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 ...ستدیایاز حرکت م یو قلب رسدیم انیها به پاتاک کیت

 ...کندیاش مزده جانیو ه ردیگی... قلبش را فرا مکشدیشعله م عشق

 ...شودیانداز م نیتاک ساعت در فضا طن کیت یقلبش جا یصدا

 تولوپ... تاالپ

 ...ستدیایو از حرکت م رودیم ترنییو پا نیی... ضربان قلبش پادیآیعشق پا برهنه م و

 ...د؟؟یجد یسرآغاز عشق ای ستیقلب ستیا کی نیا اما

 در دام افتاده... اما آزادم... ییمن همانند آهو و

 ... در بند تو آزادم...یآر

 

 

 

 :خالصه

 

 است... گرید یاجا که دل پسرک گرفتار معشوقه... آنزندیدر قلب دخترک جوانه م عشق

 ...قیناب و عم یعشق

 فراموش کند اما... کندیتالش م دخترک

 ...شودیباعثِ عمق گرفتن آن عشق م یاتفاق

 کدام راه انتخابِ اوست؟ کند؟یافشا م ای داردیراز را در اعماق قلبش نگاه م نیاو ا ایکه آ استجنیسوال ا اما

 ...کندیاسب ها... عشقش را دفن م یههیش یرودها... صدا یها... کنار آبدر دل سبز باغ نکیا و



 در بند تو آزادم

 
5 

 

 ...رندیگیها در کنار هم آرام مو دل زندیدل جوانه م یالاست، پس عشق در البه قیحس عم کیسر آغاز  نیا اما

 به دام افتاده دِیو من ص یادیص تو

 آزاده آزادم... زیدر بند تو ن یام... پس حتجوار تو آرام گرفته در

 

 نام خدا به

 )در بند تو آزادم(

 

 

 شدم. سوختم چه خبر است؟ رهیو به آفتابِ سوزان، خ دمیرا در هم کش میهااخم

تازه کردم  یپله نشستم. نفس نیاول یگذاشتم و رو یآب را کنار یخانه را هُل دادم که باز شد. کوزه یدر چوب میپا با

 یهاییدوان دوان دمپا د،یایکوچک اتاقش نگاهم کرد. با دست اشاره کردم ب یکه گُلسا، خواهر کوچکم از پنجره

 دارش گفتم:و گل نیبه دامنِ پر چ رهی. خستادیقرمز رنگش را به پا کرد و مقابلم ا

 کوزه رو ببر داخل._

 تر کرد و گفت:را از حد خود درشت شیهاچشم

 ؟یو بگ نیکه ا یهمه راه صدام زد نیا_

 ینیمتعجب است. لب و ب شهیهم کردمیم الیکه خ یدرشت بود طور یادیز شیهاصورتش نگاه کردم، چشم به

به هم  یو بلند بود. شباهت کم ییخرما شیموها .کردیم ییداشت که همانند فندق در صورتش خودنما یکوچک

به من  رهیبود. همچنان خ متناسب امینیو لب و ب دهیمن کش یها... چشمیبور بود و من مشک یگلسا کم م،یداشت

 و گفتم: دمیکش یاز من، آه یبود و منتظر حرف

 .امیم یزود رونیب رمیمراقب مادر باش. من م_
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 کجا؟_

 گرفتم و بلند شدم، چشم در چشمش جواب دادم: میبه زانوها دست

 پسرِ کدخدا از شهر اومده!_

 من گرفت تا تعادلش حفظ شود: ینشست و دستش را به پا شیپاها یشل شد و کنارم رو ششین

 .کنهیم یو دلدارش اومده که امر و نه اریپس بگو خانم _

 :میگویو م زنمیم یلبخندم را پنهان کنم، چشمک توانمینم

 ست.به مادر بده. عاشقِ آبِ چشمه یوانیبچه. کوزه رو ببر از آبِ خنکش ل ومدهیبه تو ن شیفضول_

 و پر ذوق گفت: دیرا کش دامنم

 ش؟یدیکن کجا د فیبرام تعر نی. بشدمیباشه به مادر آب م_

 گفتم: و دمیکش رونیرا از چنگش ب دامنم

اون روز دوباره به  یفردا اد،یکه هروقت م یدونینشو گلسا. م ملهیقشنگش. پ نِیخوب معلومه تو ماش دم؟یکجا د_

 تماشاش کنم. ریدل س کیبذار  گرده،یشهر بر م

 :دیچیپ اطیمادر در ح یگذاشتم صدا رونیقدم به ب کهنیدرنگ درِ خانه را باز کردم و هم یب

 تو خونه. نیبش ه،یکی. هوا رو به تارکنهیخون به پا م اد،یدختر؟ پدرت ب یریدِلسا کجا م_

 به مادر زدم و گفتم: یحال یثابت ماند. لبخند ب د،یتابیکه در دل آسمان م دیخورش یرو نگاهم

 .گهیم ونیمادر و بده، باز داره هذ یگلسا داروها_

 .رفتمیدارم مو دل اری دنی. به قول گلسا به ددمیها پا تند کردم و دوعلف یرو ییچو آهوو هم دمیرا به هم کوب در

 را در دستانم جمع کردم و خندان به سمت باغِ کدخدا رفتم. نمیپُرچ دامنِ



 در بند تو آزادم

 
7 

 

به چشمم خورد.  اوشیس لیاتومب دم،یسرک کش اطیتازه کردم. به داخل ح یو نفس ستادمیا نیپشت پَرچ خسته،

 دلم .نمشیتا بب دیایب رونیداشتم! کاش ب یعجب حس و حال دمیکش یقیگذاشتم. آه عم قرارمیقلب ب یدست رو

به  یمنتظر بودم که سنگ کوچک و دمیکشیسرک م یپنهان طورنی... کاش... همدیایتنگش است. کاش ب یحساب

. از دیکردم که قاه قاه خند یاقدس، اخم یوانهیرسول، پسرک د دنیگفتم و به عقب برگشتم، با د یکمرم خورد، آخ

 به دست گرفتم و گفتم: یسرخ شدم، سنگ درشت تیعصبان

 زود باش. نم،یبرو بب_

 یهم فشردم و عصب ی. دندان رورومینم یعنیبه باال انداخت  یرا کم داشتم! سر نیو نگاهم کرد. آه هم ستادیا صاف

 :دمیبه او توپ

 برو. الیرسول، شر درست نکن.  جانیبرو از ا_

از به کردم. ب زیستانم را تمانداختم و د نیزم یسرتق شد و سر باال انداخت. کالفه نفسم را فوت کردم. سنگ را رو باز

 ارویبه د هیتا چشمان من به جمالش روشن شود، تک دیایقصد نداشت ب اوشی. انگار سدمیکدخدا سرک کش اطیح

 :دمیو نال دمی. چهره درهم کشکردیزدم و دستانم را پشت کمرم گذاشتم. رسول هنوز نگاهم م

 برو. جانینگام نکن. از ا یجورنیا_

 اش گفت:کرده ریبه عقب برداشت و با همان زبانِ گ یقدم

 .گمیبه... به کدخدا... م_

 هم فشردم: یرو یرا عصب چشمانم

 !ینکردم که بگ یمن کار_

 عقب برداشت و تته پته کنان گفت: یقدم باز

 .یو... چوب... زد اهشیزاغ... س_

 عاشق شکالت است پس گفتم: که دانستمیآوردم، م رونیب یشکالت دم،یتنم کش یقهیبه جل یدست

 خوبه؟ دم،یشکالت و بهت م نیتو به کدخدا نگو، منم ا_
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جلو آمد. دست دراز کرد تا  نانیزدم که با اطم یشکالت برق زد و تند سر تکان داد، لبخند دنیبا د چشمانش

 گفتم: یکه با عجله گوشش را گرفتم و کنار گوشش عصب ردیشکالت را بگ

 ؟یدیفهم کنهینم یفضول وقتچیرسول ه_

 درد سر تکان داد که گفتم: با

 بگو تا بشنوم._

 گرفت: شتریب زبانش

 .کنهی... ن ن نمیرررررسول، ف ف ف فضول_

 گفتم: دیتأک با

 ...وقتچیه_

 سر تکان داد، گوشش را رها کردم و شکالت را کف دستش گذاشتم: باز

 .زنمیباهات حرف نم وقتچیه یگفت یبفهمم به کس_

از حد  شیاما ب سوختیم شیبود، دلم برا یدچار اختالالت ینگاهم کرد. رسول هم سن من بود اما مادرزاد مظلومانه

 ...دیکشیسرک م میدر کارها یادیفضول و سرتق بود، و ز

بلند  اوشیس یبم و مردانه یباز شد و صدا یبد یخانه با صدا ی. درِ چوبدمیسرک کش اطیرفتنِ رسول، باز به ح با

 شد:

 برات آوردم. یچ ینیبب دیآقاجان، با_

 . چقدردمید یرا بعد از دو ماه م اوشمیمشتاقانه ستاره باران شد. س دنشیپاتند کرد. چشمانم با د نشیماش سمت

 یجز او فکر نم یزیکردم و اصال به چ یمحابا نگاهش م یآمد. صورتِ سبزه اش خندان بود. ب یبه او م شیمدل ر نیا

من ثابت ماند. هول  یآمد نگاهش رو رونیسرش ب که نیبرداشت. هم یا لهیبرد و وس نیکردم. سرش را داخل ماش

 زمیکرد و مانع گر یم ریگ واریکنار د یو پا به فرار گذاشتم. دامنِ بلندم به بوته ها دمیکردم، بسرعت سرم را دزد
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 ازکه جر خورد، آه  دمیخارها... با عجله دامنم را کش نید بکرده بو ریسد کرد... گ میبود. آخر هم راهِ رفتن را برا

 باعث شد از جا بپرم: شیکردم که صدا یدامنم نگاه م نِییبا غم به پا نم،ینهادم بلند شد. دامنِ نازن

 ؟یکردیدختر؟ فرار م یسالم دلسا. چطور_

 زبانم گرفت: چارهیرا محکم به دندان گرفتم و مثل رسولِ ب دستم

 فرار؟... نه... نه...من... من _

 گو شده ام و خبر ندارم. انیمثل مادرم هذ دیگفتم؟ شا یچه چرند دمینفهم چیه

 نای. آرام و شمرده بدادیم یخوب ی. چه بوستادیانداختم، مقابلم ا ریام حبس شد. سر به ز نهیآمد... نفس در س جلو

 کرد:

 ؟یزدیم دیمارو د یخانه  اطِیتو ح یتو داشت_

 :دمیرا محکم به دندان گرفتم و به صورتم کوب لبانم

 نداشتم. یبه جانِ گلسا که منظور_

 صورتم افتاد و گفت: یکه دستم از رو دیرا کش نمیآست

 دختر؟ یزنیچرا خودتو م_

 یدلسا، خدا تو را بکشد... نفس سخت یکرده ا یبودم. عجب غلط ستادهیمقابلش ا ریسر به ز یدختر بچه ا مانند

 از گفت:که ب دمیکش

 ؟یبودمت. االن چند ساله شد دهیوقت بود ند یلی. خیچه بزرگ شد یراست ؟یداشت یحاال کار_

ام، بزرگ شده  دهیکه قد کش ینیبب ؟ینیمرا بب یخواستیزده ام چطور م دتیدر نهان د شهی. همیحق دار اوشیس آه

 شد: رهیخ میخم شد تا قد اش به من برسد، در چشمها م؟یآ یام. باز هم به چشمان تو نم

 ؟یدینکنه از من ترس ؟یتو خوب_

 در قلبم چه خبر است. باز از جواب ندادنم متعجب شد و گفت: یرا دارم. اگر بدان دارتید جانِی... هاوشیس دمینترس
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 زبونتو موش خورده دلسا خانم؟_

 :ردیگ یمقابلم م ی...شکالتنیل کرده ام... همنخورده فقط در مقابل تو هو یموجود چیرا ه زبانم

 مال توئه. نیا ایب_

ت سر شکال کیبرگشت، من با  میاعمالم برا ی جهی... چقدر زود نتنیرا بب ایکنم. دن یو نگاهش م رودیباال م میابروها

 کنم: یکند هنوز بچه ام؟! اخم م ی... فکر مکندیکار را با من م نیهم اوشیو حاال س دمیمال رهیرسول را ش

 خوام. ینم_

 ؟یچرا؟ شکالت دوس ندار_

 شوم: یم لوس

 .ستمیبچه ن_

 خورن؟ یمگه فقط بچه ها شکالت م_

 شوم: یو قُد م کشمیدستش م از

 خواهرم بخوره. دمیم_

 یخنده  دنیکنم اما با د ی... با اخم نگاهش مقی... بلند و عمخنددیو م ستدیا یشود، صاف م یراست م شیزانوها

کشد...  یفشارد، م یم رد،یگ یآورد و دماغم را م یزنم. دستش را جلو م یشود و لبخند م یباز م میلبانش، اخم ها

 :شود یجمله اش کامال حالم تلخ م دنیکنم و با شن یباز اخم م

 زده به سرت نه؟ یبزرگ الِیدلسا، خ یبامزه ا یلیتو خ_

 غرم: یکنم و م یرا مشت م میحرص دستها با

 سالمه. ۱۷من _
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 یم دیحرصم نده. نا ام نقدریمن دوستت دارم، ا اوشیکرده ام. س فیتعر شیبرا یبامزه ا ی فهیخندد، انگار لط یم باز

خارها  یتا بروم. باز دامنم رو کشمیکَسَم مورد تمسخر قرار گرفته ام. راهم را م نیبهتر یدارم. از سو یشوم. حس بد

 :دیآ یدر م شیاش. صدا رمیگ یشود، پر حرص با دستانم باال م یم هدیکش

 ؟یقهر کرد_

به او  بدهم تا چنان دندان شکن باشد که زبانش مانند  یدانم چه جواب یخورم و نم یخورم و حرص م یم حرص

 :میگو یفشارم و م یهم م یرا رو می... چشم هادیآ ی. آه نه، دلم نمردیرسول بگ

 کنم. یمن فقط با مادرم قهر م_

 زند: یلحن خنده درِش موج م هنوز

 چرا؟_

 .کشهیچون اون نازمو م_

روم. با غم به  یمانم و به طرف خانه م ینم گریدر شهر، خوش خنده اش کرده. د ی. نه انگار زندگکندیم یخنده ا تک

و ناراحت در  ریو مسخره ام کرد. دلگ دیفقط خند جر خورد و او نمی. بخاطرِ او دامن نازنکنمیدامن پاره شده ام نگاه م

حوض گذاشتم و  یرا لبه  میشدم، پاها رهیخ دیسف یها یمرغابرا هول دادم و وارد شدم. لبِ حوض نشستم و به 

ها گوش سپردم. لذت بخش است. دستم را درون آب  یمرغاب یو به صدا دمیکش یقیدادم. آه عم هیسرم را به آن تک

شده بود... درون افکارم غرق  بمیامروزش فقط تمسخر نص دارِیرفت و من از د یفردا م اوشیکنم... س یحوض فرو م

ض حو یتعادلم را از دست بدهم و بعد از چند بار کج و راست شدن در لبه  شودیگلسا باعث م زِیت یشوم که صدا یم

کنند و من مانند موش آب  یصدا فرار م سر وها پُر  یرود. مرغاب یگلسا به هوا م یافتم و قهقهه  یبه درون آب م

خندد.  یمحابا م یمتر باز است و ب کیکنم.دهانش  یخندان را تماشا م یو گلسا ستمیا یوسط حوض م یا دهیکش

 :رمیگ یدارم و به طرفش نشانه م یگلدان کوچک کنار حوض را بر م

 .یمونده تو دستم بنداز نیهم_

 رسد: یمادر از لب پنجره به گوش م یصدا

 .کنهیخون به پا م ادیدلسا گلدون پدرتو بذار سر جاش. اگه ب یوا_
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 :زنمیگذارم و به گلسا غر م یم شیرا سرجا گلدان

 ؟یمگه دارو هاشو نداد_

 خوره. ینم_

کرده ام.  دایپ یمزحک یو حتما چهره  دهیبلندم به فرق سرم چسب یروسر م،یآ یم رونیاز حوض ب نیو سنگ سیخ

رود. وارد آشپزخانه  یکه دادش به هوا م کنمیم یخال شیاز بازو یشگونیگذرم و آخر حرصم را با ن یاز کنار گلسا م

روم. هنوز لب پنجره  یو به اتاقش م دارمیبرم بآ یو کوزه  وانیمادر را همراه ل یشوم و دارو ها یکوچک م ی

 :میگو یو م کنمیرا پر م وانینشسته، از آبِ کوزه، ل

 همه کَسَم؟ یخور یچرا داروهاتو نم_

 :دیگو یلجباز م یکودک مثل

 پدرت اومد و رفت. یک دمیبسه. اصال نفهم یبه خوردم داد شبیخورم. د ینم_

 آوردم و کنار لبش گرفتم: رونینشستم، قرص را از پاکتش ب کنارش

 کنم، خوبه؟ دارتیپدر اومد ب دمیبخور من قول م نویشما ا_

 :دیگو یزنم که م یبخند مل شیبه رو نانیاطم یکرد. برا نگاهم

 ها دلسا. یقول داد_

دهم و  یرا به او م ی. قرص بعدکشدیآب را تا ته سر م وانیاندازد درون دهانش و ل یدهم که قرص را م یتکان م سر

 :دیگو یکنم که م یرا پر از آب م وانیباز ل

 .یخوری. لباس عوض کن، سرما میآب شد سِیخ_

 خانم. یهوا گرمه نترس گلپر_

 شود و یکنم. گلسا وارد اتاقک م یو لباس عوض م رومیگردانم داخل آشپزخانه و سراغ کمد م یو کوزه را بر م وانیل

 :دیگو یم
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 ؟ینگاش کرد ریدلِ س هی ؟یدیهمدمتو د نمیبگو بب_

 :میگو یم لیم یافتم... ب یم اوشیس ادی باز

خوشگل  یها یدختر شهر ی. تا وقتمیایمها به چشمش ن ییشده، ما دختر روستا یمَردِ شهر هیخان  اوشیس_

 هستند چرا ما؟

 برت نداره. فکرشو از سرت بنداز دور. الی. پس فکر و خیشد دلسا خانم. حرف دل منو زد نیآهان ا_

 :دیگو یکه باز م کنمیچپ نگاهش م چپ

 لقمه اندازه دهنت بردار..._

 :میگو یو م کنمیرا سمتش پرت م سمیخ یها لباس

 .االیازت درس بپرسم  ارینکن. برو کتابتو ب یبلبل زبون_

 :دیگو یحوصله م یکند و ب یاز آبم را از پنجره کنار حوض پرت م سیخ یها لباس

 بابا. هیاَه باز دلسا خانوم خودشو لوس کرد...دَرس چ_

. نور درخت باعث شد چشم باز کنم یرو یچهچهه گنجشک ها یخواستم.باز صدا یرا م نیاز اتاق خارج شد...هم و

 :زنمیکشم و صدا م یم یطوالن یا ازهیبود. خم دهیاتاقم تاب یتو میمستق دیخورش

 ؟یداریگلسا، ب_

ودش، نه خ ست،یروم، ن یکه گلسا باز خواب مانده. به سمت اتاقش م کنمیم دایپ نیقی نمیب یسکوتِ خانه را م یوقت

مادر را در بغل گرفته که انگار قرار  ی. طورنمیب یرفته است اما او را غرق خواب کنار مادر م کنمیم الی... خشینه جا

دماغم، که از درد اشک  یکوبد رو یهوا م ی. دستش را بدهمیم شو آهسته تکان زنمیم یاست مادر فرار کند. لبخند

 :کندیکه چشم باز م رمیگ یاز دستش م یشگونین یو حرص ندینشیبه چشمم م

 ...یآ_

 کوبم: یم شیبه پهلو یحرص باز
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 شد. ریگلسا، بلندشو مدرسه ت د نتیدستِ سنگ نیبا ا یریبم_

ا ه یمرغاب یصدا کنم،یآب را باز م رِیش م،یرا بشو میتا دست و رو رومیو من کنار حوض م ندینش یم شیدر جا جیگ

لسا کشم، گ یکردنشان به اتاقِ مادر سَرَک م ریگرسنه اند... بعد از س یدوند، انگار حساب یباال گرفته و به سمتم م

 یلیم یسر و صدا بلند شَوَد. با ب یب کنمیپرد، اشاره م یمزنم که چرتش  یم شیزند. صدا یهمانطور نشسته چرت م

زند، من هم  یرا آب م شیرو د،یآ یم اطیزند و به ح یم یمادر را بوسه ا یو گونه  دیآ یم رونیملحفه ب ریاز ز

ماند و  یم رهیدامنم خ یپارگ ی. نگاهم روکنمیبند پهن م یو رو میشویرا که کنار حوض افتاده، م روزمید یلباسها

اندازم و از داخل  یسفره م د،یایجوش ب یو صبحانه آماده کنم. تا کتر یروم تا چا یبدوزم اش... م دیبا کنمیفکر م

 شود. لباس یم شیدایآورم که گلسا پ یسفره م و کره را به ری. ماست و پنکشمیم رونیرا ب یتنور یبقچه نان ها

 :دیگو ی. رو به من ممیشو یحرف مشغول م یبو  زمیر یم ی. چاندینش یسفره م یو آماده پا دهیپوش

 .خوامیدلسا، پول م_

 :میگو یدهم و م یطرفِ لُپم م کیلقمه را  کنم،یدهان پر نگاهش م با

 ؟یچ یبرا_

 کادو بخره. هیتا  میپول جمع کن یهاشم یآقا یروزِ معلم واسه  یمدرسه گفت برا رِیمد روزید_

 ام دادم: ینیبه ب ینیچ

ادو ک نی. بگو ادمیبهش بگو من نمبراش؟ برو  یکه کادو هم بخر هییمعلمِ آقا یلینون، خ فِیتو سرش بخوره اون ح_

 .هیاز طرف کلِ کالس بجز گلسا مراد

 و گفت: دیسرکش شیاز چا یا جرعه

 همه بره. ینده آبروم جلومو نیهم_

 :دمیرا قورت دادم و پرس لقمه

 ؟یپول بد یخوایواقعا م یعنی_

 چکار کنم؟ یگیخوب م_
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 حرص بلند شدم و سراغ صندوق رفتم و غر زدم: با

 .یپول بچاپن از بچه ها. کوفتشون شه اله خوانیفقط م_

 داد زدم: و

 حاال؟ یخوایچقدر م_

 دو تومن. یگفته نفر_

 :زنمیداد م یحسابِ سر انگشت کیماه بود و بند و بساطِ روز معلم...با  بهشتیارد باز

 واسش بخره؟ خوادیم یمگه چه کوفت شه،یتومن جمع م ۶۰هم رفته  یکل کالس رو یعنیدوتومن چه خبره؟  ینفر_

 تابلو. هی دیگفت شا دونم،یچه م_

 بخوره تو فرقِ سرش._

 بلند شد:مادر  یگلسا انداختم که صدا یرا کنار پا پول

 چه خبره دخترا؟ پدرتون اومده؟_

 داد، اصال حواسم به مادر نبود که آنطور داد زدم. گلسا نگاهم کرد که گفتم: یا

 .رهیدِه م نِیبرو که االن ماش ؟یریگیچرا استخاره م_

با لبخند سالمِ  ستاد،یرفت. مادر کنار در آشپزخانه ا رونیاز ما، ب یدوشش انداخت و بعد از خداحافظ یرا رو فشیک

 که گفت: ختمیر یداخلِ فنجان مخصوصش چا شیبه او دادم و برا ییبلند باال

 ؟یکن دارمیپدرت اومد ب یمگه قول نداد_

 نگاهش کردم: دیام نا

 .ومدیهمه کَسَم، شب تو باغ موند و ن ومدین_

 گفت: ینگران با
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 ؟یبراش غذا بست_

 حوصله گفتم: یگذاشتم و ب شیرا روبرو فنجان

 بستم._

 :دیپرس باز

 ؟یبراش فرستاد یکِ_

 کردم: نگاهش

 دادم گلسا سر راهش ببره براش._

 چند روزه اش فروکش کند، گفتم: نیا یِنگران نکهیا یبرا و

 .مونهیشبا م ادهیمنتظرش نباش، سرِ باغ کار ز_

 ماند: رهیفنجان خ یرو نگاهَش

 .شهیکاش برم کمکش، مردِ زحمتکشم خسته و مونده م_

 فوت کردم: رونیرا به ب نفسم

ده و حرف دلسارو گوش ن رهیبمونه خونه استراحت کنه، گفته اگه بهونه بگ یفرستاده که گُل پر غامیالزم نکرده، پ_

 خونه. امیمنم نم

 را قورت دادم و گفتم: میغصه و تَرسان نگاهم کرد. بغضِ گلو با

 خانم. یبخور گل پر حاال صبحونتو_

 . بادیرس یتانِ لرزانش دادم. نگاه به پنجره دوختم، آفتاب داشت کم کم به وسطِ آسمان ملقمه را به دس نیاول و

تا  آن هم نمَشیتوانستم بب ینم گریقصدِ رفتن به شهر را داشت، غصه ام گرفت، د اوشیعجله بلند شدم، حتما س

با اشکِ چشمانم  شدیوم. کاش مو به بدرقه اش بر ذارمتوانستم مادرم را تنها بگ یهم نم یاز طرف گر،یچند ماهِ د
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به در خورد  یمادر، سفره را جمع کردم. تقه ا یراهش شوم. باز بغضم را فرو دادم و بعد از خوردن صبحانه  یبدرقه 

 :دیاقدس به گوش رس یو صدا

 ...یگل پر یآ ،یگل پر_

 پنجره داد زدم: از

 درو هول بده بازه._

بروم. و با  اوشمیس یبدرقه  یبتوانم برا دیزدم، و فکر کردم حاال شا اقدس و رسول لبخند دنیباز شد، که با د در

 تعارف کردم داخل شوند. و داد زدم: یخوشحال

 اومده، اقدسه... یک نیمادر بب_

بود، به  ییسرما بیو مادر عج شدیهوا خنک م یچراغِ داخل اتاق مادر گذاشتم. هنوز گاه یرا رو یقورو  یکتر

 .میخاطر چراغ را داخل اتاقش گذاشته ام تا در صورت لزوم روشنش کن نیهم

 و گفتم: دمیچ ینیدر س وانیل

 حواست به مادرم باشه اقدس. رون،یب رمیتازه دم، من م یچا نمیا_

 :اقدس

 .یایراحت، هستم تا ب التیخ_

 یپدر داخل باغ گِله م یِشب ماندگار که از دیرس یمادر به گوشم م یبه تن کردم، صدا ییبایز راهنِیاتاق رفتم و پ به

 :دیرسول از کنار درِ اتاق به گوشم رس یانداختم که صداسرم  یدارم را رو شهیبلند و ر یروسر دم،یکش یکرد. آه

 ؟ی... کدخدا... سرک... بکشی... خونه یریبازم... م_

 :میگو یو با اخم م زنمیرا پشت گردنم گره م یروسر

 گفتم هان؟ یبهت چ روزینزن رسول، د خودیحرف ب_
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بار  یکردم نرفته باشد تا برا یخارج شدم. خدا خدا م اطینگاهم کرد که از کنارش گذشتم و دوان دوان از ح مظلوم

 یشود. خدا را شکر م یشُل م شمیکرم رنگش ن نیماش دنیکشم و با د یکدخدا سرک م نی. به پرچنمشیآخر بب

د زند، چن یبه سرم م یثیماند و فکر خب یره میمقابلم خ یها زهیسنگ ر یهنوز نرفته است. نگاهم رو یعنی. میگو

خواب آلودش  گرفته و یشود و صدا یپنجره باز م کهویکوبم.  یم اوشیاتاق س یو به پنجره  رمیگ یدانه به دست م

 رسد: یبه گوش م

 مگه؟ یمردم آزار_

 کرده ام، باز هم گند زده بودم. دارشیانگار از خواب ب رم،یگ یدزدم و لب به دندان م یرا با ترس م سرم

نگاه  میپا ریز یبه علفها نطوریدانستم. هم یرفتنش را م قِینشستم تا اوضاع مرتب شود. کاش ساعتِ دق نیپرچ ریز

ن آ که اصال با یورزش دیمقابلم قرار گرفت. نگاهم را باال آوردم، شلوار سف بایو ز یجفت کفشِ چرم کیکردم که  یم

 خیو س دمیبود، از جا پر رهیمن خ یکه رو اوشیس یها مدر آخر چشو  دیگرمکن سف کینداشت.  یکفش ها همخوان

 گفت:فوت کرد و  رونی. نفسش را به بستادمیمقابلش ا

 اتاقم دلسا؟ یبه پنجره  یتو سنگ زد_

آخر  ت،نمَیبب یکردم. خواستم فقط لحظه ا یوانگید اوشیگفتم؟ آه س یم دینگاهش کردم. چه باباال رفت و  میابروها

 کردم. یدانستم، بچگ یو من نم یخواب یشهر ساعتها م یتو مانند بچه ها

 ؟یشیم ینطوریفقط در حضور من ا ای یریگ یم یالل مون هیبق دنِیبا د شهیهم دلسا، با تو ام. تو_

 ام و ستادهیا نیشرمگ نطوریاب و سرتقم.همهمه به شدت حاضر جو شی: فقط در حضور تو... من پزنمیم ادیدل فر در

 کشد: یم یاز جانب او هستم. کالفه پوف یمنتظرِ مؤاخذه ا

 .یگینم یچیچه مرگته که ه ستیمعلوم ن_

 :کنمیشود که زبان باز م اطیعقب گرد کرد تا داخل ح کنم،ینگاهش م دلخور

 .نیهم ،یرفتن به شهر خواب نمون یفقط خواستم برا_

 زد: یشخندین د،یرخش سمتم چرخ مین

 مونم. یکنارش م یگردم، حالِ آقا جانم خرابه، چند روز یامروز بر نم_
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. ندکیمتعجب نگاهم م ن؟یتا بنا گوش باز مانده است. چه بهتر از ا شمین شود،یقند در دلم آب م لویک لویک انگار

وا ه یروم که ب یرود. سرخوشانه به سمت خانه م یو به داخل خانه م ردیگ ینم لمی. اما تحودهمیم لشیتحو یلبخند

 2۰سال از من بزرگتر و  3است.  اوشیس یخاله  دخترشوم،  یم رهیشود، کنجکاوانه به زهره خ یم دهیدستم کش

 دانم، پس یم لیدل یکند. رفتارش را ب یرنگش در هم فرو رفته و خصمانه نگاهم م یمشک یِ هشت یسال دارد. ابروها

 پرسم: یم

 شده زهره؟ یچ_

بافته  یگردد و با شدت موها یشود، سمتم بر م یم یمیقد یکشد و وارد خانه خرابه ا یرا به دنبال خود م دستم

 کشد: یو م ردیگ یبه دست م یروسر یشده ام را از رو

 ؟یمن رفت یسراغ پسر خاله  یبا چه حق_

 :میگو یکشد و م یم ریدرد مغز سرم ت از

 تو دارم؟ یمن چکار با پسر خاله  ؟یگیکه م هیچرت و پرتا چ نیخانم. ا باشه زهره ریخ یدیخواب د_

و  نیخشمگ یآزاد شد و با صورت میدستش از موها دم،یبه زانو اش کوب یکه با پا ضربه ا کشدیرا م میموها شتریب

 زد: ادیسرخ درون صورتم فر

 گوشِت فرو کن.تو  نوینامزد منه، ا اوشیس_

خبر بودم؟ با حاضر  ینامزد کرده بودند که من ب ینامزدش؟ اصال کِ اوش؟یگفت؟ س ینگاهش کردم، او چه م مات

 گفتم: یجواب

 ؟یشد یاالتیزهره؟ خ یباف یبِهَم م هیدروغا چ نیا_

. اما بدون، یاوشیعشقه. تو خواهانِ س یاز رو اوشیدونم نگاهات به س یبَرِت داشته دلسا خانم. خوب م االتیتو خ_

 مگیبه برادرام م نمتیکن که اگه باز دور و برش بب رونی. پس فکرشو از سرت بمینامزدِ هم بود یمن و اون از بچگ

 حسابتو برسن.

. با عجله دیتپ یپا به فرار گذاشتم. قلبم تاالپ تولوپ م گونه به سمتم گرفته بود را پس زدم و دیرا که تهد دستَش

 شده بود؟ شیدایاحمق از کجا پ یزهره  نیتازه کردم. ا یخانه شدم و نفس اطیوارد ح
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درِ خانه نشستم که آخر در باز شد و محکم به کمرم خورد. با درد بلند شدم و به گلسا نگاه  یجلو یپله  یرو آنقدر

 گفت:شل شد و  ششیکردم. ن

 خواهر؟ ینیشیپله م یعادته که رو نیا_

. اقدس و رسول عزم رفتن داشتند... مادر اصرار میرا از خاک تکاندم و همراه گلسا به داخل خانه رفت راهنمیپ دامن

سرَش  فکر را از نیبود ا ی... با هر ترفندست؟ین گریشد او د ی. آه چرا باورش نمندیتا پدر را بب مَشیداشت به باغ ببر

و  زده بود مهیآن خ یدفتر و کتابش را وسط اتاق پهن کرده بود و رو ا. گلسدیرا خورد و خواب شی. داروهامیدور کرد

به فکر فرو رفته بودم و زانو به بغل گرفته  و زل زده بودم به گلسا... نگاهَش باال آمد و چشم  قاینوشت. من هم عم یم

 دوخت و گفت: میدر مردمک چشم ها

 دلسا؟ یکنینگام م ینطوریچرا ا_

جواب گذاشتم و سراغِ افکارِ مزخرفِ خودم رفتم... اما گلسا دست بردار  یفکرم مشغول بود که سوالش را ب آنقدر

 بودم، جدا کند: دهیداشت من را که مثل کَنِه به افکارم چسب یسع ینبود و به هر نحو

 سخت بود. یلیکنم، خ کاریگفته مگه نه؟ خوب چ یزیچ یکس_

 از او گرفتم که باز ادامه داد:ام را  یندادم و نگاه مات و جد یتیسر و تهَش اهم یب یحرفها به

چرا  ؟یکه چ یقهر کرد ی. حاال  اونجورارمیب یدورقم یکه تونستم نمره  نهیمهم ا ؟یآبج هیبد ینمره  ۱۰حاال مگه _

 ؟یریگینگاتو ازم م

 یبلند یشدم و با صدا رهیبه گلسا خ تیاز مغزم پرت کردم و با جد یلحظه هم که شده افکارم را گوشه ا کی یبرا

 گفتم:

 ؟یاز چه درس ؟یگرفت ۱۰ ینمره _

 اش درهم شد و گفت: چهره

 هان؟ ؟یدیکرده نپرس شتیمنو پ ی. اصال چرا از همون که چوقولیاضیر_

آشغال  هیحرفِ منو مثل  یگلسا بخون، بخون. وقت گمیم ی. هیگرفت ۱۰تو  یاضیکه ر یکرد جایتو ب ه؟یچ یچوقول_

 .گهید شهیم نیهم ،یزیریاز گوشِت دور م
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 شدم و کنارش چمپاته زدم: بلند

درس خوندن تو شهرو بهم  یفرستمت شهر، دانشگاه. مثل من نشو که بابا اجازه  یاحمق نشو گلسا، بخون. خودم م_

کله  ؟یرسیم ییدانشگاه به چه جاها یبر یدونیقبلو ندارم. م یمن حال و حوصله  گهید ست،ینداد. حاال هم که ن

 شق نباش گلسا.

 و بغض دار گفت: دیرا درهم کش شیها اخم

 و گفتم: دمیاون روز برام.پسِ گردنَش کوب اههیمن، تو و مادر رو ول کنم برم شهر؟ مرگِ س_

 ؟یچند سال بعد رو گرفت یخاک بر سرت گلسا، از حاال، آبغوره _

 کنارَش بلند شدم و گفتم: از

 حاالم جمع کن آبغورتو. م،یکن یتو بخون، فکر اونجاهاشو بعد م_

داشت به گلسا  دیکه به اتاق د یکوچک یآماده کنم، از پنجره  یاتاق خارج شدم و سمت آشپزخانه رفتم تا چا از

فکرش را  نکهیا یزدم و برا ینیبود، لبخند غمگ زانیو لب و لوچه اش آو دادیرا ماساژ م شینگاه کردم، چشم ها

 سوق دَهم گفتم: یگریسمت د

 امروز زهره سر راهمو گرفت._

 به من افتاد و گفت: هَشنگا

 داشت؟ کاریچ_

 گفت. یم ونیهذ_

 مگه؟ گفتیم یچ_

 ؟یدیباره تو روستا شن نیدر ا یزیتو چ نمیبب اوشه،یگفت نامزد س_

 نه._

 باال انداخت و گفت: یدروغ گفته. شانه ا گمیمنکه م چه؟ینامزد باشن و خبرش تو روستا نپ شهیمگه م_
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 خواهر. ارمینگران نباش فردا برات آمارشو در م_

 از کجا؟_

 اون آمار کل روستا رو کف دستش داره. نب،یاز ز_

 هوم، بپرس پس._

 مادر کنار پنجره آمد: ختم،یر یها غذا م یمرغاب یحوض نشسته بودم و برا یبعد پا روزِ

 اد؟یپدرت م یپس ک_

قصدِ  یدادن، کِ یواه دِیو ام یتکرار یش خسته شدم از سوال هادوست نداشتم مادر را ناراحت کنم، اما راستَ چیه

 و قصد آمدن هم ندارد؟ دهیخروار ها خاک خواب ریباور آن را داشت که پدرم ز

 یجواب مناسب یکردم و پ یسوال را نپرسد؟ کالفه نگاهش م نیا گریروشن کنم تا د شیموضوع را برا نیا چگونه

 گشتم که باز گفت: یم

دم خواب بو یمادر وقت نمیکه رفته و پشت سرشو هم نگاه نکرده؟ بب شهیزن دلتنگش م نیا گهیدلسا، پدرت نم_

 نفرستاده بود؟ یغامیپ ومد؟ین

 انداختم و جواب دادم: میدور زانوها دست

 یبهش نرسه، خسته شده از نگران چکسیکه دست ه ییدور. جا یجا هی رهیفرستاده م غامیداده، پ غامیاما پ ومدین_

 وشیریبهونه گ یگرده، مادر، فکرِ بابا رو از سرت بنداز دور، تا وقت یتو، آخرم رفت و تا حالِت خوب نشه بر نم یها

 .یها. حاال خود دان ادیبابا نم یکن

 :دیشد و پرس انیچشمانش نما یدر حلقه  اشک

 مگه کجا رفته؟_

 :و جواب دادم دیاز بغض لرز لبانم

 یبس کن، عصر م ؟یکن ییسرا هیکه حاال باز قراره واسش مرث یکرد هیگرده. کم براش گر یبر نم ر،یآبغوره نگ_

 برمت سر مزارش.
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 رفته اش گفت: لیتحل یصدا با

 کجا؟_

 جواب دادم: کالفه

 سر مزارش._

 کل خانه را برداشت. ادَشیفر یصدا کبارهی

 که بلند گفت: ستادمیا میوحشت در جا با

 .یخونیکه پدرتو مُرده م ینینب ریدختر، خ ینینب ریدلسا، خ یگیدروغ م_

 وار گفت: انیو هذ دیصورتش چک یرو یدر پ یپ شیاشکها

 شونتیو ترب ایب ا،یزودتر ب ن،یمحمد حس گنیدخترات به من دروغ م ،یهم برنگشت گهید رونیب یدر رفت نیاز هم_

 پدرشو کفن کرد و گذاشت تو گور. دیسفچشم  یآخر الزمون شده، دختره  یکن... دوره 

 آمده لب حوض نشستم که در خانه باز شد. شیناله کنان وارد اتاقَش شد، کالفه از وضع پپنجره دور شد و  از

 حوصله جوابَش را دادم که جلو آمد و گفت: یخانه شد و سالم داد، ب اطیگل انداخته و سرخ وارد ح ییبا لپ ها گلسا

 ؟یبشنو یخوایبد، کدومو اول م کیخبر خوش دارم،  کیدلسا، _

 حوصله جواب دادم: یگلسا را نداشتم پس ب فیاراج یحالم کرده بود که حوصله  شانیاوضاع و احوال مادر پر آنقدر

 گشنمه... م،یسفره بنداز ار،یبرو لباساتو در ب ؟یبهم بد یخوایکه خبرِ بد هم م میدار یکم بدبخت_

 و گفت: دیکشرا  راهنمیپ نیآست

 .گهیبپرسم؟ حاال برات خبر آوردم د نبیاز ز یعه مگه خودت نخواست_

 :دمیشدم و پرس کنجکاو

 گلسا. گهیجون بِکَن د ؟یچه خبر_
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 کرد: فیدهانش را فرو داد و با آب و تاب شروع به تعر آب

 ...نبیرفت، رفتم کنار ز رونیمعلم ب یسر کالس وقت_

 حوصله گفتم: یرا قطع کردم و ب حرفَش

 نکن. برو سر اصل مطلب. ینیمقدمه چ_

 درهم ادامه داد: یبه ذوقش خورده بود که با چهره ا انگار

ظاهرا  ارن،یکه جد بزرگ سر نوه ها در م ییکارها نیگفت درسته، نامزدن. البته از ا دمیازش پرس یرو که زد یحرف_

 پدر بزرگشون اونا رو به اسم هم کرده.

 پنچر شدم... اوش،یس نیماش کِیداشت. مثل الست قتیقپس ح دم،یکش یآه

 مهم پنچر شدن حال و احوال من بود... ،ینی... اصال هر ماشدانمیچه م اوش؟یس نیچرا از همه جا ماش حاال

 گفت:شل شد و  ششین گلسا

 و اما خبرِ خوش._

 به دهانش دوختم که ادامه داد: چشم

 کنم. حاال یهم با زهره ازدواج نم رمیرو. گفته اگه بم ینامزد نیهَم بزنه اداره بِ یوصلت مخالفه. سع نیبا ا اوشیس_

 یاز زهره اصال دل خوش اوشیگفت س یم نبیز یاون شدن. ول ی لهیهم که پدر بزرگش مُرده و خاله و پسراش پ

 نداره.

ما را مات در  یمادر از داخل اتاقش هر دو ی هیگر یبود.ناگه صدا ادیز یِاز شاد دم،یبه خنده کش آمد و خند لبانم

 گذاشت. گلسا هول کرد: یباق یجا

 مادر چش شده؟_

 دادم: حیتوض نطوریگفتم و سمت اتاق مادر پاتند کردم و هم یا یبه زندگ لعنت
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رو ا کنه که باب یم نمیدروغگو... نفر گهیبه منم م کنه،یم هیگر نطوریکنه، چون گفتم ببرمش سر مزار ا یباور نم_

 ؟یکنیهات تموم بشه مادر؟ چرا دل مارو خون م هیکنم تا گر کاریخونم، آخه من چ یمرده م

 شد... شیداد، دلم ر یرا سر م هیگر نیبودم، مقابلش چمپاته زدم و نگاهش کردم، سوزناک تر دهیبه او رس 

 گفت: هیگر انیم که او را پس زد و دیبه آغوشَش کش گلسا

 کدومتونو باور ندارم. چیحرفِ ه گهید رم،یبه درد خودم بم دیبذار دیبر_

 را به دست گرفتم و تکانش دادم: شیها شانه

و  بابا رفته کسالهیتورو به خدا که بس کن،  ه،یسال دروغ، فقط بخاطر خودت، مادر کاف کیم،میدرست، دروغ گفت_

م دروغ ه یگفتن به ما، وقت راهیبد و ب یکنیوع مشه و شر یمُرده، باورت نم میگیم یوقت ،یریگیتو هر روز سراغشو م

ه شد بس ک اهی. بس کن تورو جان دلسا... دلم سیریگ ینبودنشو م یباز بهونه  ادیکه رفته باغ و شب نم میگیم

اور ب یخوا یکردم آرومت کنم، چرا نم یبس که با داروهات سع دیآبغوره گرفتن آخه؟ دلم ترک ی. تا کِدمیاشکاتو د

 مَردِت رفته. هان؟ یکن

 نگاهم کرد و گفت: هیبا گر گلسا

 ساکت باش دلسا، حالشو بدتر نکن._

 بلند شدم و گفتم: کالفه

 بدتر؟ نیاز ا گهید_

 سمت اتاق پا تند کردم... و

 هی. راستَش طاقتم طاق شد بس که گردیتب دارم چک یگونه ها یدانه دانه رو میزانو بغل زدم و اشکها وارید ی گوشه

 .دمیمادرم را د یها یطاقت یو ب ها 

ر و د دمیدراز کش وارید یسرکند؟ خسته شدم، خسته. گوشه  هیتا عمر داشت قرار بود با گر کرد؟یم یعزادار یک تا

 خود مچاله شدم.

 ...دیچیپ یاو بود که در خانه م یها هیگر یصدا شهیهم ،یشادخنده و  یجا
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 .دیصورتم خشک یمن هم رو یمادر قطع و اشکها ی هیگر یدر همان حال ماندم تا صدا یکم

 لباس شد. زمزمه وار گفت: ضیمشغول تعوبه من انداخت و  ییبه اتاق آمد، نگاه گذرا گلسا

 ...دیباالخره خواب_

سرم را مرتب کردم و همانطور که از اتاق خارج  یِخواستم در خانه بمانم. روسر ینشستم، دلم گرفته بود نم میجا در

 گفتم: شدمیم

 خونه قصدِ خوردنِ منو داره. نیبخورم، انگار ا ییهوا هی رمیناهارتو بخور، م_

گنجشکان  ی. صداگذارمیرا از پا کَنده و پا به درون آب خنکِ رود م میکفش ها نم،ینشیعلفزار کنار رودخانه م یرو

تابد،  یم میدر چشم ها دیور خورشو چون ن کشمی. آرام دراز مزنندیپر م یو همگ زدیخ یسرم به هوا بر م یاز باال

 .بندمیچشم م

 کرد. یم غیذره آرامش را هم در کی نیهم یشود، اما وجود مگس مزاحم یم قیذره ذره به وجودم تزر ارامش

ه نفس کالف م،یریآرام بگ امدهیانگار به ما ن ریحرفاست. نخ نی. اما سمج تر از ازنمیصورتم کنارش م یحرص از رو با

 .نمینشیم میو در جا کشمیم یا

ه دِ یِمنطقه بود. وگرنه کل اهال نیاسب سوار ا اوشیرسد. در کلِ روستا، تنها س یبه گوشم م یاسب ی ههیش یصدا

 االغ و گاو داشتند و بس.

 دیکوب یآمد. قلبم هر لحظه تند تر م یم یکیاسبَش از همان نزد یپا یشد و به اطرافم نگاه کردم. صدا خیس گردنم

ها کرده بود. لبخند زدم از  یشکارچ هیسر داشت او را شب یکه رو یشد. کاله انیدرختان نما یکه در آخر از البال

آمد، تازه  نییو از اسبَش پا ستادیاخم به چهره اش نشسته بود. آن طرف رودخانه ا دیاز شدت نور خورش دنَش،ید

 کند. رابشیمتوجه حضور من شد. اسبَش را کنار رود آورد تا س

 یپاها یکردم، نگاهَش رو یبه او نگاه م جانیشلوار و باال بودنِ دامنم نبود و با ه یباال زده  یبه پاچه ها حواسم

 نگاه کرد: میماند سپس آرام در چشم ها رهیبرهنه ام خ

 دلسا خانمِ مردم آزار؟ یچطور_
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اش سمت  رهیدل گرفته. باز نگاه خ به نهیک یآن پراندن از خوابش را داشت، مشخص است حساب یهنوز عقده  آه

ا ر میماندم. لب به دندان گرفتم و بسرعت پاها رهیباال زده ام خ یبرهنه ام رفت که به خودم آمدم، به پاچه ها یپاها

 اش را پوشاند. یافتاد و برهنگ میپاها یرو اسمکه دامن بلند لب ستادمیا میآوردم و در جا رونیاز آب ب

 یربه روس یدست تیشلوارش، با حساس بِیدر ج گرَشیدستَش به افسارِ اسبش بود و دست د کیبه او دوختم،  نگاه

 و گفتم: دمیام کش

 کدخدا چطوره؟ حالش بهتر نشده؟_

 گردم شهر. یروزا بر م نیبهتره، هم_

 :دمیشد و پرس زانیو لوچه ام آو لب

 ؟یبه شهر عالقه دار_

 زد: یشخندین

 خوره؟ینداره... به چه درد م یا یتکنولوژ چیروستا؟... ه نیا هیچ .یشیبهش عالقه مند م یایتو هم ب_

 به اطراف اشاره کرد که گفتم: و

 برنگشته. گهیرفته، د ی. هر کامیب یکاش بشه روز شه،یشهر، اما نم امیدوست دارم ب یلیخ_

 من تا حاال موندم بخاطر حال پدرمه. ینیبیگردن. اگه م یمعلومه که بر نم_

 کنم پس گفتم: شیتماشا ریدل س کیشود و من  یصحبت ما طوالن نیخواست ساعت ها ا یم دلم

 شهر؟ یزنتو ببر یقراره ازدواج کرد_

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 خودش اونجاست. یچرا ببرمش شهر؟ وقت_

 کردم که گفت: یم شی. گنگ تماشااوردمیداد که سر در ن لمیتحو یچشمک و

 ؟یکنیآدم نگاه مهان؟ چرا مثل رسول به _
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 !!؟؟داندیم یکیاست؟ مرا با او  وانهینگاهِ من مانند رسولِ د یعنیکردم.  داغ

 گفتم: لیم یاز او رو گرفتم و ب 

 ؟یبا زهره ازدواج کن ستیمگه قرار ن_

 و جواب داد: دیکش یپوف

ازدواج کنم، هر چند که اون دختر، دختر  ییدختر روستا هیبا  امیهمه درس نخوندم که ب نیا ه؟یمزخرفات چ نیا_

 خالم باشه.

. دییآ یواضح گفت تو و دختران روستا به چشم او نم یلیکه خ یدیدلسا؟ د یخواست یرا م نیگرد شد. هم چشمانم

که به او، روز و شب  یشود؟ خوبَت شد؟ تا تو باش ریغرورت خرد و خاکش نطوریهم یخواستیخاک بر سرَت دلسا، م

 .یبساز ایرو و یفکر کن

 در هم گفتم: ییاخم ها با

 روستا چشونه؟ یمگه دخترا_

 :دیباال پر شیابروها

حق  انتخابم بهم یگمونم برا ،ینیشهرو بب یدخترا ی. اما اگه روزکنمیاز اونا دارم صحبت م یکی شینبود پ ادمیاوه _

 .یبد

 بود به من... ینیحرفَش بدم آمده بود. توه از

 ادب... یب اوشِیحرف او را تنها گذاشتم و سمت خانه رفتم. س یاو ب یبار من جا نیا

گل  شهیمثل هم مینگاه کردم. گونه ها ختمیرفتم و به ر وارید یرو یشکسته  ی نهیشدم کنار آ اطیوارد ح تا

 میتر است. لبها انیآفتاب نما نیصورتم در ا یپر و دخترانه ام رفت. موها یانداخته و سرخ بود، نگاهم سمت ابروها

 همه مو... نیا دنیشد از د زانیآو

 لبانم نشست، دوستشان داشتم. یشدم لبخند رو رهیام خ یمشک ی دهیکش یبه چشم ها یوقت اما
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 اش را به دهیچروک یدل کندم و فاصله گرفتم، به اتاق مادر رفتم هنوز خواب بود. کنارَش نشستم و دستها نهیآ از

 رید یلیکرد خ یم فیشکسته بود. آنطور که تعر یادیسال دارد اما او ز ۱۷دست گرفتم. با آنکه دختر بزرگَش فقط 

تر  قیبه دستَش زدم و عم یسال داشت... بوسه ا ۵۰ االآورد و ح ایمرا به دن یسالگ 32باردار شده بود. در سن 

 نگاهش کردم...

 نم،یشن یم یکنم... کاش.پشتِ دارِ قال یزود کالفه نشوم، کاش صبور تیها یقرار یباشم که با ب یصبورتر از آن کاش

 که... یرود به روز یخاطرم مو  ادیگذشته،  یلعنت بهشتِیماه از آن ارد نیاست، چند زییپا

افتد  یبزند اما نگاهَش که به مادر م یحرف جانیباز شد و گلسا دوان دوان داخل آمد. دهان باز کرد تا با ه اطیح درِ

 انیشود تا ب یدارد که حضورِ مادر مانع اش م یفهمم حرف یم م،یکن یتعجب نگاهش مشود... همراهِ مادر م یالل م

 کند.

 پرسد: یم مادر

 ؟یآورد یگلسا؟ از پدرت خبر هیچ_

 ی. گلسا کوله ردیگ یکه مادر سراغ پدرم را م ییشوم درست مثل تمام وقت ها یدهم، کالفه م یتکان م یسر

 دهد: یآورد و جواب م یدر م شیمدرسه اش را از دوش ها

 رم لباس عوض کنم. ینه مادر، م_

 :زندیگذرد که صدا م یم یرود، کم یبه اتاق م و

 دلسا؟_

 .دیبگو یزیکند تا چ یپا و آن پا م نیگل انداخته و ا شیروم. گونه ها یشوم و سراغش م یم بلند

 :دیآ یشود و به حرف م یام کالفه م رهیکنم، آخر از نگاه خ یداده ام و منتظر نگاهَش م هیچهارچوب در تک به

 ؟یدیشن دویخبر جد_

 اندازم: یباال م ابرو

 ؟یچه خبر_
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 :دیگو یدل م دو

 ؟ینرفت رونیمگه از صبح ب_

 شده گلسا؟ ینه مراقبِ مادر بودم، چ_

 را گاز گرفت و آهسته گفت: لبانش

 .هییکدخدا خبرا یخونه _

 روم: یو جلو م رمیگ یام را از در م هیشوم، تک یم کنجکاو

 ؟ییچه خبرا_

 :دیگو یشده اما م هول

 .اوشیس یخاله و پسر خاله ها یزیآبرو ر یو از طرف یسور و ساتِ عروس یاز طرف_

 :میگو یم دیبا ترد ؟یزیآبرو ر ؟یآورم، عروس یدر نم سر

 .نمیدرست بگو بب ؟یچ یعنی_

 :دیگو یمقدمه م یب

 دلسا. شهیداره دوماد م اوشیس_

 دهد: یکنم، ادامه م یشود و مات نگاهَش م یزند... چشمانم اما از گلسا گرفته نم یشوم، قلبم کند م یم شوکه

 عروس. یبره برا یداره م لهیوس یاومده دنبالِ پدر و عمه ش، عمه ش بساط خُنچه راه انداخته و کل اوشیس_

 :میگو یلرزد و به زور م یم میلبها

 زهره؟ یبرا_

 ود:ش یباعث تعجبم م شیصدا

 .نداختیزهره بود که خالش قِشقِرِق راه نم ینه بابا. اگه برا_
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 ؟یپس ک_

 .یدختر شهر هی_

 خورَد: یدر گوشم زنگ م اوشیس یصدا

 ازدواج کنم... ییدختر روستا هیبا  امیهمه درس نخوندم که ب نیا_

 :فتمیسوالم م ادِی

 شهر؟ یزنتو ببر یقراره ازدواج کرد_

 :اوشیجواب س و

 خودش اونجاست... ینه چرا ببرمش شهر؟ وقت_

 یدارد، از آنها که کل یظاهر ییِبایهم ز یحتما کل ،یدخترِ شهر کی. یسر داشته ا ریرا ز یخان، کس اوشیپس س آه

 گذرانند. یشهر وقتشان را م یها شگاهیدر آرا شهیکنند و هم یرسند و ناخن بلند م یبه خودشان م

 شوم: یاز خلسه خارج م دیآ یگلسا که م یصدا

خاله ش  یدونیبهش. نم یدل بست یخودش عاشق بوده و تو رفت اوشیس ؟یفهم یمعشوق بودن دلسا. م عاشق و_

. زهره هم خودشو نیاز شهر دختر گرفت نیو حاال رفت نیراه انداخته که چرا اسم رو دختر من گذاشت ییچه بلبشو

 رفت. یهم چقدر خاطرخواه داره ها... البد اگه منم بزرگتر بودم دلم براش م اوشیس نیحبس کرده تو خونه... ا

تا باور  دمید یبا چشم خودم م دیبا یآر دم،ید یم دیشوم. با یکنم و از اتاق خارج م ینم یگلسا توجه اتِیچرند به

شان را چوب  اهیسول زاغ سبه قول ر ای ستادم،یا یلعنت نِیکدخدا، باز پشت همان پرچ اطِیکنم، راه افتادم سمتِ ح

م بار بند ه یعقب و رو یبود که صندل ادیشده، آنقدر ز نییتز یها لهیباز بود، پر از وس اوشیس نیزدم. صندوقِ ماش

 پر بود...

له را وقت است ب یلیخ ،یگرفته، نه به تازگ یآر ،یهم گرفته ا دیشا ای یریبله را بگ یرویم ؟یبله بران دار اوش؟یس

 ی... نگو آقا چند صباحدیگو یم شیکردم از آرزوها یم الیزد، و منِ اَبله خ یگرفته، که آنقدر مطمئن از او حرف م

 سر داشته. ریاست آن دخترک را ز
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 خوشت آمده. یتیدوست دارم بدانم از چه شخص نم،یات را بب قهیخواهد سل یدلم م دمَش،ید یم کاش

 شکستنِ دل چند نفر؟ متِیبه ق مت؟یاما به چه ق یهست قهیکه خوش سل حتما

دانم  یو تعدادشان را نم یکه شکست ییدلِ دختر ها چ،یخاله و دختر خاله ات چه؟ اصال آنها هم ه چ،یمن ه اصال

 .میآ یکردم به چشمَت م یم الیآه که چه کوتَه فکر بودم که خ ؟یاز چند نفر دل برده بود یچه؟ راست

 ...یاَبله بودم به راست چقدر

در قلبَت ملکه شد؟  یرا برده بود؟چه کس یباز نیا یچه کس اوش؟یشده س یعشقت چه کس یمسابقه  ی برنده

و زاغ نبود،  اهیاست؟ حتما س یچه رنگ شیچشم ها نمیاست؟ بب یچه شکل اوش؟یروح و روان و عقلت س یملکه 

نبود وگرنه من هم به دلَت  یاست؟ حتما دخترانه و پاچه بز یمدلچه  شینشستم، ابروها یاگر بود، من هم به دلت م

 چطور؟ ؟یعقل و دلَش را برد ؟چطوریکه هست ،ینشستم. آه دخترکِ لعنت یم

 یو افکارم لَه لَه م دم،یبر یکه به دست داشتم نخ ها را م ینشست و با کاردَک یم یدار قال یتند تند رو میها دست

 ...اوشیس ادِی یزند برا

و الک پشت وار که گذشت، خدا  ریآن روزها چقدر د داندیاست که باخته ام. خدا م یرا چند ماه اوشیمن س یآر

 .امدین دشیبا اسبِ سف اوشیس یآر امد،یرا در آب رها کردم و او ن میچند عصر کنار رودخانه نشستم و پاها داندیم

شد؟ چه  یقطع نم یاسبش لحظه ا ی ههیش یخورد؟ چرا صدا یاسبَش در گوشم زنگ م یپا یصدا یچرا هِ پس

 را گذرانده بودم... یبد یروزها و ماه ها

 داند... یخدا م فقط

 ...ریدلگ یِآن روزِ لعنت خصوصا

 دوزم: ینگاه به گلسا م و ندینش یم خَمیدستانِ  یرو یدست

 ؟یکرد ی. مگه از نقشه نگاه نمیهمه رو اشتباه بافت نیبب ؟یآبج یبافت ینجوریچرا ا_

 ...اوشیماند، آه امان از فکرَت س یم یدار قال یرو نگاهم



 در بند تو آزادم

 
33 

 

کشم، کمرم درد گرفته بس که  یدراز م یاتاق کنارِ بخار یشوم. گوشه  یکشَم و از پشت دار بلند م یاز کار م دست

 بگذرند. یلعنت یروزها نیسرم را گرم کردم و نشستم و نشستم تا مگر ا یپشت آن دارِ قال

 ...کنندیم زیزعفران را تم یو گلها ندینش یکنار مادر م گلسا

 یخودمان از پس آن همه کار بر نم م،یرا به اجاره داد مانینهایخودمان است. بعد از فوت پدر تمام باغ و زم محصول

 ...میرا نگاه داشت یچند مرغاب نیو هم می... گاو و گوسفند مان را فروختمیآمد

 خودم بود... یدلخوش یهم برا آن

 زعفرانمان را آورده و گلسا و مادر را مشغولِ کار کرده... ی هیهمسرِ اقدس سهم اریقَدَم

 

 یاما من خوب م ؟یدانیم ؟یبریچند شب است که از آرامشِ آغوشِ همسرت بهره م اوش،یس نمیبندم، بب یم چشم

 چند ماه است؟ میچند شب است؟ بگو میرا حفظم... بگو شیها هیدانم، تمام ثان

 دهد باز گلساست، مَحرَمِ روز و شبم... یتکانم م یدست

نم ک یم یوانگید یادیکنم من ز یفکر م یاز دلم، راستَش گاه رونیب زمیروزها را بر نیآمده تا درد و دل کنم. تا ا باز

سپردم دستَت؟  یدادم به تو؟ کِ ی. از کِمیگو یرا م المیتوست، اصال چرا دادمَش دست تو؟ فکر و خ شیکه فکرم پ

به چه دل خوش کردم من؟  اوش،یس یکه دلباخته ات شدم؟ وا ینشانَم داد یخوش یِکنم؟ چه رو یتو فکر مچرا به 

دهد، گلسا بُگذار با  یتکانم م یبه چه آخر؟ باز دست ؟یکرد یتمسخرم م نکهیمرا؟ به ا یخواند یبچه م نکهیبه ا

 م،... دوست ندارم امشب از خاطرَم کنارَش بزنگرید یشب یامشب حالِ دردِ دل ندارم، باشد برا م،یایخودم کنار ب

 ونریاست، تا مگر از سرم ب یخودیب یادیام ز یدل به او سپرده ام، بگذار بفهمم دل بستگ یبگذار بدانم کجا و کِ

 زکشم و چشم با یم یقیخواست بروَد که تا االن رفته بود، آهِ عم یرود، اگر م ینه... نه... نه... نم رود؟یم یعنیبرود. 

 ادشیامروز  نیچند ماه که نشد، اما قصد دارم هم نیکنم. در ا راموشَشخواهم ف یکنم، گلسا هنوز کنارم است.م یم

 ...اوشیرا تمام کنم از ذهنم، قدغن شو س

 است. خی خِیگذارم،  یپا درون آب نم گریکنار رودخانه نشسته ام، د باز

 و پاک کند ذهنم را... دیداخل آب رودخانه، تا ببرد، بشو زمیر یکنم و م یم یرا از ذهنم خال خاطراتَش
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 رهیپشت سرم را نگاه کنم همانطور به آب خ نکهیکه قصد بهم زدن خلوتم را دارد؟ بدون ا ستیک د،یآ یپا م یصدا

 و زرد رنگ... دهیعلفزار خشک یرو ند،ینش یکنارم م یشوم، کس یم

 کرد. یزد و کالفه ام م یرا چوب م اهمیاز حد زاغ س شیکه ب یکنم، رسول است. کس یم نگاهَش

 با او دهان به دهان شوم را  ندارم. نکهیحالِ ا اما

ت اس ییکنم، چند شاخه از گل ها و برگ ها ینگاه م رد،یگ یمقابلم م یزیاش را بکند و برود... چ یخوب فضول بگذار

 یرو ندینش یدانم چرا لبخند م یحاال مقابل من گرفته. نمکرده و کنارِ هم مرتبشان کرده.  دایدانم از کجا پ یکه نم

 :دیآ یم مانندشلکنت  ی. صدارمیگ یلبم... و دسته گل را از او م

 .رمتی... بگامی... خوام... بزرگ... شدم... بیدل... دلسا... م_

 شود. یم یخندم، بلند، آنقدر که اشک از چشمانم جار یم

شود...  یمانده رسول مرا بخواهد... خنده ام ناگاه قطع م نیشنوم خدا؟ هم یکوبم. چه م یگلَش را به سرش م دسته

 :میگو یو م کنمیداد، لب تر م یبود و به اسبَش آب م ستادهیا اوشیکه س ییرودخانه، جا یِزنم به آن سو یزل م

. هه... خنده داره نه؟ شانسِ منو ..یگیحرفو بهم بزنه، تو بهم م نیا اوشیس نکهیا یرسول؟... جا ینیب یروزگارو م_

 ...نیبب

زدم و گلها را دانه دانه  یشخندیاش شدم، ن رهیبرخواستم و دامنِ لباسم را از خاک تکاندم ک متوجه نگاه خ میجا از

 و گفتم: ختمیر شیپا یرو

 رسول. اریدر ن یباز وونهید_

 کرد یفکر م یچه کس ده،یرس ییکارم به چه جا نیخدا ازت نگذرد، بب اوشیو سمت خانه رفتم... س دمیرا کش راهم

اش  یخال یِکشم که با جا یکنم. به اتاقِ مادر سرک م یتو باشد؟ درِ خانه را باز م یعقل و دلم دربست برا یروز

 شوم. یروبرو م

تو را بکشد  خدا ست،یهمه جا را... اما ن له،یطو ،یانبار اط،یگذرانم، ح یکلِ خانه را از نظر م زد،یر یناگاه م قلبم

 یکردم تا وقت ینم الیندارد... اما آخر خواب بود، خ یکه حواسِ درست یدانیم ؟یرا تنها گذاشت رزنیدلسا، چرا پ

 شوم. یخارج م رکنم و با عجله از د یشوَد. هول م داریبرگردم ب
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اقدس هم رفتم، آنجا هم نبود. دست به  یام، به خانه  دهیروستا را دو ینمانده... کلِ کوچه ها میدَوَم... نفس برا یم

روم... باغِ  یدهد م یکه عقلم قَد م ییجا نیو به آخر رمیگ یزنم... فکرم را به کار م یشوم و نفس نفس م یزانو م

م رس یبه باغ م نکهیگردد. نفس کم آورده ام، هم یپدر آنجاست و شب به خانه بر نم میکه مدتها گفت ییمان... جا

 زند: ینشسته و زار م یگِل و ال انیروم وسط باغ، م یشنوم با هول جلو م یادر را مم ی هیگر یصدا

 ؟ییکجا نیمحمد حس_

 کشم: یرا م شیَروم و بازو یام... جلو م دهیداغ است از بس دو سرم

 یخور یسرما م ،یسرِ لباسات آورد یچ نیهمه جا گِل شده، بلند شو مادر... بب شبیاز بارونِ د ؟ینشست نجایچرا ا_

 بلندشو...

 :دمیکرد و بلند نشد. خسته، دست از تالش برداشتم و به او توپ استقامت

مادر،  سیتو حالت خوب ن ؟یزد رونیچرا بدونِ من از خونه ب ره؟یدلم هزار راه م ،یریم یذار یخبر م یب ینگفت_

 بلند شو.

 گفت: هیسرش گذاشت و با گر یدو دستَش را رو هر

 دلسا؟ هان؟ یچرا دروغ گفت س؟یپس چرا ن نجاس؟یا نیگفت یگه نمکو؟ کجاست پدرتون؟ م_

 :دمیزدم و نال هیدرخت تک یو کالفه به تنه  خسته

 .ششیباشه باشه بلند شو ببرمت پ_

اگر با چشمانِ خودش اسم پدرم را  دیبرخواست. راه افتادم سمتِ قبرستان. شا شیو مردد از جا یچشمان اشک با

 باور کند... نَدیسنگِ قبر بب یرو

 و به اطراف نگاه کرد: ستادینفس زنان کنارم ا ستادم،یسنگ قبر پدر ا یباال

 کو؟ کجاست پدرت؟_

 اشاره کردم و گفتم: نییپا به

 .یمراد نِینوشته، محمد حس یروش چ نیبب نجاس،یا ناهایا_
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 ه دادم:کرد. ادام یگنگ به سنگِ قبر نگاه م نم،یبه او دوختم تا عکس العملَش را بب نگاه

 ؟یکن یچرا باور نم ده،یخواب نجایپدر ا_

 :دمیمبهوتش زول زدم و نال یرا گرفتم، در چشم ها شیها شانه

 درک کن مادر، درکش کن. نویپدر مرده، ا_

 سر داد و دلم را خون کرد، بماند. هیچقدر سرِ قبرِ پدرم گر نکهیا

از  یو زار هیگر یکه صدا میبود دهیخانه اش کردم. هنوز به خانه نرس یبا زور و اجبار راه ست،یعصر همانجا گر تا

 .دیکدخدا به گوشم رس یخانه 

 افتاده بود. یکدخدا اتفاق یاست. هول کردم، حتما برا اوشیس یعمه  ی هیگر یبودم صدا مطمئن

کرد، گلسا که  یاطراف بود که صدا را پخش م یبخاطر کوه ها دی. شادیرس یخوب به گوش همه م یلیصداها خ نجایا

 که مادر را به او سپردم و گفتم: دیتازه از مدرسه آمده بود، پا برهنه به کوچه دو

 چه خبره، حواست به مادر باشه. نمیبب رمیم_

 بود... اوشیس لِیکه متوجه اش شدم، اتومب یزیچ نیو اول دمیکد خدا دو اطیتکان داد که سمت ح یدییتا سر

 آرام جلو رفتم، همهمه بود... ستاد،یا نهیدر س لبمق

 اوشیبود، که در آغوشِ س اوشیس یعمه  یدرست حدس زده بودم صدا دم،یخودم را جلو کش تیجمع نیب از

 داد. یسر م هیگر یسودا

 جانی. کدخدا که سالم بود، پس ادمیخانه د یاندوه بارِ کدخدا را کنار پله ها یشد که چهره  شتریب یتعجبم زمان اما

 چه خبر است؟

 :دیپچ پچِ زنانِ روستا به گوشم رس یصدا

 کردن. یها فقط چند ماه باهم زندگ چارهیب_

 گمونم تصادف کرده._
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 شده. دیناپد ییهوینه انگار _

 بود؟ یحاال اسمش چ_

 ...دایش_

 ینشان دهنده  اوش،یلرزانِ س یود؟ شانه هامُرده ب اوشیهمسر س یعنیچند بار در گوشم زنگ خورد...  دایش نامِ

 بود، سر تا پا... دهیپوش یآرام و سوزناکَش بود، مشک ی هیگر

سست سمت خانه حرکت کردم،  ییآمدم و با قدم ها رونیب تیجمع نِیتوانستم آن جو را تحمل کنم، از ب ینم گرید

و  بوده شیدایش اوشیدانستم س یکه فقط م ینام دایبودمَش... ش دهیبود که تابحال ند یدختر شِیتمامِ فکرم پ

 بس...

 :ستادیکه شدم گلسا مقابلم ا اطیح داخلِ

 مُرده دلسا؟ یکس_

 تکان دادم، لب به دندان گرفت: سر

 کد خدا؟_

 نه._

  اوش؟یس ؟یپس ک_

 :دمیاو توپ به

 .ریزبونتو گاز بگ_

 فشرد: شیدندان ها نیآورد و ب رونیرا ب زبانَش

 مرده؟ یبفرما، حاال بگو ک_

 دوختم جواب دادم: یها م یدر نشستم و همانطور که نگاهم را به مرغاب یجلو یپله  یرو

 ...دای... شاوشیزن س_
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 دانستم یبود، نم یحال کیکرد. دلم  یرد و بدل نشد، انگار او هم مانند من باور نم نمانیب ینگاهم کرد... حرف مات

 رهچایبودم. ب نیاست... غمگ ختهیغمِ عالم به دلم ر ،یمرگِ کس دنِ یدانستم طبق معمول از شن یچه شده ام، فقط م

 رخم... مینشست، زول زده بود به ن هپل یاش...گلسا هم کنارم رو یاز جوان فیدخترک... ح

 چانه اش برد و گفت: ریز دست

 ؟یستیمرده، خوشحال ن اوشیدلسا؟ زنِ س_

 م و گفتم:اش گذاشت یکودک یحرفَش را پا نیا دم،یسمتَش چرخ زیت

 به،یزن غر هیچه  اوش،یچه زنِ س کنم؟یم یدختر جوون خوشحال هیبخاطرِ مرگ  یچرند نگو گلسا، فکر کرد_

 مرگش عذاب آوره، ناراحت کنندست...

مرگَش را نداشتم. از همان روز بود که  یآرزو چوقتیبا آن دختر داشتم، اما ه اوشیاز رفتنِ س یبود دل پُر درست

 یسر زبان زنها یموضوع مانند نقل و نبات نیگفت، ا یم یزیکل روستا را ترکاند. هر کس چ اوشیخبرِ مرگِ همسرِ س

 داغ بود. بتیروستا شده بود، بازارِ غ

 کردند. یهم قصه سر هم م یدر مورد علت مرگَش نداشتند فقط برا یموثق خبر

 اهیخواست س یدلم نم نم،یکدخدا را بب یخانه  یخواست سکوت و سرد یخانه خارج نشدم، دلم نم آن روز از از

 داد. یاش عذابم م یدلتنگَش بودم، اما غم و ناراحت یادیهر چند ز نم،یرا بب اوشیپوش بودنِ س

نشستم و ساعتها  یم یدارِ قال یِبود، دلگرم بودم. پا نکهیپدرَش است، هم یخبر آورده بود هنوز در خانه  گلسا

 کردم. یخودم را سرگرم م

 یزند. نم یکه با پدر حرف م نمیب یپرسد. اما در خلوتَش م ینم یزیاز پدرم چ گرید م،یاوضاعِ مادر بخواهم بگو از

 کننده است. یشود راض یموجبِ آزارِ ما و خودش نم نکهینه، اما هم ایدانم مرگش را باور کرده 

 یاز خبرها فیظهر بود، همانطور شروع کرد به تعر یمشغولِ خوردن غذا یتازه از مدرسه آمده بود، دو لُپ گلسا

 بدست آمده اش:

و دوست  اوشیس یعنیگل کرده بفهمم چرا خودشو کشته،  میفضول یلیدختره... خ نیکرده ا یخودکش گنیم_

 نداشته خواهر؟
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 برخواستم و گفتم: یدار قال یاز پا کالفه

 ،یخودکش گهیم یکیتصادف،  گهیم یکیکالغ چهل کالغ کردن.  کیحرفو زده؟ کل روستا کارشون شده  نیا یک_

که مُرده به من و شماها چه آخه،  یبابا... به هر شکل یخانوادش، ا یزده و خبر مرگشو آوردن برا بشیغ گهیم یکی

 شه؟یاون دختر زنده م نیرو بدون چارهیمثال علت مرگ اون ب

 .دمیروستا، سر گلسا توپ یِکند، از حرصِ اهال یاندازد و نگاهم م یباال م یا شانه

 باران بمانم. ریخواست ساعتها ز یهوا سرد بود اما دلم م د،یبار یآمدم، باران نم نم م رونیو ب دمیکش یآه

 یکاغذ م یم، دستم روکن یاز دفتر جدا م یآورم و برگه ا یم رونیگلسا دفتر و مداد ب فِیگردم، از ک یاتاق باز م به

 :سمینو یرقصد و م

 سخته نه؟  یلیکَسِت خ نیتر زینه؟ دردِ از دست دادنِ عز هیدرد بزرگ ؟یغصه دار ؟یهنوز ناراحت_

تو اون  شهیدلم خون م ؟ینباش نیغمگ شهیم ؟یهاتو تموم کن یقرار یبخوام ب شهیبخوام؟ م یزیازت چ شهیم

 . نمتیبیم اهیسر تا پا س یلباسا

اگه قراره دلِ من و تو از هم جدا باشه پس  اوش؟یس امیچرا من به چشمات نم ؟ینیازت بخوام منو بب شهیم اوش؟یس

تو  یکه اطرافت حضور دارن و برا ییهست، نه؟ من اعتقاد دارم آدما یچرا عشقت به دلم گره خورد؟ حتما مصلحت

کاش حکمتِ ما  اوش،یداره س یحکمت هی یبا هر آدم هت دارن. مقابل ندهیآو  یتو زندگ یا یمهمن حتما نقشِ اساس

 باشه. ریدونفر خ

. کاش کنه تتیکمتر اذ دایش ادِیکنم که  یاونقدر با تو عاشق دمیدوستت داشته باشم؟ قول م یبذار شهیم اوش؟یس

روستا هستم، هنوزم منتظرم  یاسبت تو دل باغها ی ههیش یصدا دنِیچیجوابتو بدونم... من هنوزم منتظر پ شدیم

با اون اسب  ؟یمن، تو باش یاهایرو یشاهزاده  شهیم اوشیرو بشنوم... س یکه سواره اش تو هست یاسب یپا یصدا

 اوش؟یس شهیدلت برام بلرزه؟ م شهیم دت؟یسف

 

گذارم و  یهم م یوکاغذ را ر یدارمش... ال یکاود. بر م یکوبم، نگاهِ خسته ام کاغذ را م یکاغذ م یقلم را رو کالفه

 یباران رو یبه برخورد دانه ها ستم،یا یگذارم و پشت پنجره م یتنم م ی قهیجل بیدهم، داخل ج یفشارش م
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. تازه قصد داشتم رمیبودنَت درگ الِیبا خ زبا نیبب اوش،یس یآمد یشوم. کاش نم یم رهیحوض خ یسطح آبها

 که نشان از غمِ بزرگ دلت بود. اهیس ییشد، آن هم با لباس ها دایفراموشَت کنم که باز سر و کله ات پ

هم  هیرگ ،یزیلبر یگرفته نه؟ حساب نهایکنم، دلَت مانند ا یرنگ را تماشا م یخاکستر یابرها رم،یگ یرا باال م نگاهم

 ...دایاشقِ شمن عاشقِ تو، تو ع ؟ینیب یرفتنَت، روزگار را م یتو... برا یکردم برا هیمن هم گر اوش؟یس یکن یم

 شود؟؟ یم یعنیشود.  بایچرخه ز نیتا ا یسمتِ من بچرخ دیاست... تو با یختیزشت و بد ر ی چرخه

 دلم؟ ایبندازم  میرا گردن پاها ر،ی... تقصنجایدانم چرا آمده ام به ا یکنم، نم یمقابلم نگاه م به

 دلتنگم. یخانه حساب نیپسرِ ا یدانم که برا یرا خوب م نیدانم اما ا یکشانده را نم نجایمرا به ا یزیچه چ نکهیا

 بیعج یحوال نیشد. ا یخانه بلند م نیاز ا اوشیدوزم. عطرِ حضور س یسر در خانه م اهِیس یپارچه  یرا رو نگاهم

کنم. آخر دلم مچاله شد از  شیتماشا ریدلِ س کیکشم، کاش بعد از مدتها  یم یقی. آه عمزندیآرامش به دلم چنگ م

 ست؟ین یکاف دنش،یغم  ند

 د؟یانتظار کش دیبا هنوز

دامنم را  نِیشوم، چ یشود قدم برداشت. خم م یم یفرو رفته و به سخت یدر گل و ال میخواهم قدم بردارم، پاها یم

، کنم یو قد راست م رمیگ ینگاهم را باال م د،یآ یم ییکنم اش که صدا یجمع م میو با دست از مقابلِ پاها رمیگ یم

کشم و از آنجا دور  یم واریپوشد، بسرعت خود را کنارِ د یکه کفش م نمیب یپوش را م اهیس اوشِیس یا لحظه یبرا

 تیموقع نیپلکم. دوست ندارم بداند حواسم جمعِ اوست، خصوصا در ا یم یآن حوال ندیخواهم بب یشوم، نم یم

 اسفبار...

ه کنم و ب زشانیفرصت تم نیگذارم تا در اول یم یگذارم، کفش ها را گوشه ا یخانه م اطیپا به ح یگِل یکفش ها با

 لیبه مدرسه نرفت و خودش را تعط دیکه تا صبح بار یدیدرسَش... بخاطر باران شد یروم، گلسا نشسته پا یخانه م

 یام م قهیجل بیج یشوم و دستم را رو یم رهیخ یچا بخارِبه  نم،ینش یو م زمیر یم یچا یفنجان ،یکرد، کنارِ بخار

 را گذاشته بودم. اوشیس یکه نامه  ییگذارم، جا

م ده یتکان م یگردم و دامنم را کل یکلِ لباسم را م ستم،یا یم میکنم و با هول در جا یتعجب م بیبودنِ ج یخال از

که کفش ها را در  یزمان دیشا اط،یدَوم داخلِ ح یباطل. م الیخ یاُفتد، اما زه نیبه زم شیاز ال به ال یتا مگر کاغذ

ه خان یکوبم... نکند جلو یشود و به صورتم م یداغ م میکنم، گونه ها یهم... مکث م دیآوردم افتاده باشد... و شا یم
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دلهره  نم،ینش یدر م یجلو سیخ یپله  یخورم رو یکوبم و سُر م یکدخدا افتاده باشد؟ با هر دو دست به سرم م ی

 رسد: یگلسا به گوشم م یترسم... صدا یآن نامه را بخواند م یکس نکهیترسم، از ا یوجودم را گرفته، م یسراپا

 ؟یکرد خواهر کجا رفت خی تییچا_

 چینامه ام دستِ ه ا،یخدا نم،ینش یم یکنم و باز کنار بخار یشده... لباس عوض م سیگردم، دامنم خ یخانه بر م به

ا کاوم ت یکاوم و م یم میبا چشم ها ستم،یا یکدخدا م نینمانده، کنار پرچ میدَوَم، نفس برا ی...مفتَدین یاحد و ناس

 نیکشم، ماش یسرک م اطی. به حستیجا ن چی... جلوتر، عقب تر هستی... اما نمیاز جنسِ درد دلها نم،یبب یکاغذ

کوچه  یِگل و ال انیو باز م رمیگ ی... دامنِ لباسم را باال مدیآ ینم لهیاز طو گریاسبَش د یهست اما... صدا اوشیس

شده، با  یاشکزنم، نگاهم از سوز سرما  یرسانم، نفس نفس م یکنم و خود را به رودخانه م یدوم، از باغ ها گذر م یم

به تن دارد... هنوز عزادارِ  یدارد، مشک شی... ته رمی... درست روبرونجاستینگرم، هم یرا م میتار روبرو یدید

خواهم  یام... م دهیکه انگار او را ند ایو گو رمیگ یشود که با عجله نگاه از او م یتوجه ام مهمسرش است... نگاهَش م

 زند: یاز آنجا بگذرم که صدا م

 دلسا؟_

 کنم: یشوم و نگاهش م یمثال متعجب م ستم،یا یم

 .اوشیعه سالم س_

 شیَچشمانم دارد. روبرو یرا برا تیاما همان جذاب ستیسر حال ن نکهیدهد. با ا یجواب سالمم سر تکان م یبرا

 یرا صاف م میصدا م،یبه او بگو یزیچ یابراز همدرد یکنم، وقتَش است برا یو نگاهَش م ستمیا یرودخانه م یآنسو

 :میآ یکنم و به حرف م

 .گمیم تیتسل_

 ده؟ز میمانده ام که چرا صدا رانیبه آبِ سرد رودخانه است. من ح قایدهد، نگاهَش عم یسر تکان م باز

 :دیگو یشوم. بدون آنکه نگاهم کند م ینم ریکه از آن س یکنم، کار ینگاهَش م ناچار

... یدار یادیفرصتِ ز یهنوز تا عاشق ،یکنم سنِ تو قَد بده تا درکش کن یدلسا؟ فکر نم یفهم یعشقو م یتو معن_

 اما...
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 :میگو یکنم و حق به جانب م یرا قطع م حرفش

 تم،سین گوشیباز یدماغو یاون دلسا گهیمنو؟ نگام کن، د یخونیهنوز بچه م اوش،ینمونده س میسالگ ۱۸به  یزیچ_

کند  یبر لب نگاهم م یشخندیتو کوچه ها بلند بود. بزرگ شدم، نگام کن... با ن شیباز دادِیداد و ب یکه صدا ییدلسا

 :دیگو یو م

 .یسیف یب یکه تو ب ستیمن ن ریتقص_

 :میوگ یشود و م یگرد م چشمانم

 ام؟ یچ یچ_

 خندد: یم

دازم و ان یام م یگل گل راهنِیبه پ یکند. نگاه یم میبه سر تا پا ی. و اشاره ازنهیچهره ت بچه م یعنی س،یف یب یب_

 شوم. یم بَشیعج یماتِ آن جمله 

و بلند...  یتق تق یو کفش ها شیپر از آرا ده،یرنگارنگ در شهر د یباشد، آنقدر دخترک ها اوشیحق با س دیشا

ز که ا ینامرتب را بچه بخواند... دختر ییپرمو و ابروها یبا صورت یگل گل راهنی... حق دارد منِ پیآنچنان یلباس ها

 شود... یم دهیبچه د یرنگ و لعاب یو ب یسادگ یرو

 دهد: یگذارم... حرفَش را ادامه م یملتهبم م یگونه ها یکشم و دست رو یم یآه

 بد. یلیبَده دلسا خ یلیخ ی... عشق و وابستگیدلباخته نش چوقتیه دوارمیام ... در هر حالمیبگذر_

 یحرفها را نم نیاگر نه حاال ا یخوب که نامه ام را نخواند اوشیزند. س یم یبه خشک میپرد و گلو یباال م میابروها

 ...یزد

 انصاف، چطور دلباخته نشوم؟ یبندِ دلت شده ب دلم

کنم چه بر سرت گذشته، چون که خود عاشقم، در  یفهمم، درک م یاما من م یندان دیاز حالِ دلم؟ شا یدانیچه م تو

 خودِ تو... ،ییخودِ تو ادشیافتاده ام که ص یدامِ عشق
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خواهد زبان باز کنم و اعترافِ عشقِ جان سوزم را به او  یکنم... دلم م یم یاحساسِ گرم بیسوِز سرما عج نیا در

 بعد چه؟ اگر قبول نکند؟ اگر باز مورد تمسخر واقع شوم؟ بعد اش چه؟ ... امامیبگو

 زنم: یم ایکشم و دل به در یم یقیعم نفس

 .ستیدست خودت ن گهید یگرفتارش شد یاما وقت اوش،یباشه س یبد زیعشق چ دیشا_

 : دهمیدوزم و ادامه م یم نییرا به پا نگاهم

 مثل من... مثل تو..._

 شود: یانداز م نیطن شیصدا

 ؟یدختر؟ تو عاشق شد یگیم یدار یچ_

 دهد: یدهم، موردِ شماتتم قرار م یسر تکان م فقط

 .دهیاز سرت بندازش دور. دودمانتو به باد م ،یکه به عشق فکر کن یبچه ا یلیدختر هنوز خ_

 اندازم: یباال م شانه

 ...خوادیعشقو م نیدلم ا_

 نمیبب ؟یخونیگذره که اونو عشق م یتو سرت م یچ ستیمعلوم ن ،یبچه ا یلیدلسا؟ گفتم که هنوز خ یشد وانهید_

 نکنه رسول هان؟ ؟یشد ییالقبا هی۱عاشقِ کدوم 

 :میگو یم ظیزنم و با غ یکنم و به چشمانش زل م یرو ترش م ش،یاز طرزِ فکر و حرف ها دیآ یم بَدَم

 ... من عاشقِ تو شدم.رینخ_

 یبود کردم؟ لب م ی... لعنت بر من، چه اعترافکوبمیدهانم م یمحکم رو از دهانِ لقَم... و شومیم مانیزود پش یلیخ

اما فقط بهت زده است،  اوشیس یتب دار و ملتهب است. چهره  میگونه ها کنم،ینگاهَش م رهیگزم و خ

 ینم زیجا گری. ضعف کرده ام، ماندن را درزندل یم میکه کرده ام، زانوها یشوم از اعتراف یم مانیپش بی...عجنیهم

سرد  ب،یعاشقَش بودم، اما حاال عج شهیکه هم یطینحس، مح طِیدور شوَم از آن مح عتریخواهم هر چه سر یدانم. م
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. زبانِ سُرخم سرِ سبزم را به باد داده بود. اما بَشیخواهم فرار کنم از نگاهِ مبهوت و عج ی. ممیو خفه است برا

 سود؟ چه یمانیپش

 :دیگو یکند و م یمنقبض شده، لب باز م دایکَش شدکنم، فَ یدگرگون نگاهَش م یحال با

 ؟یگفت یتو چ_

 دانم. یرا خوب م نیاست، ا یعصب لحنَش

 :ردیگ ینوا، زبانم م یمثل رسولِ ب باز

 لحظه گوش بده به حرفام... هینشو...  ی... وش... عصبایس_

 شوم: یهم آوار م یاز خاک رو یکوبد به قلبم، همچو تپه ا یزند و پُتک م یسرم داد م یرحم یب با

 خوام بشنوم. ینگو، نم یچیه_

 زنم. یاز آب افتاده فقط لب م رونیب یِتنفس، مانند ماه ینمانده برا ییهوا

 شود. یدور م یکِشد و در چشم بر هم زدن یاسبَش را م اَفسارِ

 سرد و نمناک... نِیزم یشوم به رو یکنم و خراب م ینفسم را فوت م یسخت به

 زنم به دهانِ لق و بدونِ چفت و بستم... یتوانم سرکوفت م یو هرچه م رمیگ یرا به دست م سرم

 اوش،یس یزخم زد ،یدلم بست یِلطافت و نرم ی... چشم رواوشیس ینازک خُردم کرد یا شهیداد که مانند ش یا

 زخم...

 ینحس دور و دورتر م طِیمح نیشدم و از ا یآب، روان م نیزُل زده بودم به آبِ رودخانه، کاش من همانندِ ا مات

 شدم.

ام  قهیکشد، شق یم ریسرم ت نجا،یتوانم دور شوَم از ا یشد آوارِ تنم را بپاشم درونِ آب سردَش، و هرچه م یم کاش

من فقط خُرد شده  د،یچشمانم هم نبار یسرم آمده. حت ییدانم چه بال یسرد، نم ایدانم گرم است  یزند. نم ینبض م

 کنم. خودم را محکم گرفته ام. یم یسر سخت دایشد وَد،ش ی، اما آنقدر بزرگَش نکردم که از چشمانم جاربودم
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مثل بچه ها زار  یکن یپس غلط م ؟یات زد یسالگ ۱۸و  یو دم از بزرگ ینداختیَ ن تیَدلسا، مگر باد به گلو یآها

درختان  یاز البال یکس نکهیشوم. ا یخانه م یِراه فمیتوجه به دامنِ کث یکنم و ب یخودم را م خی نِی. از زمیبزن

روم تا خواهر و مادرم را  یخانه، م یِتا برسم به گرم روم یشوم، م ینداشت، فقط دور م تیاهم میکرد برا ینگاهم م

 میخواست. گمانم سرما خورده ام، آخر گلو یگلسا را م یِتا دلم قرص شوَد. چقدر دلم آغوشِ مادر و هم صحبت نم،یبب

 کند. یگردو باد کرده و درد م کی قدرِ

 یم نکهیگلو دردم آب نمک قرقره کنم، اما هم یروم تا برا یم ییبارد، به روشو یرسم. همزمان آسمان م یخانه م به

 یبه صدا در م یو همچو هق هق رونیپَرد ب یم میبزرگِ داخلِ گلو یِدهانم کنم، همان گردو یِخواهم آب نمک را راه

 یکنم و هق م یم یوقفه. با بغض آب نمک را خال یتند و ب ارند،ب یهمانندِ آسمان م یبارند. آر یم و از چشمانم دیآ

 ،یشو یساله م ۱۸ گریکن که چند روز د هیات مانده. خوب گر یسالگ ۱۸کن، هنوز تا  هیندارد دلسا گر یزنم. اشکال

 ودلسا، هنوز کودکِ درونت حق دارد گَند بزند  یآر ،یکن یبچگ یدلسا. هنوز زمان دار یشو یخانم و بزرگ م

طره ق انیپنهان بماند م میتا اشکها ستمیا یباران م رِیز م،یآ یم اطیکند، درست مثلِ گندِ امروزت... به ح یخرابکار

 :دیگو یشود و گلسا م یاتاق باز م یلحظه پنجره  نی. همندیام را ب هیگر ی... تا مبادا کسشیها

 .یخور یتو سرما م ایآخه؟ ب یستادیبارون چرا ا ریبسوزه خواهر. ز یپدرِ عاشق یا_

 :میگو یبغض م با

 راحت. التیخ ،یسوخت و خاکستر شد اون عشقِ لعنت_

 ؟یگیم یچ_

 دَرسِت. یِبرو پا یچیه_

 بندد. یکند. پنجره را م یلب نثارم م رِیز ییکشد و برو بابا یم یپوف

را دور حوله  سمیخ ی. موهارمیگ یم یروم و دوشِ آب گرم یآشپزخانه م یو لرزان به حمامِ کوچکِ گوشه  سیخ

 زنم و یگذاشته زل م میکه گلسا برا ییچا وانِیو به بخار ل نمینش یم یپوشم. کنارِ بخار یو لباس م چمیپ یم

 :میگو یم نطوریهم

 کنه. زیبراش تجو یتر یقو یبه دکتر بگم قرص ها دیموعد دکتر مادره. با گهیچند روز د_
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و همش  کنهیبهتر شده، تازه تو کارا هم کمک م یلیسرِ مزارِ پدر خ شیکه برد یتر؟ خداروشکر از زمان یچرا قو_

 ندازه تو خونه. یخودشو نم

پدرو کنار  دأیانگار جد زنه،یبا ما در مورد پدر صحبت کنه با خودش حرف م نکهیا یِبهتر نشده گلسا، فقط جا_

 زنه. یباهاش حرف مو همش داره  نهیب یخودش م

 خوبه که آرومتر شده. یلیخب خ_

 کشم: یم یپوف

 .گهیم یدکتر چ دید دی. باستیدر هر حال نرمال ن_

 بهمون سر بزنه. ادیدلسا عمو قراره ب یما، حتما ببرش. راست یروستا ادیدکتر م ندهیآ یهفته _

را  یچا وانیدهم و ل یکنم. پس فقط سر تکان م یسوال و جواب را ندارم تا کنجکاو یاما حوصله  شومیم متعجب

 شیکنم. تمام مدت هم فکر و حواسم پ یم قیرا به درونم تزر شیکشم و گرما یو داغ داغ سر م رمیگ یکنار لبم م

 و اسب و رودخانه است... چقدر بد شده بود احوالم... اوشیس

* 

* 

* 

ال دکتر. حتما تا حا شیپ یحونه آماده است، نه مادرو بردنه صب نیبب گه،ید دارشویب ؟یدلسا؟ دلسا؟ تو هنوز خواب_

 غلغله شد درمانگاه.

. ستیاست اصال حالِ دلم خوب ن یاما راستَش چند روز دارم،یوقت است ب یلیملحفه بودم. خ ریباز ز یچشمان با

 آن روز اش. یزند... دلم گرفته است از حرفها یپر م اوشیس یدروغ چرا؟ دلم برا

 دهد: یباز گلسا تکانم م کشم که یم آه

 بدم؟ یرو چ یهاشم یمدرسه م، امروز خواب موندم. حاال جوابِ آقا یبرا ینکرد داریمنو ب نیشو دلسا، بب داریب_

 :نمینش یم میزنم و در جا یملحفه را کنار م یو عصب کالفه
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ذره هم تو کارا رو به دوش  هیوقتِ دکترِ مادره که باشه.  ست،یکه ن ستی. صبحونه حاضر نیکه موند یخواب موند_

 یرو ندار یکار چیه یخونه نباشم تو عرضه  نیتو ا یاگه من روز دن؟یخوردن و خواب بکش. فقط مدرسه رفتن و

 گلسا.

جوش آورده و سرش  هوار شده ام، اصال دستِ خودم نبود. بارِ اول بود  کبارهی نکهیبه صورتَش، ا شومیم رهیاخم خ با

 لرزانش گفت: یبغض داشت، با صدا د،یچانه اش لرززدم.  یکه سرکوفتَش م

 کردم. زیبا مادر تمزعفرونو  یمنکه کل ستم؟یبلد ن یکار چیمن ه_

 زود بلند شو مادرو ببر درمانگاه، بلندشو. فته،یوظ ،یکه کرد یکرد_

کالفه  .دیکش یم ریت الیام از شدت فکر و خ قهیو از مقابلم دور شد. شق ستادیا شیدر جا عیسر تمیعصبان دنِید با

مقابلم گذاشته شد.  یزیدانم چقدر گذشته بود که حس کردم چ یگرفتم و چشم بستم، نم میدستها انیسرم را م

ا دلخور گلس یزنم که صدا یم یجان ی... لبخندِ بچککو چِیساندو کیرنگ و رو و  یب یِچا وانیل کیچشم باز کردم، 

 شنوم: یرا م

 .میما رفت_

 :میگو یم آرام

 المت.بس_

 منینش یکنم و م یخوابم را جمع م یو بس. با کسالت جا دهیفقط به گوشِ خودم رس میدانم که صدا یرا خوب م نیا

و سرد است امروز. دلم  ریدوزم، چقدر دلگ یم رونیگرفته است. از پنجره نگاهم را به ب بی. حالم عجیچا یِنیس یِپا

خواهم بروم  یم نکهیگذارم و هم یم یرا کنار یخال یِنیام بمانم. س ییلَم بدهم و در تنها یخواهد فقط گوشه ا یم

 دیا. شزدیر یدلم م کبارهیدانم چرا  یکوبد. نم یبه در م یدر پ یپ یشود. کس یدرِ خانه بلند م یصدا ،یدارِ قال یِپا

 یسچه ک نمیکنم تا بب یروم، در را با شدت باز م یم اطیو به ح پوشمیم ییبخاطر طرز در زدنش باشد. با عجله دمپا

 میگشا یاست. لب م نبیشوم. برادرِ ز یم رهیمقابلم خ یساله  ۵آورم و به پسرکِ  یم نییپشتِ در است.نگاهم را پا

 :میگو یو م

 شده ابوالفضل؟ یچ_

 :دیگو یاست م زانیاش آو ینیکه ب یکند، و در حال یم نگاهم
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 کدخدا. یزود برو خونه _

 د:شو یگرد و متعجب م چشمانم

 کجا برم؟_

 :دیگو یشمرده م شمرده

 اونجا. یگفت بر اوشیس_

مرا دست انداخته باشد  نکهیا الِیگفت؟ با خ یپسر چه م نیبزند. ا رونیمانده از شدت تعجب چشمانم از کاسه ب کم

 :میگو یم

 بچه. نمیزده نه؟ برو بب خیابوالفضل؟ از سرما مُخت  یگیم یچ_

 شنوم: یرا م شیخواهد بسته شود صدا یکه م نیهم یهم بگذارم اش ول یدهم تا رو یرا هول م در

 که نرو، به من چه... یریبرو اونجا. اصال نم ست،یگفت حالِ کدخدا خوب ن اوشیبابا، س یا_

بودم، اگر حالِ کدخدا بد بود، چرا از همه جا از من کمک  جیشد. کامال گ دیناپد دمیو از د دیسرعت درونِ کوچه دو به

در نشستم و فکر  یجلو یپله  یبَرَد؟ رو یدکتر نم شِیچرا او را پ ست؟یسته؟ اصال مگر دکتر داخلِ درمانگاه نخوا

 کردم:

 روستاست. یدونه امروز دکتر تو ینم اوشیحتما س_

 یدوباره  دارِید جانِیطور ه نیهم نگرانِ حالِ کدخدا بودم و هم یرفتن، از طرف یبرا زدیشور م یدلم حساب یطرف از

 یرسَرسَ یبرخواستم. نگاه میبه سرعت از جا د،یایسرِ کدخدا ب ییممکن است بال نکهیرا داشتم. با فکر به ا اوشیس

روستا مثل  یتر برسم. کوچه ها عیداشتم تا هرچه سر یرا تند بر م میآمدم. قدم ها رونیبه سر و وضعم انداختم و ب

 شِیامروز جمع کرده اند تا ببرند پ یرا برا شانیتمام درد و مرض هاآمد نبود، حتما که همه هر روز شلوغ و پر رفت و 

 یحتما کس د،دنبالِ من فرستاده بو اوشیاست که س نیآمد، پس هم یم نجایبه ا انیهفته در م کیدکتر، آخر دکتر 

. به نفس ندینشدن حال کدخدا شروع کردم به دو میوخ یکمک. باز دلم شور افتاد و برا ینکرده برا دایرا جز من پ

 خت،یر یافتاد دلم هُر اوشیس لی. چشمم که به اتومبرمیتا نفس بگ ستادمیکدخدا ا اطینفس افتاده بودم، مقابلِ ح
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م. آمد یکدخدا م اطِیسست و آهسته جلو رفتم. بارِ اول بود به ح ییبودم اش، با قدم ها دهیند گریبعد از آن اتفاق، د

 .فرستادیم یخودِ کدخدا دنبالِ کس نکهینداشت. مگر ا یجرأتِ داخل شدن اش را کس چوقتیه

 کدخدا بزرگِ دِه بود و از همه داراتر. باالخره

 .ستادمیکردم مقابلِ درِ خانه ا یکه به اطراف نگاه م نطوریهم

به  یفاصله دست نی. در همدمیبه در کوب یکرده بود و سِر شده بود. دست بردم و تقه ا خیاز سوزِ سرما  دستانم

 یگوشه  یلبخند مچهیدستپاچه شدم و بسرعت سالم دادم. ن شیَرو دنِیکه در باز شد، باز با د دمیام کش یسررو

 شد و گفت: انیلبش نما

 به به دلسا خانم._

کردم بخاطرِ بد شدنِ  یم یاو بودم تا حاال قالب ته ی! اگر من جادیرس ینگاهَش کردم. چقدر آرام به نظر م متعجب

 گفتم: ریحال پدرم. سر به ز

 ...ن؟یدنبالم فرستاده بود_

 بله._

 و گفت: ستادیداد؟ آهسته سرم را باال آوردم که کنار ا یجوابم را م نطوریا چرا

 تو. ایب_

 :دمیبه داخل انداختم و پرس ینگاه یکنجکاو با

 کدخدا حالش بد شده؟_

 اوهوم._

 گاه؟ امروز دکتر هست ها...درمان نشیبر یپس چرا نم_

 را باال داد و گفت: شیابروها

 خوب. ؟چهیجد_
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 سرتکان دادم که باز گفت: فقط

 .گهیتو د ایب_

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 .دیاریکدخدا رو ب دیمونم، بر یمنتظر م نجایدکتر. من هم شِیپ دیشما کدخدا رو ببر گه،ینه د_

 گفت: دیکش یکه به داخلم م نطوریا گرفت، همر میدستش جلو آمد و بازو ناگهان

 هان؟ نهیبب نجایتو رو ا یکه کس یخوا یتو، نم ایحاال ب_

 حلقه بود شد. میدستش، که دورِ بازو خِیکل بدنم را فرا گرفت و نگاهم م یا رعشه

رو از درونم ف یزیتند شده بود و چ میبود. نفس ها دهیرا چسب میمحکم بازو یلیکردم خودم را کنار بکشم اما خ یسع

کشاند و در را  یانگشت اش هم به من نخورده بود. مات شده بودم که مرا به داخلِ اتاق یا بهیغر چی. تابحال هختیر

 بست.

ا ر نیدانستم اما ا یکرده بودم را نم دایپ یا افهیاز ترس و اضطراب چه ق نکهیداد. ا هیبه در تکرا رها کرد و  میبازو

 کدخدا سالمِ سالم است و حتما هم در خانه حضور ندارد. کردم که یخوب درک م

 کهنیبودم و ا رهیلبَش خ یبه صدا در آمد. داغ شده بودم و زبانم گرفته بود. به آن لبخندِ رو میخطر در گوش ها زنگِ

 :دیبه گوشم رس شیتکان خورد و صدا شیبه تن ندارد در ذهنم سوال شده بود. لبها یمِشک گرید

 رنگ به روت نمونده. ؟یدیچرا ترس ه؟یچ_

 گفتم: یدهانم را فرو دادم و با جان کندن آب

 کدخدا کجاست؟_

 درمانگاهه. ه،یاووووم اونم مثل بق_

 .فتمیو کم مانده بود از ترس پس ب دیلرز یم یحساب میصدا

 خورد. یما دو نفر جوالن م ییاتاق و تنها نیا شیدانستم و فکرم فقط پ یکارها را م نیعلت ا خوب
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 :دمیلب باز کردم و پرس یجان کندن با

 نجا؟یا میچرا با دروغ کشوند_

 آمد: کیاش را از در گرفت و نزد هیکرد. تک زیرا ر شیها چشم

 هان؟ ه؟یتَرسِت چ لیپس دل ؟یکرد ینم یعاشق ی. مگه ادعایباش دهیاز من ترس شهیدلسا، باورم نم یه_

 به تنم نشسته بود، به حرف آمدم: یگرفت، عرقِ سرد یم یکُل بدنم را رعشه ا یتند شده بود و هر از گاه میها نفس

داخل اتاق؟ چرا بهم  یچرا منو کشوند ؟یعاشقتم. اما چرا بهم دروغ گفت گمیکردم، درست. االنم م یعاشق یادعا_

 اوش؟یس هیکارات چ لیدل ؟یدست زد

 د:را برانداز کر میداد و سر تا پا لمیتحو یآرامش لبخند با

شم ممکنه منم  کتیهان؟ فکر کردم اگه نزد امیچرا باهات راه ن ،یفکر کردم، گفتم حاال که دوستم دار یلیخ_

 یکردم و ب لیدستَش را جلو آورد تا گونه ام را نوازش کند که سرم را با ترس به عقب ما ه؟یازت. نظرت چ ادیخوشم ب

 باال رفت: میاراده صدا

 به من دست نزن._

 :دید شد و به من توپگر شیها چشم

 .یومدی یم یکرد یبهت دست بزنم غلط م یخوا یاگه نم ؟یاریخوبو در ب یآدمها یادا یخوا یم ؟یچته وحش_

 زدم: ادیقدم جلو آمد، لرزان عقب رفتم که بغضم شکست و فر چند

. اوشیس زارمیرفتارا ب نیجا. من از ا نیا میتا بکشون یگولم زد دونستمی... نمیکن یوونگیدونستم قراره د یمن نم_

 .این کمینزد

 را. یکیحد نزد نیا نمیو چشم بستم تا نب دمیکش غیج یدر پ یپ

اش و با تمام قدرت  نهیکمرم نشست ناخود آگاه چنگ زدم به س یزدم. دستانش که رو یهق م واریبه د دهیچسب

 هولش دادم و داد زدم:
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مان برقرار شد استفاده کردم و سمت در اتاق پا تند کردم که  نیکه ب یولم کن کثافت، به من دست نزن. از فاصله ا_

 کنار گوشم بلند شد: شیَدو رگه و عصبان یشد و صدا دهیاز پشت کش میموها

 خفه شو. گمی. ببند دهنتو... میخفه شو عوض_

 .شد یطور م نیافتاد هم یم ریمن گ تیدر وضع یهر دختر دی. دست خودم نبود، شادمیکش غیوار ج کیستریه

 که سمت در اتاق هلم داد و گفت: دیکش ریت سرم

 .ینکبتِ روان ی. دختره نجایگمشو برو از ا_

سمتِ درِ خانه و با شدت  دمیگذاشتم، دو ییرایو به سرعت درِ اتاق را باز کردم و پا به درون حال و پذ ستادمینا گرید

 رهیکدخدا خ یمشت شده  یدست ها یسرخِ کدخدا ثابت ماند.نگاهم رو یدر چشم ها انمیبازَش کردم که نگاهِ گر

 و بس. دیبار یم تیماند. از نگاهَش، عصبان

 که مات گفت: دمیرا از پشت سرم شن اوشیس یصدا

 آقا جون؟!_

چرخاندم. دهانم خشک شده  تیجمع ی. چشم رودمیخانه را شن یجلو یهمهمه  یکه تازه صدا دمیلرز یم دیب مثل

به راه است؟ چرا  شانیروستا باز پچ پچ ها یچه خبر شده؟ چرا زنها نجایا ایزدم، خدا یلب م یفقط مثل ماه بود و

قصد  اوشیبودند س دهیهمه فهم یعنیاست؟  هخصمانه است؟ چرا کدخدا رگ گردنش متورم شد اوشیس ینگاهِ عمه 

 ی دهیکد خدا سُر دادم که کش ینشسته به خون  یچشم ها یام را رو یو اشک سیتعرض به من را داشته؟ نگاه خ

 میشدم. گنگ در جا رهیرفت و مات به مقابلم خ یاهیچشمانم س یلحظه ا یگونه ام جا خوش کرد. برا یرو یمحکم

توجه به چشم  یبلند کرد؟ چرا تاوان اشتباه پسرش را من دادم؟ ب میتی یچرا دست رو د؟مانده بودم. چرا کتکم ز

 :دیکش ادیام سرم فر یاشک یها

 من؟ یتو خونه  یکن یم ی. چه غلطدیچشم سف یدختره _

 ...دیکش یالل شده ام... گوشم سوت م انگار

 لرزانم را به زحمت تکان دادم و گفتم: یلبها

 ... پسرت منو کشوند تو خونه... اون قصد داشت به من...ن؟یزنینکردم... چرا م یمن... من... کار_
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 خش دار کدخدا در گوشم زنگ خورد: یو صداگونه ام نشست  یدوم رو ی دهیکش

 پدر. یخفه شو ب_

ام سوخت که  یپناه یو ب ییتنها یبرا بیو هق زدم. دلم عج دمیام چسب یکنار واریبه د هیترس و شدت گر از

 یدامن بزنم حرف شانیبه شَک و شُبهه  شتریب نکهیقبل از ا دیبا خوردم،یو کتک م دمیشنیراحت تهمت م نقدریا

 زدم: ادیفر هیگر انیو م دمیخودم را کنار کش زدم،یم

 .به منو داشت ی... پسرتو کتک بزن که قصد دست درازیکنیبلند م میتی یدستت درد نکنه کدخدا که دست رو_

 و گفت: دیرا چسب شیسمتم هجوم آورد که خواهرش بازو باز

 رسم. یرو م دهیبر سیگ نی. خودم حسابِ استیبرات خوب ن تیبرادر، عصبان نیبش_

 داد زدم: اوشیبه من انداخت که رو به س ینگاه خصمانه ا و

بگو  .یروستا استفاده کرد یمن و خلوت ییِبگو که از تنها ،یکشوند نجایبگو که با زور و دروغ منو ا ؟یچرا الل شد_

 .اوشیس گهید

 و گفت: دیکش رونیب بشیاز درون ج یزیچ کبارهیاخم به من زل زده بود و  با

... بذار بدونن چقدر خواهان یبود یمنه. بذار همه بفهمن عاشقِ ک شیعاشقانت پ ینکن دختر، نامه  ینقش باز_

 ...یمن

همه خواند، خزعبالتم را جار زد  یبلند نامه ام را برا یشدم که با صدا رهیکه در دست داشت خ یوحشت به کاغذ با

 زهره یکه صدا ختمیری... آرام اشک منیدهان ب تِیمعج نیا نیکه هر لحظه سر افکنده تر شدم... تنها مانده بودم ب

 :دیبه گوشم رس

 یب ی. اونقدریزد یرو چوب م اوشیخونه و س نیا اهیزاغ س شهیهم دمیباالخره دستت رو شد دلسا خانم. خودم د_

 من؟ یبه پسر خاله  یخودتو بنداز یکه اومد یآبرو شد

 خون به دلم کرد: یاقدس هم از طرف یصدا
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با کارِ  دیپدرت تو گور لرز امرزت؟یو پدر خدا ب ضیاز اون مادرِ مر یکش یدلسا خدا لعنتت کنه دختر. خجالت نم_

 امروزِ تو.

 گشاد به اقدس نگاه کردم: ییچشم ها با

 ...یمنو بشناس دیتو که با ؟یزن یحرفو م نیچرا ا گهیاقدس؟ تو د یگیم یچ_

 انداخت و گفت: ینگاه یبه اهال اقدس

. یخواستیم اوشویکه س دونهیو پوکِت خبر داره. م کی. رسولِ من خوب از جانهیچه حاجت به ب انهیکه ع یزیچ_

 .یعشق سر داد یسودا اوشیس یِکه کنار رودخونه تو رو دهید

 یاهی. چشمانم سدمیشن ینم یزیچ گریبود دوختم... د دهیجانم را به رسول که به مادرش چسب یدلخور و ب نگاه

 سرم هوار شد: یگونه رو ادیکدخدا فر یسُر خوردم. صدا وارید یرفت و گوشه 

که دلم  فیح ف،یاعتماد دارم. ح اوشمیچشام به س یمن اندازه  ده؟یور پر یزنیبه پسرِ من م یحاال اَنگ دست دراز_

که همه براشون درس عبرت شه که با خانواده  اوردمیبه سرت م ییوگرنه بال سوزهیاحوالت م ضیبه حالِ اون مادر مر

 چشمام تا جوون مرگش نکردم. یببر از جلو زتویچ مهه یخواهر ب نیبردار ا ایدختر ب ای. بفتنیخان در ن ی

 :دیناعادالنه بود به گوشم رس شینما نیتماشاگرِ ا یاز ک دانمیبغض آلودِ گلسا که نم یشد و صدا دهیکش میبازو

 بلند شو دلسا._

. لبانم میمن و آبرو هیبود بر عَل یهمگان یزیآبرور نیگذشتم. ا تیجمع نیکمک گلسا بلند شدم و چشم بسته، از ب با

آبرو...  یب نیچن نیعام و خاص شده باشم. ا یشد سوژه  یروان. باورم نم میبود و اشکها دهیخشک و به هم چسب

 شان به ناحق پشتم بود. نیو نفر هزنان روستا حاال فقط من بودم و بس... آ یعلتِ پچ پچ ها

م توانستم چشم باز کن یم یی. با چه روینابودم کرد نطوریکه ا ینیگرم بنش نیبه زم اوشیطور شد؟ چرا؟ س نیا چرا

و  دیشک ریعاشق بودم اما متهم نه... قلبم ت رم؟یتقص یبفهمانم من ب تیجمع نیبه اطرافم؟ چطور به ا ندازمیو نگاه ب

که هراسان از خانه  دمیاشک مادرم را د یپرده  انیتر شد. از م ندهق هقم بلند و بل مانیدر خانه  یبه جلو دنیبا رس

 کرد: میآمد و تماشا رونیب

 مادر؟ یشده دلسا یچ_
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همه کَسَم؟ کجا  ینامرد تا پشت و پناهم باش تِیدر آن جمع یرا به آغوشَش پرت کردم و زار زدم. کجا بود خودم

به من را کردند... تن پدرِ مظلومم  یپدر بودنم، جرات دست دراز یب یکردند و برا فمیخوار و خفچطور  ینیتا بب یبود

مقصر نبودم اما از  نکهیحوض، کنارِ مادر نشستم. با ا ی بهکجا؟ل ؟یتا پشتم باش یرا در گور لرزاندند. کجا بود

 به صورتِ خانواده ام نگاه کنم را نداشتم. نکهیا یرو یآمده حت شیپ یِزیآبرور

مادر به گوشم  یبودم که صدا رهیخ نیدر نشسته بود و زُل زده بود به من... معذب به زم یجلو یپله  یرو گلسا

 :دیرس

 کرده مادر؟ بگو تا به پدرت بگم حسابشو برسه. تتیاذ یک_

 بلند شد: گلسا ی. صدادیگونه ام چک یرو یزدم که قطره اشک یتلخ شخندین

و  اریبه  یدرمانگاه که خودت بر ی! منو با مادر فرستاداوشیبا س ییدلسا؟ اونم تنها یکردیکدخدا چکار م یخونه _

 ؟ییبرم مدرسه هان؟ با چه رو یی. حاال با چه رویکه به بار آورد ییرسوا نیبا ا یآبرو برامون نذاشت ؟یدلدارت برس

 زنم: یم ادیکنم، با بغض فر یزند. مات نگاهش م یم هیگر ریز

س النا هایا یبگم؟ آها یدارم؟ با چه زبون یچه توقع هیاز بق گهید یحرفو بزن نیو ا یخفه شو گلسا. تو که خواهرم_

 بد بودن حال کدخدا منو تو خونه کشوند. ینامرد به بهانه  اوشِی. اون سرمیتقص یمن ب

باور نکند. به تو تهمت بزنند  یدرد داشت که حرفَت را کس یلیصورتم گذاشتم و هق زدم. درد داشت... خ یرو دست

 ...یفیو اَنگِ کث

. دانند یبودم و همه مرا مقصر م یروستا بد در رفته بود. حاال سر زبان اهال نیمقصر باشم چه نباشم، اسم من در ا چه

 یچشم بدوزم... همه پشتم را خال یتوانم سرم را بلند کنم و در چشم کس یکه نم یا ندهیآحال و  یبرا ستمیبلند گر

شد... مادر، چه خوب که حال و  دهیتوسط مادر به آغوش کش رم. سچکسیکرد، ه یباورم نم چکسیکرده بودند... ه

ناله سر دادم و تا بغض  یمادر سودا یپا یشدم. رو یم غیتو هم در یوگرنه از آغوشِ حاال ست،یروزت خوش ن

 یاز خدا ب یبا من داشت ی. چه دشمنیدامن زد میرا برا ییرسوا نیکه ا اوش،ی. خدا از تو نگذرد سستمیداشتم گر

شدم و اقرار  یگفتم، کاش الل م یخبر؟ من که دوستت داشتم. من که صادقانه احساسم را گفته بودم. اما کاش نم

نوشتم. کاش  یا نمشکست و آن نامه ر یکردند... کاش دستم م یمدرک رو نم میطور همه برا نیکردم. تا امروز ا ینم

 ات. کاش... نهخا یآمدم جلو یصاحبم نم یدلِ تنگ و ب یشد و برا یخرد م میپا
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رفت و درس و کتابش  ی. گلسا مدرسه نممیزده شد، و نه ما از آن خارج شد مانیآن روز بود که نه درِ خانه  یفردا از

من بودم.  ییآبرو یب نیدر هم بود. حق داشت طفلکم، مسبب ا شیزد و اخم ها یکرد. با من حرف نم یرا هم باز نم

زدم و  یزل م میرو به رو وارینه خواب داشتم. فقط به د وردمخ یم یزیحال و روزِ خودم اما از همه بدتر بود. نه چ

را از خانه و  یافتاد. حاال کلِ اهال ینم روزیدادم تا اتفاقِ د یکه کاش انجام نم ییخوردم... افسوس کارها یافسوس م

 به گردنِ خانه ینداشتند. کارها زیمان را ن دنیچشم د یبه کارمان نداشت، حت یکار چکسیبودم. ه دهیخانواده ام بر

اال ح نیخواست هم یاتاق اتراق کرده بودم. چقدر دلم م یگوشه  یسنگ یگلسا افتاده بود و من فقط مانند مجسمه ا

 .ی. چقدر نبودنت بد است پدر. کاش بودستمیگر یسنگ قبرش و م یروگذاشتم  یسر مزار پدرم بودم، سرم را م

س . پرمیتقص یمن ب یدان ی. تو میماجرا بود یِنی. تو شاهدِ عممن باورت دار یگفت یو م یگرفت یکاش در آغوشم م

 گلسا یتا ک م؟یماند یخانه م نیدر ا یتا ک شد؟یما چه م فیمرا ببخش. ببخش اگر باعث عذابت شدم. حاال تکل

را  مخود و دمیرا به بغل کش میرها کند؟ زانوها مهیدرسَش را ن دیآ یآورد مدرسه نروَد؟ اصال مگر دلم م یطاقت م

 در یبفهمانم کاره ا گرانیماجرا را حل کنم؟ چطور به د نیکرد. چطو ا ینمام  یاری گریتاب دادم و فکر کردم. مغزم د

ط بگذار... تا شب فق میپا یجلو یتو بگو چه کنم؟ راه ایخدا ا،یاشتم؟ خداند یریتقص میماجرا نبودم؟ چطور بگو نیا

 یریتقص یب یاگر ادعا ی. حتدمیرس ینم ییکردم به جا یچقدر فکر م هر. ستمیسجاده ام گر یخدا را صدا زدم و پا

داشتم؟ چه  یبودند. اما من چه شاهد ییآبرو یب نیزهره و اقدس و آن نامه شواهد ا اورم؟یهم کنم، از کجا مدرک ب

. تا صبح بهیکرد؟ خواهرم که از گوشت و استخوانم است مرا باور ندارد چه رسد به هفت پشت غر یباورم م یکس

درِ خانه به گوشم  یتازه طلوع کرده بود که صدا دیچمپاته زده بودم. خورش ی. کنار بخارامدیخواب به چشمانم ن

را به صدا در آورده باشد. با دقت گوش دادم، درست  مانیدرِ خانه  یشد کس ی، باورم نمنشستم میدر جا خی. سدیرس

صدِ ق یاز اهال یکیبروم در را باز کنم و  دمیترس ینداشتم. م فتنر یِ.پادیکش یپشتِ در انتظارمان را م یاست. کس

نشست و  شیکند. گلسا خواب آلود در جا یهم کدخدا آمده تا عقده اش را خال دیسرکوفت زدنم را داشته باشد. شا

 :دیبه من توپ

 .ارهیمبارکش هم نم یاَه به رو زنن؟یدارن در م یشنو یمگه نم_

 رفت. لِخ لِخ کنان سمت در رفت و خواب آلود گفت: اطیبرخواست و به ح شیحوصله از جا یب

 ه؟یک_

 کبارهیبه  و دیدر سَرک کش ین آمده باشد که از الآزارما یبرا یکس دیترس یبالفاصله در را باز کرد. انگار او هم م و

 و داد زد: دیدو اطیبه داخل ح



 در بند تو آزادم

 
57 

 

 عمو اومده._

 . زمزمه وار گفتم:ستادمیکنده شدم و ا میجا از

 عمو...؟؟!!_

خانه  اطیوارد ح کشیو ش بایز پیبا چمدان پر بار و آن ت ی. عمو مهددمیدو اطیو سمت ح دیدر قلبم دو دیام نور

دانم چرا با  یکرد، نم زانیو خودش را از گردنِ عمو آو دیشد. گلسا به بغل عمو دو رهیشد و با شعف به من و گلسا خ

من باز شد. لبخند  یِهم آغوش یعمو برا گرِیکردم که دستِ د یزد. بغض دار نگاهشان م هیگر ریبلند به ز یصدا

بهبوهه برآورده  نیرا در ا میچه زود آرزو ایداد. خدا یپدرم را م ی. چقدر بودمیزدم و پا برهنه به آغوشش دو یتلخ

 فی. حالم توصیفرستاد میاما از جنس همان آغوش برا یخواست، خودش را نداد ی. دلم آغوشِ پدرم را میکرد

ه دم. چسر دا هیباال رفت و همانندِ گلسا گر میآورده ام. من هم صدا ریپشت و پناه گ کیباره  کیبود. انگار  ینشدن

 ریداد و ز یرا نوازش م مانی. عمو پشتِ هردومیداشت اجیاحت بیعمو... به آغوشِ پدرانه ات عج یخوب که آمد

 یم ییجا نیسال دنبالِ چن کی. یافتنیبود. چقدر ناب و دست ن نیرفت. چقدر دلنش یم مانیگوشمان قربان صدقه 

. آروم از ییبایز ی. بویتازگ یداد. بو یگل م یآمده بود. بو دارمانیکوتاه مدت به د یِحام نی. و حاال امیگشت

نکنم. گلسا هم از عمو جدا شد و با  فیو کث سیرا خ شیبایکُتِ ز میبا اشک ها نیاز ا شیآمدم تا ب رونیآغوشش ب

 عمو را گرفت تا داخل ببرد که عمو از دستش گرفت و گفت: نعجله چمدا

 عمو. نهیسنگ_

 .میدیدر د انیکنم که قامت مادرم را م تشیهدا شوق خواستم به داخل با

 گلسا با شوق به هوا رفت: یصدا

 اومده... یک نیمادر بب_

 عمو خطاب به مادر بلند شد: یشد و فقط سر تکان داد. که صدا رهیچشمانِ عمو خ یمادر رو نگاهِ

 سالم زن داداش، حالت چطوره؟_

 :دیآرامِ مادر به گوشِمان رس یصدا
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بچه هامونو داشته باشه. همونکه  یهوا شهیبرادرت اومده، همونکه بهت قول داده بود هم نیبب ایب ن،یمحمد حس_

 نبود. یسالِ آزگار ازش خبر کی

کرد مرگ و نبودِ پدر بود. عمو  یکه باور نم یزیبه خاطر داشت. تنها چ زهارویچ نیخوب ا یلیشدم. مادر خ متعجب

 سرافکنده گفت: یمهد

دخترا بود. دل تو دلم نبود  شیپ شهیشلوغ بود. اما دلم هم یلیسال سرم خ کی نیداداش. تو ا شرمنده ام نکن زن_

 .دارشونید امیب

گاز گذاشت. مادر کنار عمو  یآب را رو یِو کتر دیکردم. گلسا دو تیکرد که عمو را به داخل هدا یفقط نگاه م مادر

 کرد که گفتم: یکرد. عمو متعجب نگاهَش م یم فینشسته بود و فقط از پدر تعر

 .ستین گهیباور کنه پدرم د خوادیمادر، نم_

 تکان داد و رو به من گفت: یسرِ تاسف عمو

 بهتون سخت نگذشت؟ د،یکه تنها بود یسال کی نیتو ا نمیاز خودت بگو دلسا جان. بب_

 ماند و جواب دادم: رهیمادر خ یرو نگاهم

 نه عمو جون، چندان سخت نبود... اما..._

 عمو؟ یاما چ_

 آشپزخانه آمد: یبه دست از جلو ینیگلسا، س یصدا

 از حاال قراره سخت بگذره عمو جون. گهیاما د_

 :دیدهانم را فرو دادم، خوب متوجه منظور گلسا شدم. عمو با تعجب پرس آب

 یرا رو ینیگفتم که گلسا کنار عمو نشست و س یدا نکندلب، خ رِیچرا قراره سخت بگذره عمو؟ مگه من مُردم؟ ز_

 داد: حیگذاشت و توض نیزم

 اتفاق بد افتاده... هیآخه _
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 من و گلسا رد و بدل کرد و گفت: نیکنجکاوانه نگاهَش را ب عمو

 ؟یچه اتفاق_

 گفتم: یگلسا خواست دهان باز کند به تند تا

 .. با حرفات خسته ترش نکن دهی. عمو تازه از راه رسستین یکن یبس کن گلسا. چند بار بگم؟ اونجور که تو فکر م_

 مردد نگاهم کرد و با تشر گفت: گلسا

 عمو موضوعو بفهمه؟ یترسینکنه م ه؟یچ_

ا ر زیاش همه چ یفکر یبرخواستم و به اتاق رفتم. اگر قرار بود گلسا با ب میهم فشردم و بسرعت از جا یرو دندان

توانستم در چشم عمو نگاه کنم. آنقدر همه مقصرم دانستند که خودم هم باورم  ینم گریکف دست عمو بگذارد، د

 خودم هستم. یشده بود که مقصر اصل

 :دیعمو به گوشم رس یصدا

 افتاده؟ یچه اتفاق نمیبب ایعمو؟ ب یدلسا جان کجا رفت_

 را باال بردم و گفتم: میدار صدا بغض

تو اون جمع نباشم. دوست ندارم نگاهِ سرزنش بار  شه،یدر موردم گفته مناعادالنه  یوقت دمیم حینه عمو جان، ترج _

 .نمیشمارو هم بب

نامرد که کارَش  یایدن نیا یو برا دمیپچ پچ عمو و گلسا را شن ی. صداختمیگذاشتم و آرام اشک ر میزانوها یرو سر

 .ستمیفقط زخم زدن بود، گر

غرق  یعمو مهد نیسرم نشست. آرام سرم را باال گرفتم و در نگاه غمگ یرو یدانم چقدر گذشته بود که دست ینم

 :دمیصورتم گذاشتم و نال یشدم. دستانم را رو

تو  میکه از عمد بر میباش حیوق نقدرینکرده که ا تیترب ی. پدر مارو طوردیاَنگه عمو. توروخدا شما باور نکن هیفقط _

 یخودم وارد اون خونه نشدم. بخدا که راست م ی، به خواسته  مرد جوون هست و بس. پاپوشه عمو هیکه  یخونه ا

 .نیگم عمو. الاقل شما حرفمو باور کن
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 انداز شد: نیخش دار عمو در گوشم طن یشد و صدا دهیبه آغوش کش سرم

 باورت دارم عمو، باورت دارم._

 و گفت: دیام را بوس یشانینگاهَش کردم که پ یبا چشمانِ اشک متعجب

به  ن،یروستا به اَمون خدا رها کردم و رفتم. اما بعد از فوتِ محمد حس نیمنه که شما رو، تو ا رِیآره تقص منه. رِیتقص_

پا داشت. مقصر منم که  کیخودم. اما مادرت قبول نکرد و مرغش  شِیپ نیایاصرار و خواهش کردم که ب یمادرت کل

صالح  گهینشده، د ریخودم. هنوز هم د شیشهر پ یآوردم تو یگرفتم و م یهمونجا دست تونو م دیکوتاه اومدم. با

 یم جانیفردا از ا نیبرادرم نگاه کنند. هم یبه چشمِ بد به خانواده  دمی. من اجازه نمدیروستا بمون نیشما تو ا ستین

 . میر

 را پاک کردم و گفتم: میاشکها یبه عمو شدم. به تند رهیخ یگِرد و اشک یچشم ها با

دستِ مردم  نیباغ و زم یکل ن،یاز ا ریروستاست. غ نیجونش بسته به ا م؟یکن یر راضعمو، مادرو چطو شهینم_

. اصال امکان نداره عمو، میکن یدق م میاگه سرِ مزارش نر ؟یپدرم چ ؟یخونه چ نیاصال ا م؟یکن کاری. اونا رو چمیدار

 .نیفکرشم نکن یحت

 :دیبود به گوشم رس ستادهیکنار در اتاق ا یدانم از ک یگلسا که نم یصدا

 :میگو یاندازم و م ی.ابرو باال مرمیمن همراه عمو م نیایاگه شماها ن یحت_

 ؟یگیم یچ یفهم یم چیگرفت گلسا. ه یت م هیگر ومدیتو که تا اسم شهر م_

 زد و گفت: نهیرا به س شیاخم دستها با

 هیهنوزم از رفتن به شهر، خون گر ،یبود اوردهیرو به بار ن ییرسوا نیاگه تو، ا دیحاال موضوع فرق کرده دلسا. شا_

روستا به  یِ کلِ اهال ؟یباور کن یخوا یبذارمو ندارم. چرا نم رونیخونه ب نیکه پامو از ا نیا یکردم اما حاال رو یم

 .یدار شون که خبر دار شی. از زبونِ نیرخبر دا رتشونیخون مون تشنه ان. خودت که از غ

 عمو بلند شد: یزدم که صدا یشخندین رت،یغ یکلمه  دنِیشن با

بحث کردن، بهتره  ی. حاال هم جارهیتقص ی. خواهرت بستیطرزِ حرف زدنت با خواهرت اصال خوب ن نیگلسا جان ا_

 . دیتونو جمع کن لیوسا دیبر
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 . با ناله رو به عمو گفتم:دیدو رونیبه ب لیوسا یجمع آور یوحشت به عمو چشم دوختم اما گلسا برا با

ا ج نیاصال ا م؟یرو چه کار کن نای... مِلک و زممیرو ندار ییجا نجا،یا رِیما که غ د؟یکن یم ییعمو چرا دلِ گلسارو هوا_

 .ستیبه صالح ن ییبه جا

 کرد: یرا م شیسال پ کیپا داشت، انگار جبرانِ  کیعمو مرغَش  اما

. بهش بگو قصدِ نیاجاره دادرو بهش  نایزم که یکس شِیوقت تلف کردن، برو پ نیا یدلسا، جا اریرو حرفم حرف ن_

 ونارتیکنه. بعد هم تمام و کمال در اخت زیدم تا بعد پولو وار یمن شماره حسابمو م دهیبه خر لی. اگه مانیفروش دار

از  ی. اصال اگه کسادیخونه ب نیو ا نایزدنِ زم متیق یبرا یکیزنم  یذارم. بجنب دختر، وقت تنگه. خودم زنگ م یم

 شو دارم. ینداشت، خودم مشتر دیقصدِ خر یاهال

بلند شدم و به اتاق مادر رفتم، کنارَش نشستم و دستانَش را به دست  لیم یشمارِ عمو، ب یاصرارِ ب نیآوردم از ا کم

 زد که گفتم: یلبخند میگرفتم. به رو

 ؟ید یم تی. تو رضامیهمراهش به شهر بر خوادیمادر، عمو م_

 به دستانَش دادم: یشد. فشارِ آرام رهیخ واریو در سکوت به د دیاز لبانَش پر کش لبخند

ر؟ شه میو بر میبفروش زویهمه چ یهست یبره مدرسه. تو راض شهیروستا بهم تهمت زدن مادر. گلسا روش نم یِاهال _

 . بگو نظرتو قربونت برم.میکن یهمون کارو م یتو بگ یآره؟ هر چ

 م.موافق یعنیهم گذاشت  یبود. نگاهِ مادر به من دوخته شد و چشم رو یروستا کار سخت نیکنم. رفتن از ا یم بغض

 گفتم: یبا چشمانِ اشک زدم و یمادر را بوسه ا یها دست

نذارم تو شهر  دمی. قول میشد یاومده راض شیکه پ یاما واسه خاطرِ اوضاع ستیدونم دلت رضا ن یقربونت برم، م_

 .دمیبهت سخت بگذره. قول م

 داد و گفت: لمیتحو یجان یب لبخند

 .هیپدرتم راض_

 در اتاق آمد: یعمو از جلو یافسوس نگاهَش کردم که صدا با
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 ؟یهست یمنتظرِ چ گهید ،یمادرتو هم گرفت تِیدلسا جان، رضا_

 برخواستم و گفتم: میجا از

فکر  نی. اما به افتهیاوضاعِ االن نبره تا نگاهش به  نجایزودتر از ا خوادیسرگردونم عمو. گلسا بچه س و فقط دلش م_

 یچ الیوسا خونه و نیا فِینه. تکل ایبه فروش برسه  نایقراره زم م،یکن یبشه. قراره کجا زندگ یکنه که قراره چ ینم

 نیکه ا یرو دوشامه. خصوصا از وقت تیکُلِ بار مسئول کنمی. حس مستیمادر هم که اوضاعش مناسب ن شه،یم

 عمو. ستمیمطمئن ن میکه قراره کن یاومده، اصال از کار شیهم پ یزیآبرور

 با آرامش گفت: عمو

کارم؟ هان؟  یپ رمیم و کنمیشهر، شماهارو ول م میدیکه رس نیهم یکرد الینکنه خ نمیدلسا؟ بب یترسیم یاز چ_

که قدمتون  نیمنو شبنم. اگه راحت بود شِیپ نیایمدت م هیذارم شما آب تو دلتون تکون بخوره عمو؟  یمگه من م

. رمیگ یرو م یکیهمون نزد یخونه  نیبهتر ونصورت، خودم برات نیا ری. در غمیکن یم یچشم، با هم زندگ یرو

 .یدیم لی. تو هم ادامه تحصدهیشو ادامه م رستانیدب رهیگلسا هم م

دانم. غرقِ  یم دیهاست؟ بع یراحت نیبه ا یعنیبافت خنده ام گرفته بود.  یمان م یکه عمو برا ییها یباف الیخ از

 شدم که گفت: رهیشدم. متعجب به عمو خ دهیفکر بودم که سمتِ در کش

من که آدرسشون  فت،یجلو ب االی. نیکه قصد فروش دار یخبر بد نیرو اجاره داد نایکه زم یحاال هم بهتره به اون_

 دختر. ستمیرو بلد ن

شود در  یم یعنی. ختیرا کنم، دلم ر مانیها نیفروشِ زم یتا ادعا اریاقدس و قدم یکه بِروَم مقابلِ خانه  نیفکرِ ا از

کدخدا افتادم، در حقم  یرفتارِ اقدس در آن روزِ نحس مقابل خانه  ادِیدارند؟ به  یباز کنند؟ چه برخورد میرا به رو

 ود. عمو دوباره سمت در هُلم داد که گفتم:مان شده ب ینیخانه نش نیکرده بود و باعثِ هم ینامرد

 .رمی. خودم منیایشما ب ستیعمو. الزم ن نیصبر کن_

 ...دمیترس یم

 خواست عمو شاهد رفتارِ بد آنها باشد. ی. دلم نمدیایکه ممکن بود مقابلِ عمو به بار ب ییآبرو یاز ب 

 مردد نگاهم کرد و گفت: عمو
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 ؟یایاز پسش بر م ییتنها یتو مطمئن_

 بله. _

 گفت: میدر چشم ها رهیخ

 باشه، خودت تنها برو._

در خارج شَوَم و به کوچه  نیاز ا دمیترس ی... مدیلرز میعمو، درِ خانه را باز کردم اما ناگهان پاها یاز اجازه  خوشحال

 میکرد یزندگکه سالها در آن  ییروستا یِخواست اهال ی. دلم نمدمیترس یشان م یحرفهاروستا بروم. از نگاه و  یها

م . ضربان قلبافتمیاز درِ خانه خارج شدم و خود را داخلِ کوچه  یکِ دمینفهم. با تشرِ عمو نمیمعرفت بب یطور ب نیرا ا

عمو  ی. کاش از همراهدمیتنها د یباال گرفت و با ترس به اطراف نگاه کردم، درِ خانه آرام بسته شد که خود را تنها

ام فرو بردم، سپس سمت منزل اقدس پا  قهیحدِ ممکن در  نیو سرم را تا آخر دمیشک یقیکردم. آهِ عم یاجتناب نم

 تند کردم.

قرار گرفتم. سخت و نفس  شانیبه شدت موردِ هجوم نگاه و پچ پچ هاگذشتم که  یچند تَن از اهال انِیدلهره از م با

اه . نگدید یروستا را نم نیمَردم و ا نیچشمم ا گریکه د ییفردا دیکردم به ام ی. تحمل مستین یبود، اما چاره ا ریگ

. خفه خالص شوَم طیمح نیگرفتم. کاش زودتر برسم تا از شر ا دهیرا نشن شانیها هیرا تحمل کردم و کنا شانی رهیخ

رسول مقابل خانه، اخم  دنِیاما با د دم،یکش یاقدس افتاد، نفس راحت یکوچه چشمم به درِ خانه  چِیکه از پ نیهم

ام شده  هسست شد... حاال نگاهِ رسول هم متوج میدر ذهنم نقش بست. قدم ها ییآن روزِ کذا ادیدر هم شد. و  میها

 بود.

و  قیرا آن طور دق زیهمه چ یبود وانهیخواندم. اگر د یم وانهیمن بودم که تو را د وانه،یرسول، د ینبود وانهید تو

 یبودم که گمان م وانهی. من دزدیرا بر میجار بزند و آبرو یاهال یتا جلو یگذاشت یمطمئن، کفِ دستانِ مادرت نم

 من بودم... وانهید ،ی. آریانم یبه رازدار ماندن م یدانه شکالت راض کیکردم با 

نگاه از او گرفتم و جلو رفتم. بدون آن که  یکرد. با دلخور میبرخواست و تماشا شانیمقابل خانه  یپله  یرو از

 گفتم: روح ینگاهَش کنم سرد و ب

 پدرت خونه ست؟_

 جواب داد: رَشیآن زبانِ گ با



 در بند تو آزادم

 
64 

 

 .ستینی... ن_

 ؟یمادرت چ_

 او... اون... هست..._

 برو صداش بزن._

 ؟یبا... با من... ق... قهر... کرد_

 گفتم برو صداش بزن._

 دم،یکش یرا در هم قفل کرده و انتظار م می.دست هادیبه خانه دو انداخت و نیکه در دست داشت را زم یعروسک

 متعجب مادرش که گفت: یدر آمده و صدا یدلسا جلو دادیکه خبر م دیرسول به گوشم رس یصدا

 هم داره. ییچه رو دیچشم سف یدلسا؟ دختره  ؟یچ_

دم. بو دهیخود شن یکه با گوشها یزی. لبانم را به هم فشردم از چدیچیدر گوشم پ شیها ییلخ لخ دمپا یبعد صدا و

باز کند و مرا ببلعد. در حال کلنجار رفتن باخودم بودم که مقابل در ظاهر شد، رسول هم از  دهان نیدوست داشتم زم

 اصل مطلب: سر. بدون آن که نگاه شان کنم رفتم دیپشتِ سرَش سرک کش

روزا  نی. همدیما کار کن ینایزم یتو ستیالزم ن گهیاگه نه، د چ،یکه ه نیداری. اگه خرمیبفروش نارویزم میقصد دار_

 .میفروش یم زویهمه چ

 در سکوت براندازم کرد سپس جواب داد: یکم

 بسم اهلل... نیبفروش نیخوا یره. م یشما نم ینایسر زم اریهست که قَدَم یچند روز_

جا خوردم و چشمانم را با بغض  شیبست، از صدا میرا به داخل هل داد و خودش هم رفت و در را محکم به رو رسول

 و داد زدم: دمیام را باال کش ینیرا داشتم... ب یاحترام یب نیشد. توقعِ ا ریاراده اشکم سراز یبهم فشردم.  یرو

 بخشمتون. ی... به خدا که نمدیریگ یرفتارتونو م نیجواب ا یروز هی_

. باز هم نگاه بود و نگاه. کالفه و دل شکسته درِ خانه را باز کردم و ختمیطور اشک ر نیخانه پا تند کردم و هم سمت

 آمد و گفت: رونیرا پاک کردم که عمو از خانه ب میانداختم. اشک ها اطیخودم را داخلِ ح
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 شد عمو؟ یچ_

 که هنوز هم بغض داشت جواب دادم: ییصدا با

 و خونه، عمو؟ نایزم یبرا نیدار یمشتر_

 ت کرد و گفت:فو رونیرا به ب نفسَش

 آره؟ ستنین دیبه خر یپس راض_

 گفت: دمیکه من هم شن یلب، طور ریتکان داد و ز یسفٔ  تا سرِ

 د؟یطور جوابش کن نیا دیدختره با نیپدرِ ا نِیخدا ازتون نگذره. حاال چون زم_

 حالم گفت: دنِیو دلم مچاله شد. عمو با د دیلرز لبانم

رو  الیرو بخرن. فعال برو وسا نایزم نیاغ دارم، از خداشونم هست که اسر ینگران نباش دلسا جان. خودم مشتر _

 .امیم گهیچند روزِ د نایفروش زم ی. خودم برادیکمک کن جمع کن

از چشمانم  یقطره اشک لهی. با بستنِ هر وسمیرا جمع کرد لیخانه شدم و با کمک گلسا کل وسا یِافکنده راه سر

 ...یلیگرفته بود، خ یلیشد. دلم خ یم یجار

ز ا یجا؟ از طرف نیاز ا می. حاال خانه فقط موکت بود و بس. مانده ام که چه طور دل بِکَنمیخانه را جمع کرد لیوسا کل

احوال بود، اما  شانیپر یشد. مادر هم کم یتنگ م شیهمه جا یدلم برا یشده ام و از طرف نیروستا دل چرک نیا

بود و با افراد  ری. عمو با تلفنِ همراهش درگدمیکش یقیعمد. آهِ کر یم یرا بسته بند لیگلسا با دل و جان وسا

 گفتم: میمنتظرَش نگذار نیاز ا شیکه ب نیا یشلوغ است. برا ی. حتما سرَش حسابگرفتیمختلف تماس م

 عمو. میما آماده ا_

 گذاشت و گفت: بَشیتلفنِ همراهَش را در ج عمو

و  نایفروشِ زم یکه برا یروز الیوسا ی. باقمیافت یحاال راه م نیهم د،یتونو بردار یمهم و ضرور یها لهیفقط وس_

 .ارمشونیبراتون م ام،یخونه م
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نه که درِ خا یزمان دیکش ری. قلبم تمیو از خانه خارج شد میمان را برداشت یضرور ی لهیعمو، هر کدام وس یگفته  به

شان آب و غذا  یا را به منزلِ عمو ببرم. براشد آنه یگذاشتم، نم یبزرگ یها را داخل جعبه  یرا قفل زدم. مرغاب

 یگذاشتم. در باز شد و چهره  نیزم یها را رو یو مرغاب دمبه در ز یمنزل اقدس بردم. تقه ا یگذاشتم و به جلو

 با بغض گفتم:به او انداختم و  ینگاه ان،یرسول نما

 ؟یکن یم یازشون نگه دار_

 نگاهم کرد که ادامه دادم: فقط

 تو باشن، خدا حافظ. یِبرا_

 :دیلکنت وار به گوشم رس شیتا بروم، که صدا ستادمیپشت به او ا ردیکه هق هقم سر بگ نیاز ا قبل

 با من... قهر نباش... دل... سا..._

 خش دار و پر بغض گفتم: ی. با صدادیتب دارم چک یگونه ها یسمجم رو یتکان دادم که اشک ها سر

 مشت حرفِ دروغ. هیبه خاطر  میه شدرسول. آوار یکرد یدر حقم بد_

 و گفتم: دمیسرعت سمتَش چرخ به

 ؟یرسون یم اوشیمنو به س غامیپ_

 تکان داد، ادامه دادم: دییتا سر

 ...نیاز عشقم نکرد. هم ینبود. بگو استقبالِ عادالنه ا نیا میبخشمش. بگو تاوانِ عاشق یبهش بگو نم_

 گفتم: انیرا به او کردم و گر پشتم

 خدا حافظ._

لم تا د دمیباره دل بِکَنم از آن کوچه، دو کیتا  دمی. دوچدیدلسا گفتنِ رسول در گوشم نپ یتا صدا دمی... دودمیدو و

 اش را... یمانیپش نمیروستا... تا التماسِ رسول را نشنوم... تا نب نیرا جا نگذارم در ا

 ...دمیعمو رس لیقرار به اتومب یب یقلب با
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آمد. سخت در فکر فرو  یبه چشم م شهیتر از هم پیخوش ت ،یآفتاب نکِیرا به عمو انداختم، با آن عغم بارم  نگاهِ

عقب چشم دوختم، هم مادر و هم گلسا به خواب رفته بودند. به  یِبود. برگشتم و به صندل یرفته و مشغول رانندگ

 ...وستار یبرا زدیداشتم. دلم پَر م یبیشدم. حالِ عج رهیجاده خ

 م؟ییایکردن در آن جا، کنار ب یچه طور با زندگ م؟یآور یطور در شهر دوام م چه

بود را  دهیرا چسب میروزها گلو نیا بیکه عج یبغض نیکردم ا یهم فشردم و سع ی. چشم رودمیکش یپر درد آهِ

عمو شبنم عمو گوش دادم. ظاهرا زن  یپس بزنم. تلفنِ عمو زنگ خورد. بدونِ آن که چشم باز کنم به صحبت ها

هر دو کوچک تر از پدر و مادرم  ،یمهد مو. زن عمو شبنم و عمیرس یم یکِ نکهیپرسد و ا یم تمانیاست، از موقع

 یِبرا ایمهربان و دلسوز هستند. اما گو اریندارند. هردو بس یفرزند یگذرد ول یسال از ازدواجشان م ۱۰هستند. 

در  یاز هر لحاظ با پدرم تفاوت داشت. پدرم زندگ یم. عمو مهدآوَردَ  یداشتند که سر در نم یداشتنِ فرزند، مشکل

ا نه ر گریروز بود و روز د کیکه  ییو کارها و شغل ها ییایمیروستا و باغ و مِلک داشتن را به شهر و اجناسِ گران و ش

 دهینداشت، عق تیما هم چندان رضا شرفتِیاز پ ینکرد و حت لیتحص شتریب کلی. پدرم تا مقطع سدادیم حیترج

 ی هیبود. با ارث شرفتیو پ لیتحص اشقِع یخورد. اما عمو مهد یبه دردَش نم لیخانه است و تحص یداشت زن، برا

 سیتاس یداخل ونیو دکوراس یشرکت طراح کیرا انتخاب کرد و در آخر  ایدن یجا نیدر بهتر لیاش تحص یپدر

معروف بود. پدرم  یلیبودم اما ظاهرا خ دهیکه شرکتش را ند به خارج از کشور هم رفت و آمد داشت. من یکرد و گاه

 گذراند. یرا م یو باغ صَرف کرده بود و از محصوالتش زندگ یکشاورز ینهایزم دیاش را به خر هیاما ارث

 ما و عمو فرسنگ ها با هم فاصله داشت... یخانواده  یِکردم طرزِ زندگ یطور که فکر م هر

وقت به  چیزدند. اما پدر ه یبه ما سر م ی. آن ها گاهمیرو یعمو م  یجالب بود که بارِ اول است به شهر و خانه  میبرا

 هدیرس انی. نگاهم را به عمو دوختم، تماسش به پادمیوقت نفهم چیه یشهر یِشهر نرفت. نفرتش را از شهر و زندگ

 زد و گفت: یلبخند میبود، به رو

 .دهیتدارک د یشمزه اشبنم، برامون شامِ خو_

 زده گفتم: خجالت

 دستشون درد نکنه._

 به جاده چشم دوختم. و
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 شلوغ، پر سر و صدا و آلوده... یطی. به محمیدیشب بود که به شهر رس اواخرِ

 یانشهر نداشتم. زم نیبه ا یدیفروغ بود. ام یکرد. نگاهِ من، اما ب یها نگاه م ابانیبا شوق به خشده بود و  داریب گلسا

ها شلوغ و پر رفت و آمد بود. در عجبم با  ابانیکننده نبود. خ یراض میتاب بودم اما حاال چندان برا یب دنَشید یبرا

 :دیعمو به گوش رس یاند. صدا ختهیها ر ابانیندارند و همه به خ بآخر شب است اما مردم انگار خوا نکهیا

ا ج نیبا ا دیکه بود ییداخل روستا ی. زندگدیدقت کن یلیخ دیهست که با زایچ یسر کیدخترا...  دیخوش اومد_

به مصرف  دیو خورد و خوراکِ مردم، از تول ادیهمه بر نم یاز عهده  زیجا مثلِ روستا همه چ نیفرق داره. ا یلیخ

ون، ن دِیخر یجا برا نیکه ندارن، ا یتنور یتو ارنکنن تا بذ یدرست نم ریاگه نون بخوان خودشون خم یعنی. ستین

 .یینونوا رنیم

 تعجب به عمو نگاه کردم و گفتم: با

 دارن، ییروستاها نونوا ی. در ضمن االن همه میدون یخودمونم م نارویا م،یستیکه ن هیاول یانسانها گهیعمو جان، د_

 که. ستین میمثل قد

 سر داد و گفت: یبلند یخنده  عمو

 .نیهست زیچهمه  انِیکنم. پس خودتون در جر حتیاز اول هم بلد نبودم نص_

 خنده سر تکان دادم و گفتم: با

 دستِ مردم. میدینونِ گندم، اما د میبله عمو جان. به قولِ معروف نخورد_

 به رو به رو چشم دوختم. و

 یشد که پر از ساختمان ها یابانیبه شهر را به او داد. عمو وارد خ دنیرس دِیکرد و نو داریمادر را از خواب ب گلسا،

که در دست  یموتیر ی لهیو به وس ستادیا یکردم که مقابلِ درِ بزرگ یبود. با شَعَف به آن ها نگاه م لیطو و کیش

بزرگ و  اطِیح یزدم که نگاهم رو یشخندی... نیمیو قد یافتادم، چوب مانیدرِ خانه  ادِیرا باز کرد. به  یداشت درِ آهن

 لِیگل بود، که به دل یو پر از درخت و بوته ها یزه کارسب اط،یخشک شد. هر دو طرفِ ح یپُر دار و درختِ عمو مهد

خاصِ خودشان را  ییِبایز ازبودند اما ب وهیاز برگ و م یکه عار نیسرد بودنِ هوا، بدونِ گل و برگ بودند، درخت ها با ا

م قرار داشت چشمان اطیکه وسطِ ح یاستخرِ بزرگ دنِیتر شد و با د بایباز تر و ز طیجلوتر مح یحفظ کرده بودند. کم
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کنند. با  یزنند و شنا م یم رجهیبودم که چه طور در آب ها ش دهیشنا بلد نبودم، اما د چوقتیگرد شد. ه جانیاز ه

 به ما گفت: وعمو ر ن،یماش ستادنِیا

 زن داداش. نی. خوش اومددتونیجد یاز خونه  نمیا_

 چرخ مشغولِ غیج غیرفت و با ج نییپا نینگو، از ماش گرید همه تجمالت زبانم بند آمده بود، گلسا را که نیا دنِید از

 خوردن شد.

 کردم، خطاب به گلسا گفتم: یآمدم و همان طور که به مادر کمک م نییپا یعمو مهد یبایز لِیاز اتومب آرام،

 .اریدر ن یباز دیپد دیگلسا ند_

 سمتِ استخرِ آب و داد زد: دیتوجه به حرفِ من دو یاو ب اما

 روستا هم قشنگ تره. یاز رودخونه  یوا_

 استخر کجا؟ نینبود، آن، آبِ روان کجا و ا باتریفاصله دادم، اصال هم از رودخانه ز نیکردم و مادر را از ماش یاخم

ن پزشکِ کاردا کی شِیتر پ عیبهتر بود هر چه سر میکرد، حاال که به شهر آمده ا یبه اطراف نگاه م یبا کنجکاو مادر

باز به  ییبه داخل تعارفمان کرد که درِ خانه باز شد و زن عمو شبنم با رو یمو با خنده و خوش حال. عمَشیببر

 استقبالمان آمد:

 وروجک. نمتیبب ایگلسا جان ب زم،یعز یدلسا جان چه قدر بزرگ شد ،یجان، خوش آمد یسالم گلپر_

 و من با لبخند گفتم: دیبه سمتِ زن عمو دو گلسا

 .میده مزاحمتون شدسالم زن عمو، شرمن_

 گفت: یعمو با اخمِ ساختگ زن

 چه حرفا، خجالت بکش دختر._

ت گرف هیزن عمو انگار روح دنِی. مادر با ددیبعد به استقبالِ ما آمد و مادر را بوس د،یو بوس دیرا به آغوش کش گلسا

 .میبه داخل رفت یو همگ دمیزن عمو را بوس یِباز شد و به حرف آمد. رو خشی یکه کم
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جا  همه م،یسالن نشست یِمبلمانِ سلطنت یکوفته و خسته رو ی. با بدنچارهیب یِمان هم ماند گردنِ عمو مهد لِیوسا

 زد، گلسا زبان باز کرد و گفت: یقصر برق م کیهمانندِ 

 از کاخ ها هم قشنگ تره... نجایا_

 نیتا ا م،یجا بود نیجبور به آمدن به اخواست حاال چون م یبه او کردم که از من رو گرفت. دلم نم یو اخم دمیگز لب

 یِچا یکرد. زن عمو با فنجان ها یمراعات م یکاش کم اورد،یدر ب یباز دیپد دیاستقبال کند و ند زیحد از همه چ

 یدانست چند صباح یبود و م دهیاحوالمان شد. انگار موضوع را از عمو شن یایخوش جو ییو با رو وستیداغ به ما پ

 .میشد یو مهربان بود که اصال معذب نم یاما خدا رو شکر آن قدر خاک .میمزاحمشان هست

 یکردند. هر کدام اتاق ییبود، ما را به اتاق مان راهنما دهیکه زن عمو تدارک د یو شامِ خوشمزه ا یاز خوردن چا بعد

ه آمد یتجمالت چیه یساده و ب طِیمح کیکه از  ییما یکم است، خصوصا برا میشان هرچه بگو ییِبایمجزا و جدا. از ز

 .میبود

 شوم ینم یجا ماندن راض نیکنند باز هم من از ا یهر چه قدر هم عمو و همسرَش با ما مهربان یول

تر  عیروز استراحت را به ما نداد. اصرار داشت هر چه سر کی یاجازه  یحت یآن روز بود که عمو مهد یفردا از

ا را تا گلس میرفت یدر آن حوال رستانیدب کیوهله به  نی. در اولمیسرپا شوزود  یلیمان مثل قبل شود و خ تیموقع

شِ نه، که با سفار ایدهند  یثبت نام م یدانم اجازه  یگذشته بود، نم یلی. چند ماه از شروع سال تحصمیثبت نام کن

گلسا را از مدرسه اش  یِلیتحص یشد که عمو هر وقت به روستا رفت، پرونده  نیعمو، ثبت نام انجام شد و قرار بر ا

 رفت. یم دَشیجد یگلسا از فردا به مدرسه  بیترت نیدهد. به ا دیجد یمدرسه  لیتحو و ردیبگ

بهبودِ حالم قبول کردم تا خودم  یدهم. که برا لیتحص یکنکور شرکت کنم و ادامه  یاصرار داشت من هم برا عمو،

 را با درس خواندن سر گرم کنم.

هم سن و سال  یدخترها ینگاهم فقط رومختلف را نشان مان داد.  یها چرخواند و جاها ابانیما را در خ یکم عمو

 بودند... دهیپوش و راحت لباس پوش کیخورد. چه قدر ش یخودم چرخ م

 و گفت: ستادیا یمقابلِ دانشگاه ،یموقع عمو مهد نیهم

 جاست. نیدانشگاهِ ا نیبهتر کنم،یجا ثبت نامت م نیهم ،یاریدلسا جان، اگه تو کنکور رتبه ب_

 گفتم: شدم و رهیدانشگاه خ یلبخند، به نما با
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 ازتون بکنم؟ یخواهش هیتونم  یعمو م_

 بگو. زمیآره عز_

گلسا،  یمدرسه  ی نهی. چه خرجِ هزدیما خرج نکن یخودتون برا یِاز حسابِ بانک الیر کی یخوام حت یازتون م_

 هیشه خواهش کنم  یبهتون. فقط م مید یم نای، از فروشِ خونه و زمشد نشیمن، هر چه قدر هز لیچه خرج تحص

 .میگردن شما باش لِشه که تا آخرِ عمر، وبا یآخه نم د؟یریمناسب هم برامون بگ یخونه 

 که دلخور ترش نکرده باشم، گفتم: نیا یانگار ناراحتش کرده بودم. برا دم،یچپ چپ نگاهم کرد، لب گز عمو

 میخوا یاز شما کمک م می. در ضمن هر جا هم کم آوردمیخودمون راحت تر یجور نیعمو. ا ریخواهشا به دل نگ_

 خوبه؟

 تکان داد: یو سر دیکش یپوف

کنم. اما االن  یهم براتون خرج نم یپاپاس هی یهست، باشه من حت زیازت دلسا، حواست به همه چ ادیخوشم م_

 دیجا خر نیاز ا شهیاجناس رو داره، شبنم هم نیپاساژ، بهتر نیا یکنار، راست دیپس تعارفو بذار نیمهمونِ ما هست

 .دیریلباسِ مناسب بگ ست. بهتره چند ددیبخر دیالزم دار یهر چ دیکنه. شما هم بر یم

و کوتاه نبود اما آبرو بر هم نبود، نو بود و  یچندان اندام هیانداختم. درست است مثل بق یتنمان نگاه یمانتو ها به

 نداشت... خواستم مخالفت کنم که عمو با اخم نگاهم کرد و گفت: یمشکل

 .گهید دی. برکنمیبعد از حسابتون کم م دیکن دیخر دیبر_

. اما تیموقع نینبودم. آن هم حاال، با ا یولخرج نیبه ا یشد اما من چندان راض ادهیعمو پ لِیاز اتومب یفور گلسا

ان مک نیجالب بود آمدن به ا میو و گلسا پا به درون پاساژ گذاشتم، براشدم و همراه عم ادهیدلخور نشدن عمو پ یبرا

کرد. به  یبود که انتخاب را سخت م بایز یپر از لباس ها دم،یکش یسرک م کیبه داخل هر بوت یها، با کنجکاو

ه عمو ک م،یو راه رفت میزد دید ی. کممیپاساژ بود نیحاضر در ا نِیمن و گلسا ساده پوش تر میتوانم بگو یم تٔ  جرا

 شد و گفت: کیبوت نیتر کیخودَش دست به کار شد و وارد نزد م،یکدام قصدِ انتخاب ندار چیه دیفهم

 زدم و رو به گلسا گفتم: یخودم دست به کار شم؟ لبخند ای دیکن یانتخاب م_

 .اینکن یرو ادهیگلسا برو انتخاب کن، فقط ز_
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 گال لباس ها رفت. عمو رو به من کرد و گفت:سمتِ رِ یگفت و با خوش حال یباشد گلسا

 دختر. گهیبرو د ؟یستادیپس چرا خودت ورِ دل من ا_

 الزم ندارم عمو. یزیآخه چ_

 رگال هُلم داد و گفت: سمت

 .کشمایخودمو به رُخت م ی قهی. زود باش انتخاب کن، وگرنه سلاریبرو، رو حرف بزرگترت حرف ن_

ها گشتم، و از هرکدام دو تا انتخاب  کیها و تون شرتیت نِیزدم. ب یاس ها گشتلب نیتکان دادم و ب یخنده سر با

لسا کرد. گ دییشلوار و دامن هم برداشتم. از دور به عمو نشان دادم که با لبخند تا کیرفتم،  یگریکردم، به قسمت د

اش را مقابل فروشنده گذاشت تا حساب  یانتخاب یِلباس ها اخطارمتوجه به  یزده بود و ب ایاز من، دل را به در شتریب

 اخالقِ گلسا نیو از ا میدوست نداشت با او تعارف کن ایخوشحال شد، گو شتریگلسا ب یها دیکند. عمو انگار از خر

 خوشش آمده بود.

 هم به آن ها اضافه کرد و گفت: گرید یها را به فروشنده سپردم که عمو تعداد لباس

 .شونیریمد نگاو فمیبود، ح یقشنگ یتاپ ها_

کرد  یاش را خارج کرد و همان طور که صورت حساب را پرداخت م یاعتراض کنم که به سرعت، کارت بانک خواستم

 گفت:

 حرف نباشه جِغِله._

عمو سراغ مانتو و پالتو ها  یاست اما وقت نیهم مانیها دیکردم تمام خر الیشدم. خ میو تسل دمیحرفش خند به

 گهیکند. آن قدر اعتراض کرده بودم که د یما ولخرج ینبودم عمو برا یرفت، آه از نهادم بلند شد. من واقعا راض

 اعتراض را هم نداشتم. یرو یحت

 .میدنه برگرداد تا به خا تیشلوار و کفش باالخره عمو، رضا ر،یلباس ز ،یمانتو، پالتو، شال، روسر دِیبعد از خر خالصه
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را مشغولِ پروِ  یتا در تنمان تماشا کند، ساعت میاستقبال کرد و اصرار داشت پُرو کن یکل مانیها دیعمو از خر زن

 میکه به انتخابِ عمو کرده بود ییها دیکنم. خر رییحد تغ نیلباس ها تا ا نیشد با وجودِ ا یباورم نم م،یلباس ها بود

و خبر ندارم از حاال من  یدخترانِ شهر میگو یکم نداشت. هه... هنوز هم م یشهر یاز رخت و لباسِ دختر ها یزیچ

 یبه زحمات عمو مهد یداشتم اما باز هم راض یبودم و تهِ دلم شوقِ خاص یها راض دیاز آن ها هستم. از خر یکیهم 

 یِسخت توق چیباشد و ه الیخ یطور شاد و ب نیکرد. کاش تا آخرِ عمرش هم یم رینبودم. گلسا که در آسمان ها سِ

 را نچشد. یزندگ

 خوش حالش کرد. یبود که حساب دهیخر هیزن عمو هد ی... عمو هم برامیکرده بود دیمادر هم خر یبرا

کنکور شدم. خوش حال بودم که قرار  یآن روز گلسا به مدرسه رفت و من مجبور به خواندنِ دروس، برا یفردا از

و پرسشِ چند سوال،  نهیکه پس از معا میپزشکِ قَهار برد کی شیصت مادر را پفر نیبرسم. در اول میاست به آرزو

 الزم را کرد. یها هیدارو نوشت و توص یمقدار

 یدلم م یلیرفت. خ یبه شرکت اش م یکمک به عمو مهد یبرا یزن عمو گاه م،یمن و مادر در خانه تنها بود روزها،

بعد از  یگذشت، عمو مهد یهم م یِبودم. روزها از پ دارید نیا یبرا یو منتظرِ فرصت نمیخواست شرکتِ عمو را بب

 یمربوطه را انجام دادند. خدا را شکر همه  یو کارها رفتندبه روستا  لَشیها، همراه وک نیزم یبرا یکردنِ مشتر دایپ

کرد و کل پول  باز یا یحساب بانک میبرا ی. عمو مهددیماه به فروش رس کیطور خانه، در کمتر از  نیها و هم نیزم

 یرا داخل انبار لیگلسا را همراه خود آورده بود، وسا یطور پرونده  نیخانه و هم لی. وساختیرا به حسابم ر

 ،یکیو در همان نزد دیکه باز عمو به دادمان رس میمناسب داشت یخانه  کیکردنِ  دایپ یحاال دغدغه  م،یگذاشت

 .میخانه برو دنِید یداد. قرار است امروز برا شنهادیرا پ یآپارتمان

 .شیآرا یقبل را داشت، بدونِ ذره ا یِاتاقم آمدم تا لباس بپوشم، هنوز صورتم، همان سادگ به

 ورودم، در باز شد. زن عمو شبنم با لبخند وارد شد و گفت: یِبه در اتاق خورد که با اجازه  یا تقه

 ستم؟یمزاحم ن_

 لبخند گفتم: با

 .دیین عمو، بفرمانه ز_
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 رهیبه او خ نهییو از آ دمیکش میموها یام را به رو یزدنم شد، روسر دیتخت نشست و مشغول د یشد و رو وارد

 گفتن داشت که به اتاقم آمده بود... یبرا یشدم. انگار حرف

 :دمیپرس دیترد با

 زن عمو؟ نیبگ نیخوا یم یزیچ_

 راستش آره._

 و گفتم: دمیچرخ سمتش

 . من سرا پا گوشم.دییخوب بفرما_

 تخت فرود آمدم که گفت: ی. کنارش، رونمیزنان اشاره کرد بنش لبخند

هست که خودش روش نشد بهت بگه. بهتر دونست من باهات در   یموضوع هیجا.  نیعموت اومدم ا یبه گفته _

 بذارم. ونیم

 :دمیپرس کنجکاوانه

 زن عمو؟ یچه موضوع_

 ه ام را نوازش داد و گفت:را جلو آورد، گون دستش

 .یدانشگاه بش طِیواردِ مح گهیو قراره تا چند وقت د یدلسا، بزرگ شد یهست یتو دخترِ قشنگ_

 فقط متعجب نگاهش کردم که ادامه داد: ست،یحرف چ نیآوردم منظورِ زن عمو از ا یدر نم سر

 .شگاهیبه آرا یایبدم فردا همراهِ من ب شنهادیاومدم بهت پ_

 :دمیپرس جیو گ دیباال پر میابروها

 !!!شگاه؟یآرا امیب_

فکر  یمیبه خرج بدن و قد تیکه مَردُمش حساس ستیداخلِ روستا ن گهیجا د نیا ،یهست یاوهوم، تو دختر جوون_

 ؟یایدر ب شونیحالتِ دخترونه و پر نیاز ا ستیکنند. بهتر ن
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 و متعجب گفتم: دمیصورتِ پر مو ام کش یرا باال آوردم و رو دستانم

 تا اصالح بشم؟ شگاهیآرا امیب_

 عمو با لبخند سرتکان داد: زن

 اوهوم._

 گرد و صورتم داغ شد: چشمانم

 کارو بکنم. نیتونم ا ینه زن عمو، زشته، من تا ازدواج نکردم نم یوا_

 کرد و گفت: یآرام ی خنده

دانشگاه با  طیکه تو مح ی. دوست نداریبش موها خالص نیفعال بهتره از شر ا ،یکنیازدواج هم به موقع اش م _

 موها بمونه؟ نیا ریز ستیصورتِ ناز ن نیا فِیهان؟ ح یمورد تمسخر واقع بش نجا،یفرهنگِ ا

د از بود که بع نیفکرم ا شهیرا نکرده بودم، هم نجایوقت فکر ا چیبه دندان گرفتم و مات به زن عمو نگاه کردم. ه لب

 دیدهم. با راتییتغ نیزودتر تن به ا یلیخ یلیخ دیکنم. اما حاال متوجه شدم با ورود به شهر با یم رییازدواج تغ

 نبود. ندمیاصال خوشا نیشدم و ا یهمرنگ جماعت م

 بدونِ در زدن وارد اتاق شد و گفت: گلسا

 .مینیخونه رو بب نیای. زن عمو شما هم بگهید ایب ؟یدلسا حاضر شد_

 شد و گفت: عمو لبخند زنان بلند زن

 .شمیاالن آماده م زمیباشه عز_

 رو به من کرد و گفت: بعد

 به حرفام فکر کن._

 نیرا به زم میزد و از کنار گلسا گذشت، از اتاق خارج شد... و ذهنِ مرا با هزاران فکر تنها گذاشت..پاها یچشمک

 بود. از استرس در حال جان کندن بودم. یلحظات سخت دم،یکش یو انتظار م دمیکوب
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 اتاق با شدت باز شد، گلسا بود: در

 ناهار. ایدلسا ب_

 کردم و گفتم : یطول و عرض اتاق را ط و ستادمیا کالفه

 نشد؟ یخبر_

 .یفتیبخور االن پس م یزیچ ایهمه استرس نداره که. ب نینه. ا_

 ندارم. لیخورم، م ینم_

ها  نیبا پول فروش زم میکردم. خدا را شکر توانست دمیبه اتاق جد یتاق خارج شد. نگاهباال انداخت و از ا یا شانه

کنکور، باز در دلم رخت شسته  جینتا شیکه فکرم رفت پ نیزدم اما هم تیاز سر رضا ی. لبخندمیخانه را بخر نیا

 .ستادیاز حرکت ا هیچند ثان یازنگ خانه بلند شد. قلبم بر یشد... باز طول اتاق را قدم رو رفتم و آمدم که... صدا

 کیهمراه  یخندان عمو مهد یو منتظر چشم به در اتاقم دوختم که با شدت باز شد و چهره  دمیکش یقینفس عم

ته کرد. با تته پ میعمو هم رفته رفته وا رفت و مات تماشا یشد. خشکم زد، چهره  انیمقابلم نما ینیریپاکت بزرگ ش

 :گفتم

 ... شد عمو؟یچ_

 گفت: یبود، با لحن متعجب ستادهیبه گلسا که کنارش ا و رو دیباال پر شیابروها

 خودمونه؟ یدلسا نیا نمیبب_

 با خنده جواب داد: گلسا

 خود خودشه عمو جون._

 : عمو

 ...یدختر. خشگل تر شد یکرد رییچقدر تغ ؟یمطمئن _ 

 :دمیتم و نالتب دارم گذاش یگونه ها یجلو آمد. خجالت زده دست رو جانیبا ه و
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 معلومه؟ یعنیدخترانه باشه،  یلیخواستم خ شگریمن از آرا ،یوا_

 :دیخند گلسا

 .گهید یکرد رییهه خانومو. خوب تغ_

مقابلم  یصورتم بود که عمو مهد یهنوز رو میتخت فرود آمدم، دست ها یخجالت فراوان عقب گرد کردم و رو با

 زانو زد و گفت:

 .ابیدر تویقبول ست،یاالن وقت خجالت ن_

 را از صورتم جدا کردم و گفتم: میجمله دست ها نیا دنیشن با

 واقعا قبول شدم؟_

 شده را به دستم داد و با لبخند گفت: نتیپر یبرگه ا عمو

 خودت نگاه کن._

 لب گفتم: ریشد و ز یاسمم، اشک شوق از چشمانم جار دنید با

 خدا، ممنونم. یوا_

 عمو با لبخند گفت: و

 .هیحاال خال نیخوب بخون خانم مهندس، که جات داخل شرکت از هم گه،ید یخونیم یمعمار_

 یتوانستم در شرکت عمو مهد یبعد از اتمام درسم م یطور نیرشته را انتخاب کرده بودم، ا نیعمو، ا شنهادیپ به

من در دانشگاه  ینداشت، با قبول یام تمام یعمرم بود. خوشحال یروزها نیاز بهتر یکیمشغول به کار شوم. آن روز 

 ام زحمت یقبول یبرا یلیکه خ یعمو مهد مخصوصاپشتم بودند،  تمیو موفق شرفتیپ یذوق داشتند و برا یهمگ

 ...مدیرس یمرحله نم نیکرد، اگر مشوقم نبود، مطمئنا حاال من به ا یکنکور ثبت نامم نم ی. اگر در کالس هادیکش

دانشگاه و  طیبود. مح ندیخوشا میبرا دایام شد یزندگ دیجد یورود به مرحله شده بود،  نیریش میبرا یزندگ

وارد  بایو ز دیجد یاز دختران شهر کم نداشتم، با چهره ا یزیشد، حاال من چ یم یلذت بخش سپر میاوضاعش برا

را  اقتشیبودم و ل یم دیهمان طور که با شم،داشته با یداشتم رفتار خانومانه و خوب یمرحله شده بودم، سع نیا
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ا ب داریکه حالش بعد از د ی. مادرردیبا افتخار سرش را باال بگ یدختر نیخواست مادرم از داشتن چن یداشتم، دلم م

 چند پزشک قهار رو به بهبود بود و چه قدر خوب است که درک و فهمش به شکل سابق برگشته است.

 یخواستم عامل سر شکستگ ینم گریکند. د ادیاهرش از خو یمدرسه اش به خوب طیخواست گلسا در مح یم دلم

 بود و بس. سهیدس کیکه به بار آمده بود فقط  ییخانواده ام باشم، هر چند که آن موضوع رسوا

هم وجود دارد. هر روز بزرگ  ن،یریخوب و ش یکردم روزها یتازه گرفته بود و با خود فکر م ییرنگ و رو میبرا ایدن

 یخوب بود را م یو هر چه آرزو تیخواست، موفق یم شرفتیشد، دلم پ یعلمم افزوده مشدم و به دانش و  یتر م

 یبرسند که موجب افتخار و سر بلند یمرحله ا بههم سن و ساالنم دعا کردم تا  یهمه  یخواستم. از ته دل برا

 اننیاطم یگرفتم که هرگز به کس ادیرا  نیبه جا مانده بود، ا میکه در روستا برا یباشند. از حادثه ا شانیخانواده 

 فقط به دنبال درس بودم. یطنتینکنم. چشم و گوشم را بسته بودم و به دور از هر گونه ش

. تو یمن هست یحاال یتو مسبب خوشبخت یدان یاما م ،یبا من کرد ی... هنوز فراموش نکردم چه کاراوشی... سآه

گر ا دی... شایول یکرد یدرست است در حقم بد نم،یان خود ببرا با چشم یو رشد و ترق میایجا ب نیبه ا یباعث شد

 یکار شود ینم لیباشم. اما دل ونیبه بد بودنت مد دی. شادمجا نبو نیمن حاال ا ،یآورد یبه بار نم میآن افتضاح را برا

 ریینگاه کردم، چه قدر تغ نهیدل آزرده ام.به درون آ اری. من هنوز از تو بسندازمیرا از ذهنم دور ب یکه با من کرد

همه  االسال دارم، ح ۱۸گفتم بزرگ شده ام و  ینم گریندارم. د یشباهت چیساله ه ۱۸ یبه آن دلسا گریکرده ام. د

 .ستین دیبه تاک یازیدانند، ن یحرف را م نیصحت ا

نقش بسته، هنوز صورتم  یرو یمیمال شی. آراستیآن سال ها ن یاز آن نامرتب یکشم. خبر یم میبه ابروها یدست

شد امروز زمان رفتن به  یچند سال گذشته است... باورم نم دم،یکش یگذشته، آه یهم ساده بودم اما نه به سادگ

جهت،  نیآن هم از چند اد،یز یلیزنم. خوش حالم، خ یلبخند م نهیشرکت عمو باشد. دانشگاه هم تمام شد. درون آ

 بودم؟ یچه کس ونیمن امروزم را مد

 کرد. یاو در حقم پدر ،یعمو مهد ونیصد البته مد آه،

 :دیمادر به گوشم رس یکه صدا دمیسرم کش یبه مغنعه  یدست

 در منتظره. یجلو یدلسا جان، عمو مهد_

 قدر خوش حالم که حال مادرم روبراه است. چه
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 سمتم گرفت و گفت: یآمدم. مادر پاکت رونیام را برداشتم و از اتاق ب یدست فیعجله ک با

 . نیبرات غذا گذاشتم. ظهر با عموت بخور_

 و گفتم: دمیرا بوس شیرو

 .دشی. خودتون با گلسا بخورستیقربونت برم ناهار الزم ن_

 رفتم گفتم: یطور که سمت در م نیهم و

 بهش محتاجم. یبرام دعا کن مادر. حساب_

 کرد و گفت: میدر همراه یجلو تا

 پشت سرته دلسا جان. رمیخ یدعا_

 گرفتم: یجلو جا یصندل یو با سرعت رو دمیدو یعمو مهد لیباتوم سمت

 که نکردم عمو جون؟ رید_

 را با لبخند برانداز کرد و گفت: میسرتا پا عمو

 خانم مهندس. رینخ_

 شرفتیو پ یشدم، پدر، کاش بود رهیبود. به رو به خ نیریدر اعماق دلم آب شد، چقدر ش یزدم، حبه قند لبخند

 .یدید یدخترانت را م

 از خلسه خارجم کرد: یعمو مهد یصدا

 یراحت م الیحاال با وجود تو، با خ ،یشیکه بهت دارم، دست راست خودم م ینانیو اطم دمیکه ازت د ییبا طرح ها_

 رو برم. یکار یتونم سفرا

 باال گرفت، آب دهانم را قورت دادم و گفتم: جانمی. هختیر تیهمه مسئول نیدلم از داشتن ا کهوی

 یساز شما ک ریمگه غ نمیشرکت کله گنده رو بچرخونم؟ بب هیتونم  یتون گرفته عمو؟ منه تازه وارد، مگه م یشوخ_

 ره؟یبه عهده بگ تویمسئول نیکه ا ستین



 در بند تو آزادم

 
80 

 

 کرد و گفت: یمن خنده ا یدلهره  دنیاز د عمو

م ه هیبود. در ضمن بق ندهیسپرم. منظورم، آ یبه تو م زویرم سفر و همه چ یفردا م نینترس جغله، نگفتم که هم_

 کرد. یبه هر کس شهیهستن اما موضوع اعتماده که نم

 که عمو ادامه داد: دمیکش یآسوده ا نفس

 میگِل انیزودتر از ا یلیشناسمت خ ی. اون طور که من میفتیببر، تا راه ب شیکاراتو پ یفراهان اینظر من  ریمدت ز هی_

 .گهید یخودم یبرادر زاده  رون،یب یکش یخودتو از آب م

 . لبخند زنان نگاهش کردم و گفتم:دیو خند دیکوب میپا یرو

 شمارو داشته باشم. نانیزحمات و اطم اقتیل دوارمیام_

 عمو جون. نطورهیحتما هم_

. ردیگ یرا م بانمیام است و خواه ناخواه استرس گر یشد. روز اول کار شتریب جانمیبه شرکت، استرس و ه دنیرس با

 ستادیا نماینگهبان با احترام برا م،یگذشت یکه م یرا پارک کرد، از قسمت نگهبان لشیشد، اتومب نگیگعمو وارد پار

. عمو به میبه شدتِ ذوقم افزوده شد. وارد آسانسور شد کهخوش آمد گفت  زیطور ورود مرا ن نیو سالم داد. و هم

لبخند چشمانش را بست، قصد داشت قُوَّت  مشخص است. با مینظرم گرفته بود، حتما نگران ریز یطور کامال مشهود

فرستادم و از اتاقک  رونیبروم. نفس حبس شده ام را ب رونیقلبم دهد، با توقف آسانسور اشاره کرد از اتاقک ب

 رفتم که گفت: یجلو م یخارج شدم. هم قدم با عمو مهد نسورآسا

 ؟یهست ینگران چ ینگران نباش، تو که دوره شو گذروند چیه_

 کردم، دستِ خودم نبود. یام را درک نم یخودم هم علت نگران دم،یکش یم قینفس عم یدر پ یپ

 و گفت: ستادیا یمقابل در یمهد عمو

 خانم مهندس. دییبفرما_

 یوارد شدم. داشتم در ذهنم فکر م اطیبا احت م،یای. با باز شدنِ در، عمو جلو رفت تا مجبور شوم دنبالش بدمیگز لب

از  یزنند و استقبال گرم یکف م مانیکارکنان، داخل سالن جمع اند و به محض ورودمان برا یکردم حتما حاال همه 
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دادند. همانند جوجه  یبودند و تک تک به عمو سالم م شانباطل، همه مشغولِ کار خود الیخ یشود. اما زه یمن م

 گفت: یرفتم که رو به منش یبه دنبال عمو م یاردک

 .دیکن تیرو به اتاقشون هدا یخانم مراد ،یخانم اکبر_

 بر خواست و گفت: شیبه من کرد و به سرعت از جا یبا تعجب نگاه یمنش

 بله حتما._

 یم میکه خندان تماشا ،یبه منش گرمیرفت و نگاه د یم ینگاهم به عمو بود که سمت اتاق کی ستادم،یا میجا در

 کرد.

 خند گفت:به سمتم آمد و با لب یکه عمو وارد اتاقش شد، منش نیهم

 د؟یهست سیجناب رئ یشما برادر زاده _

 لبخند به لب آوردم و در جوابش گفتم: دیترد با

 طوره. نیهم_

 سمتم دراز شد و گفت: دستش

 هستم. یاکبر حانهیخوشحالم، من ر تونییاز آشنا یلیخ_

 زنان دستَش را فشردم و گفتم: لبخند

 هستم. یخوشوقتم. دلسا مراد_

 پشت کمرم گذاشت و گفت: دست،

 اتاقتونو نشون بدم. میبر_

 اتاق عمو را باز کرد و گفت: یِجلو رفتم که، درِ کنار همراهش

 .نیباش کشونیاتاقو براتون در نظر گرفتن، خواستن نزد نیا سیجناب رئ _
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گذاشت.  میداد و بعد تنها حیدر موردِ موضوعات مهم و مقرارت مربوطه، توض یدادم، کم لشیتحو یزورک لبخند

خنده ام گرفته بود، عمو چنان گفته بود اتاقم را نشان دهد، انگار چه قدر از اتاق خودش دور بوده و من خبر نداشتم. 

 کردم و چه شد! یم فکرخنده زدم، چه  ریدر اتاق استفاده کردم و ز مییاز تنها

را مخصوص شرکت خودَش  نیزاید نیبهتر یود. عمو مهدشده ب هیتعب ییبایبه ز زیبه اطرافم کردم. همه چ ینگاه

ا ر فمیشد. ک قیو ... کردم. حسِ آرامش به درونم تزر یاتاق، مبلمان، نور پرداز دمانِیبه چ یاِتود)طرح( زده بود. نگاه

رد. به به در خو یتازه وارد اتاق شود که تقه ا یکنم تا هوا شگذاشتم و به طرف پنجره رفتم، خواستم بازَ زیم یرو

 و گفتم: ستادمیسرعت صاف ا

 بله؟_

 به دست داشت که با لبخند گفت: یا ینیسال وارد شد، س انیم یآرام باز شد و مرد در،

 .نیخوش آمد یلیسالم خانم مهندس خ_

 بامزه اش زدم و جواب دادم: یبه چهره  یلبخند

 سالم، ممنونم._

 با اشاره به فنجان ها اضافه کردم: و

 .دیدیزحمت کش_

 خم کرد و محترمانه گفت: سر

 قهوه؟  ای دیدار لیم یاست. چا فهیوظ دیینفرما_

 جواب دادم: یمعطل یب

 .یچا_

کارم نشستم و باز به اطراف چشم دوختم که تلفنِ  زیگذاشت و از اتاق خارج شد. با ذوق پشت م زمیم یرو یفنجان

 اتاق به صدا در آمد با عجله جواب دادم:

 بله؟ _
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 جواب بده. ریکالس بذار و د کمیدختر؟  یزده بود مهیفن ختل یرو نمیبب_

 خنده زد، من هم لبخند زدم و گفتم: ریز و

 عمو جان. دییداد آخه؟ امر بفرما رید سویجواب رئ شهیمگه م_

 یاز شرکت بودم، م رونیب ایبذار اگه هم من جلسه  انمیدر جر یداشت یاتاقِ منه، کار یشماره  نیخواستم بگم ا_

 . یبذار ونیدر م یبا فراهان یتون

 کنم.  یم داشیشناسم اما پ یرو نم یفراهان نیچشم عمو جان، گر چه که ا_

 .یش یزود با همه آشنا م یلینگران نباش خ_

 ؟یکِ یعنیزود  یلیخ_

 امروز. نیهم یعنی_

 چه خوب._

که همه حضور  میجلسه دار هیهم  گهیساعت د هیاتاقِ من، تا  یعنی شه،یبرگزار م استیجلسات داخل اتاق ر_

 .نمتیب یدارن... م

را سر  یاراده بر شدت استرسم افزوده شد. فنجان چا یگذاشتم، ب شیرا سر جا یعمو، گوش یاتمام صحبت ها با

ممکن است پر از دلهره  یهر کس یبرا ینگران بودم. روز اول کار یجلسه قرار بود برگزار شود، حساب نی. اولدمیکش

استاد  ادیمعطوف کنم، چشم بستم که  گرید ییکردم ذهنم را به جا یو سع دمیکش یقیو تنش باشد، آهِ عم

 گفت: یم شهیکه از من داشت هم یدانشگاهم افتادم، با شناخت

 .یدار ییبخش مهارت باال نیتو ا ،یش یم یخوب نِریزایتو د_

ود. تقه ب یکرد کل یبه اعتماد به نفسم اضافه م یکه گاه نیگرفت. هم یلبانم جا یرو یاستاد، لبخند فیتعار ادی با

 وارد شد: یبه در خورد و منش یا

و  میکه نمونه برداشت یو درشت زیر یبا کارها ییآشنا یبرا د،یبنداز یها رو دادن تا نگاه لیفا نیا سیجناب رئ_

 شرکت انجام داده.
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 ی دهیبه اتمام رس یکه از پروژه ها ییاتود ها و پالن ها دنیرا ورق زدم و مشغول د ویزنان تشکر کردم. آرش لبخند

 نیم. هدمید یبود که م ییطرح ها نیبهتر میتوانم به جرأت بگو ینقص بودند، م یو ب یعال یشرکت بود، شدم. همگ

اطالع داد ساعت  ینشپالن ها سر کردم که م دنید ارا ب یبود که شرکت عمو شناخته شده و معروف بود. ساعت

ه ب یحاضر شوم. دست دمیهمکارانِ جد نیسخت بود ب می. باز در دلم رخت شسته شد. برادهیجلسه فرا رس یبرگزار

از ظاهرم، از اتاق خارج  نانیشده بود خود را برانداز کردم، با اطم هیکمد تعب یکه رو یا نهیو درون آ دمیظاهرم کش

 شانه ام گذاشته شد: یرو یبه اتاق عمو رفتم. قبل از ورود دست یمنش ییو به راهنما

 ؟یدیها رو د لیفا_

 لبخند به عمو نگاه کردم: با

 بودن. یعال یلیبله. خ_

بزرگ وسط سالن نشسته بودند، جا خوردم. عمو جلوتر رفت و  زیکه پشت م یافراد دنیبا د م،یدو وارد اتاق شد هر

با  یانداختم، همگ یگرفتم، و با خجالت به افراد حاضر نگاه یاش در کنارش جا گرفت، با اشاره یجا زیدر رأس م

باز، ورودم را خوش آمد گفتند، که  ییکرد. با رو یعرفم یمرا به همگ هیکردند که عمو در حضور بق یلبخند نگاهم م

که  یم مردعمو متوجه شد یصحبت ها نیدر سالن حکم فرما شد. در ب ینیصحبت عمو شروع شد و سکوت سنگ

شرکت است. گوشم را به  یاست، انگار بعد از عمو، او همه کاره  یدارد همان فراهان یآن سمت و کنار عمو جا

 عمو در گوشم زنگ خورد: یمقابل دوخته شد.صدا زیم ینگاهم رو وعمو دادم  یصحبت ها

 دهیبرگز نایشرکتِ س یهستند. کار هر کدوم بهتر بود اون طرح برا یفراهان یِو آقا یپروژه، خانمِ مراد نیا نِریزاید_

 ؟یشما کارتو به کجا رسوند یرازیخانم ش شه،یم

 یکارِ من و آقا دیعمو شد. چرا با خِ یتوجه نکردم و با تعجب نگاهم م یرازیحرف عمو و جوابِ خانم ش یادامه  به

کردم به خودم مسلط  یرِ او، از منِ تازه وارد بهتر است. سعکرد؟ کامال مشخص است کا یم سهیرا با هم مقا یفراهان

از  ریکند. در آخر، اتمامِ جلسه را اعالم کرد و همه از اتاق عمو خارج شدند غ نییهر کدام را تع فِیباشم تا عمو وظا

 . من منتظر بودم او هم برود تا به عمو اعتراض کنم که عمو گفت:یمن و فراهان

 یم .شهیاجرا بشه، کار هر کدوم بهتر بود، اون انتخاب م نایشرکت س یرو نیزاید نیبهتر خوامی. مو اما شما دو نفر.._

 .دیبر دیتون

 سکوت کنم، پس گفتم: نتوانستم
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 همه تجربه از من نیبا ا شونیپروژه باشن؟ مطمئنا کار ا نیتنها مسئول ا یفراهان یآقا ستیبهتر ن س،یجناب رئ _

 بهتره.

 راحت گفت: یلیخ ،یتوجه به وجود فراهان یب عمو

بدم  نانیتونم بهت اطم یم دمیکه ازت د یی. از کارایخوام خودتو محک بزن ی. مریدلسا جان، خودتو دست کم نگ_

 .یش یکه، موفق م

رنگش  یچشمان خاکستر خیاراده م یکرد. ب یچانه زده بود و مرا نگاه م رینگاه کردم که دست ز یبه فراهان مردد

 .باستیچشم ز یبرا یرا متوجه شدم که چه قدر رنگِ خاکستر نیتازه ادم، و ش

 عمو مرا به خود آورد: یصدا

 ها. دیفرصت ندار شتریچند روز ب د؟یهست یمنتظر چ_

بلند شدم و سمت در اتاق رفتم. وارد اتاقم شدم و  میاز جا فتدیچشمانش ب یِکه باز نگاهم به خاکستر نیاز ا قبل

 دیبازد یداد تا برا لمیرا که شامل مشخصات و آدرس بود، تحو نایس یپروژه  یپرونده  ،یسمت پنجره رفتم. منش

کردم. پس با دقت مشغول فکر  یام را م یتمام سع دی. بامبه پرونده شد رهیرا فراهم کنم. خ نشیزایبروم و مقدمات د

چند اتود زدم، آن قدر در فکر غرق بودم  نا،یشرکت س یخودم در مورد کاربر اتیشدم، با توجه به ذهن یطراح یبرا

 که گذر زمان را متوجه نشدم. تلفن اتاقم زنگ خورد، عمو بود که گفت:

 .میاتاقم، ناهار با هم باش ایب_

که  یا مهیدر مورد طرح نصفه و ن یو به اتاقش رفتم. کم رفتمیعمو را پذ شنهادیبرو برگرد پ یب ،یاحساس گرسنگ با

 یدادم که خوشش آمد. با اتمام غذا درِ اتاق عمو تقه ا حیرا مو به مو توض میها دهیعمو گفتم و ا یدر ذهن داشتم، برا

 وارد شد: یعمو، فراهان یخورد و بعد از اجازه 

من فراموشتون نشه. دلسا خانم شما  یآخر هفته خونه  کنم، یادآوریسر پروژه، فقط خواستم  رمیجان من م یمهد_

 .دیاریب فیهم تشر

 نگاه کردم و کوتاه جواب دادم: یبه فراهان گنگ

 ممنونم، اما به چه مناسبت؟_
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 او جواب داد: یجا عمو

وقت و  طیبه شرا یماه، بستگ هیهر   یهر هفته است، گاه یحاال گاه م،یدار یدورهم هیمعموال آخر هفته ها _

 .زبانهیم امیهفته هم آقا پ نیزمانمون داره. ا

 گفتم: امیباال انداختم و رو به پ ییبود. ابرو امیاسم کوچکش پ پس

 . بازم ممنون از دعوتتون.امیدم بتونم ب یممنون از لطفتون. قول نم_

 زنان گفت: لبخند

 .میش یمزاحم شما م یهم، همگ یروز هی. دیتَن بد دیها خواه ناخواه با یمهمون نیبه ا د،یتعارف نکن_

 گفت: امیبحث رو به پ نیاتمام ا ی. عمو براندیزد که باعث شد لبخند به لبانم بنش یبه عمو چشمک بامزه ا و

 .ارمشیمگه دست خودشه؟ همراه خودم م_

 هم گذاشت و گفت: یرو چشم

 چشم. فعال خدا نگهدار. یقدمتون رو_

 و در را بست. رو به عمو گفتم:در کنار رفت  نیتکان دادم که از ب یسر

 داره عمو؟  یخاص لیها، دل یدورهم نیا_

. در ضمن حضور همه هم واجبه، مگر میدوستانه هم دار یِمهمون هیدر کنارِ کار،  حه،یو تفر ینه فقط محض سرگرم_

 اومدنشو کنسل کنه. یکه کس ادیب شیپ یمهم یلیکارِ خ نکهیا

 عمو جون. امین دمیم حیمن ترج_

 ؟یکن یم یریمگه دست خودته؟ چرا کناره گ_

 خوام آخر هفته هامو دور از مادر و گلسا باشم. یکنم عمو، فقط نم ینم یریکناره گ_

 تنها باشن که، شبنم که آخر هفته ها کنارشونه. ستیقرار ن_
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 عمو گفتم: یاز اصرارها معذب

 .دیبازد یبرا نایسر ساختمان س رمیم د؟یندار ی. بابت ناهار ممنون. بامن کاررمیگ یم میتصم یحاال تا مهمون_

 .یرفت یم امیپس کاش همراه پ ؟یریاالن م_

 مگه اونم، اونجا رفت؟_

 رفت. یم دیبا دیبازد یآره خوب، اونم برا_

 . فعال عمو جان.رمیگ ینداره، آژانس م یخوب اشکال_

 خونه. میبرو بسالمت، کارِت تموم شد، برگرد شرکت باهم بر_

 چشم فعال._

 آژانس خبر کند. کیخواستم  یالزم، از منش لیو وسا فیاتاقم رفتم و بعد از برداشتن ک به

را  امیرا در نظر گرفتم. وارد شرکت شدم که پ شیها تیساختمان کردم و موقع یبه نما یبه مقصد، نگاه دنیرس با

 و گفت: من، از صحبتش سر باز زد دنیمشغول صحبت بود که با د ییبا آقا دمید

 .میومدی. با هم مدیای یم دیبازد یامروز برا دیگفت یکاش م_

 زدم و گفتم: یزیتشکر آم لبخند

 نبود مزاحم شما بشم. یازیممنون، ن_

 که در کنارش بود رو به من گفت: ییآقا

 شرکت. رِ یهستم خانم، مد یرافع_

 شروع کنم؟ دویخوشوقتم، اجازه هست بازد_

 .دییبله بفرما_
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اش را در نظر گرفتم. طبقِ ابعاد و  یداخل شرکت را برانداز و نور دِه یگفتم و از کنارشان گذشتم. فضا یاجازه ا با

ها را در نظر  تیموقع یو همه  دمیکردم. همه جا سرک کش یم یو ... را بررس یمبلمان، رنگ، نورده دیاندازه ها با

 گفتم: یگرفتم. در آخر، رو به رافع

 د؟ید ینم یشنهادیپ د؟یندار ینظر نیزاید یشما برا_

 پسندم. یم شتریگرم رو ب یبه خودتون بسپرم. فقط بنده رنگ ها زویهمه چ دمیم حیترج_

 ست؟ین ی. امررمیگ یحتما در خواستتون رو مد نظر م_

 .دیداشته باش فیتشر ییرایپذ یبرا_

 ممنون صرف شده، با اجازه._

مانعم  ییبروم، که صدا یاصل ابانیبه سر خ یگرفتن تاکس یتا برانبود. پس از شرکت خارج شدم  یخبر گرید امیپ از

 شد:

 برسونمتون. دیاریب فی... تشر؟یخانمِ مراد_

 د:جلو آم یگرفت و قدم لشیاز اتومب هیکرد.تک یزده و نگاهم م هیتک یرنگ یمشک لیبه اتومب دم،یچرخ سمتش

 .دییبفرما_

 دل نگاهش کردم: دو

 .شمیمزاحم نم_

 .دییبفرما هیچه حرف نیا_

از  یکیراه که هم یزمان ادِی... اما نشستمیکجا م دیبا دانستمیبه درِ عقب انداختم، نم یجلو رفتم، نگاه معذب

 :رو به من گفت حیصر یلیکه خ نمیعقب بنش یکه قصد داشتم صندل یافتادم، زمان میرفتیم دیبه بازد انیدانشجو

 .یخانمِ مراد ننیشیاون آژانسه که عقب م_
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گرفته بود،  یاش جا یصندل یگرفتم. او که زودتر از من رو یآن زمان در جلو را باز کردم و در کنارش جا یادآوری با

 استارت زد و به راه افتاد:

 د؟یبریم فیخونه تشر_

 شرکت. ریخنه_

 تکان داد و گفت: یسر

 طور بود؟چه دیبازد_

 کردم و گفتم: شیچشم تماشا یگوشه  از

 دارم خوب عمل کنم. یسع میکار ی پروژه نیعنوان اولخوب بود. به  _

 شه؟یکارتون انتخاب م دیکنیفکر م د،یقدر هم خوب عمل کنخوبه، فقط هر چه_

 رهی. به چشمانم خکردمیباشد، اما انگار اشتباه فکر م یا یفردِ از خود راض دیرسینگاهش کردم، به نظر نم متعجب

 شد و با آرامش لبخند زد و گفت:

 .دمیفقط سوال پرس د،یحرص نخور_

 از او گرفتم و گفتم: نگاه

فقط محض بهتر  ست،یرقابت ن هی نی. در ضمن اکنمیتالش خودمو م دایکه من شد دیبدون دیحرص نخوردم، اما با_

 رفتن پروژه ست. شیپ

 جاده شد: خِیباال انداخت و م ییابرو

 کار کشته کامال متفاوته. هیتازه وارد با  هیکارِ  د،یدر نظر داشته باش نمیصد البته. اما ا_

 حرص چشم چرخاندم و گفتم: با

. دیدار ییکه اعتماد به نفس فوق العاده باال هیعال یلیخ نی. ایجناب فراهان دیریگیم لیتحوخودتونو  یلیخ_

 کنم. یم نتونیتحس
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 نگاهم کند به راهش ادامه داد. گریکه دکرد و بدون آن یآرام ی خنده

 و گفتم: رهی. دست بردم سمت دستگستادیمقابل شرکت ا ر،یشدنِ مس یط با

 . ممنون.دیدیزحمت کش_

 .کنمیخواهش م_

کردم طرح مورد نظر  یکه کرده بودم سع ییها یبررس یآمدم و به سرعت وارد شرکت شدم. به اتاقم رفتم و ط نییپا

تا  بردمیم شیکارم را خوب پ دیگران تمام شده بود که با میبرا امیپ یقدر حرفهانم. آنک ادهیپ وتریرا درون کامپ

 ببرم. نیاش را از ب ییاعتماد به نفس کذا

. تا عصر مشغول کار و اتود کردمیعمل م ی. اما حاال به نظرم کامال رقابتستیدر کار ن یاست گفته بودم رقابت درست

 .میهمراه عمو به خانه رفت ،یاز روز اول کار یرفتن آماده شوم. خسته اما راض یزدن بودم که عمو اطالع داد برا

 توانمی. خوشحال بودم مدیدر صورت مادرم درخش تیدادم. برق لبخند رضا حیگلسا و مادر توض یرا برا میکارها کل

 .دیکشیبارِ مشکالتمان را عمو به دوش نم ن،یاز ا شی. حاال باورمیاز حاال کار کنم و پول در ب

 طور که مد نظرم بود، کار کنم...توانستم همان م،یها دهیا یاجراو  دیبار بازد نیبعد از چند باالخره

 

ادب تکان دادم و جلو رفتم. عمو داشت از  یبه نشانه  یسر یفراهان دنیبه در اتاق عمو زدم و وارد شدم. با د یا تقه

یم یکُر میطور که او برا. آننمیرا هر چه زودتر بب یکارِ فراهان خواستیدلم م یلی. خکردیم دنید مانیکار هردو

عمو باعث  یبزنم که صدا دیزودتر سرک بکشم و کارش را د خواست،یاست. دلم م یمشخص بود کارش عال خواند

 شد توجهم را به او بدهم:

 نه؟یتو ا ی دهیا ام؟یپ_

 جواب داد: یبا لبخند آرامش بخش یفراهان

 طور مگه؟جان، چه یآره مهد_
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زده بود که عمو را متعجب کرده، حتما  یچه طرح ستیبه او انداخت که کنجکاوترم کرد. معلوم ن ینگاه متعجب عمو

 یقیمشدم که عمو نفس ع رهیو نگاه مات عمو خ یبه لبخند فراهان جیبهتر است که عمو ماتش برده بود. گ شهیاز هم

 گفت: یجد یلیو خ دیکش

 .پسندمیمن انتخابم مشخصه... من طرح دلسارو م نیبنابرا_

 :دیبه گوشم رس یفراهان یبودم؟ صدا دهیگرد شد، درست شن چشمانم

 نه؟ گهید هیباز یعه؟ پارت_

 .دیرسینظر مسرد و آرام بهقدر هم خون. چهدیخند و

 :دمیپرس یکارِ من منتخبِ عمو باشد، پس با دو دل شدینم باورم

 عمو؟ دیمطمئن_

 به مقابلش اشاره کرد و گفت: عمو

 ؟یکردیکدومو انتخاب م یمن بود یتماشا کن، تو جا ایآره، اصال خودت ب_

 میبگو توانمیگرد شده نگاهش کردم. به جرأت م یماتم برد. با چشمان یطرح فراهان دنیجلو رفتم و با د کنجکاوانه

 . زبان باز کردم و گفتم:دمیبودم که حاال به لطف او د دهیساده تر ند نیطرح از ا

 طرحِ شما باشه. نیا کنمیباور نم_

 به بغل، سر کج کرد و گفت: دست

 .باتریچرا؟ مگه چشه؟ هر چه ساده تر، ز_

 نبود. نریزایبه د یلزوم گهیباشه که د طورنیاگه قرار بود ا_

 ال انداخت و گفت:با یا شانه

 دوست دارم. شتریساده پسندم؟ کال ساده هارو ب یوقت هیمن چ ریتقص_

 داشته. یکردم و ناخودآگاه حس کردم از حرفش منظور ینگاه میبه من کرد که با تعجب به سر تا پا ینگاهِ خاص و



 در بند تو آزادم

 
92 

 

خندان از  یپروژه شده بود. با لبان ی دهی. گنگ بودم اما خوشحال، چون طرح من برگزآوردمیرفتارش سر در نم از

 عمو توجهم را جلب کرد: یخواستم سمت اتاقم بروم، صدا کهنیاتاق عمو خارج شدم و هم

 ام؟یپ گذرهیتو سرت م یچ_

 و بعد: دیبه گوش رس امیآرامِ پ یخنده  یصدا و

 .شهیم زهیبراش انگ یجورنیبشه. ا شیدیکارش، باعث ناام نیاول خواستیدلم نم_

 واری. به ددمیکش یقیزدم و نفس عم هیباز ماند و به سرعت وارد اتاقم شدم...به در اتاق تک دمیکه شن یاز حرف هانمد

جالب  میطرح را زده بود برا نیترمن، ساده تیبه خاطر موفق کهنیداشتم. فکر ا یبیشدم. حس عج رهیرو به رو خ

من فقط لبخند به  ی. اما براشدیشده باشد ناراحت م تهدست کم گرف کهنیمن بود، از ا یجا یهرکس دیبود. شا

را به رخ  دهیا نیبهتر توانستیم خواست،یکه کرده بود. مطمئنا اگر م ی. در دل متشکر بودم از کارآوردیارمغان م

و  جار شیدر ذهنم اوج گرفت و برا گاهشیجا ارادهیکرده بود. ب یریگمن کناره یزهیهمه بکشد، اما به خاطر انگ

 قائل شدم. یقرب خاص

ی. اگر مشدیفکرش هم موجب عذابم م یزنده شد. حت ادمیام در و خاطر روستا و عشق احمقانه ادیاراده  یب

 داشتم. یادیز یهادهم فرصت یعشق را در دلم جا خواستم

( افتادم که در ییرضا دِیاز دانشجوها )ام یکیدانشگاه و  طیمح ادیگرفتم...  یجا زیرفتم و پشت م یصندل سمت

 مقدمه گفت: یب یلیدانشگاه مقابلم را گرفت و خ اطیح

 شمارتون رو داشته باشم؟ تونمیم یخانم مراد_

 کردم: انیب شیبرا حیصر یلیمن که خ یجواب محکم و منف و

 طات ندارم.ارتبا طورنیا یهم به برقرار یلیبدم. درضمن تمامو به شما من اصال تلفن همراه ندارم که بخوام شماره_

 یارتباط م یبرا یبه داشتنش نداشتم. نه راه یزود تلفن همراه گرفته بود، من عالقه ا یلیخالف گلسا که خ بر

. فتمیباز در دامش ب خواستمیاز عشق نداشتم. نم یخوب ی. من خاطره یدادگعشق و دل یبرا یا نهیخواستم و نه گز

م. داشت یاستقبال کرده بودم و شور و حال خاص یفراهان تارمقابلم نگاه کردم. در دل از رف ی انهیو به را دمیکش یآه

رفتن دو دل بودم که با  یدر خانه اش برپا بود و زودتر از همه از شرکت خارج شده بود. هنوز برا یامشب هم دور هم

 .رفتن قبول کردم تا به خانه اش بروم یمادر برا یعمو و اجازه  یاصرار ها
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 دم،یا پوشام ر ینسبتا بلند و اندام یزرشک یکه گرفتم به اتاقم رفتم، مانتو یبعد از دوش کوتاه م،یدیخانه که رس به

کردم و از اتاق خارج شدم. گلسا، در حال  یمیمال شیسر انداختم. آرا یرو یمشک ریو شال حر یشال و شلوار مشک

نشسته بود. بعد از  ونیتلوز ی. مادر هم جلوگذراندیرا م گاهنشپختن غذا بود، بزرگ و خانم شده بود و سال اول دا

به من  یکه سوار شدم. نگاه دیکشیدر رفتم. عمو مقابل در، انتظارم را م یاز خانه خارج شدم و به جلو یخداحافظ

 انداخت و گفت:

 .پیتبه به خانم خوش_

 زدم و گفتم: یلبخند

 .نیدیپس معلومه خودتونو ند_

 کردم. شیراهو هم دیخند که

 یبه مجتمع مقابل انداختم. نما یشدم. نگاه ادهیعمو پ لیراه گرفته بودم، از اتومب نیکه در ب یدسته گل راههم

و بعد از داخل شدن به  می. به طرف آسانسور رفتمیام کرد و هر دو وارد ساختمان شد یداشت. عمو همراه ییبایز

. دیکشیثابت ماند که مقابل در انتظارمان را م امیپ ینگاهم رو میاز آن خارج شد کهنیو هم میمورد نظر رفت یطبقه 

که تشکر  کنمیم مشی. گل را تقدمیمهمانان هست نیرا به همراه داشت که ما آخر امدیپ نیو همهمه ا یشلوغ یصدا

داخل شرکت را ندارد. به تمام همکاران  تیرسم گری. دکیزده اسپرت و ش ییبایز پی. تمیشویو وارد م کندیم

 :دیگویرو به همه م امیو پ وندندیپیبه ما م امی. عمو و پرمیگیم یشرکت( جا ی)منش حانهیو کنار ر دهمیم مسال

 .کنمیتعارف نم گهی. ددیکن ییرای. از خودتون پذدیخوش اومد یلیخ_

 :دیگو یم یبا لحن کشدار و اندازدیبه او م ینگاه خاص حانهیر

 .ااامیآقا پ دیزحمت داد_

 .شودیگذاشتن گل داخل گلدان از ما دور م یو برا کندیم یبه رسم ادب تعارف امیپ

نفر  ۱۰ دینگاه کردم. جمعا شا انیاز آقا یعده ا یو خنده یمبل گذاشتم و به شوخ ی هیام را در کنار پا یدست فیک

 به گوشم خورد که متعجبم کرد: یاجمله شانیصحبت ها نی. بمیشدیم

 ...کنهینم ییشه که رونما شیحسود یکس ترسهیآقا م_
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 که عمو با خنده گفت: دادمیسر و ته شان گوش م یب یبه حرف ها کنجکاو

 د؟یذاریخوب، چرا سر به سرش م دهیاجازه نم رتشیغ_

 شد:که از کنار گوشم بلند  حانهیر یصدا و

 .مینیرو بب یهمسر گرام ارینو بالاقل آلبوم تو امیآقا پ_

 ادامه داد: حانهیکه ر دیباال پر میابروها

 که. ستنی. آخه بد شد تو جمع ما نچارهیب دهیقدرم زحمت کشچه ستاقهیهم با سل یلیتون خماشاهلل خانم_

 :دمیپرس حانهیر شیپر آرا یچهره  ماتِ

 متاهله؟ یفراهان یمگه آقا_

 با لبخند گفت: گرفتیرا پوست م یبیکه س طورهمان

 دخترم داره. هی. تازه شیرتیغ اریاز نوع بس ،یبله... اونم چه تاٌهل_

 و گفت: دیاز راه رس امیبه من دست داد، پ یخبر، حال بد نیا دنیچرا از شن دانمینم

پدرش. البته خودشم چندان دوست نداشت خلوتمونو بهم  یگفتم جمع دوستانه ست خانمم رو فرستادم خونه _

 ؟دینشونتون بدم که چشمش بزن ارمیاز اون ب ری. غیخانمم آلبومو کجا گذاشته خانم اکبر دونمیزنه. در ضمن نمب

 .دهیاصال غرورم اجازه نم

 منظورش چه بود... دانمیزد که نم یکردم که رو به من چشمک نگاهش

 بچه یبودم متاهل است، حت دهیهفته، حاال فهم کیداشت، بودم. بعد از گذشت  یتازگ میکه برا ییهاحرف مبهوتِ

 هم همسرش را دوست دارد. یلیکه معلوم است خ طورنیهم داشت و ا

ردم ک ی. سعدمینوش یبرداشتم و جرعه ا ییام کرده بود فنجان چاکه شوکه یتوجه به حرف یرا فوت کردم و ب نفسم

 کهنیچرخ بخورد، دوست نداشتم با فکرِ ا انیآقا نیسرگرم کنم تا کمتر نگاهم ب حانهیر یهایخودم را با شوخ

برم  یواه الیفکر و خ ،یاز توجهات فراهان کهبرشان دارد. درست مثل خودم  الیهاست، فکر و ختوجهم به آن
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سرعت قضاوت کرده بودم. نگاهم را به اطراف خانه اش چرخ دادم که چشمانم در داشته بود. از خودم بدم آمد که به

 شد. با لبخند نگاهم کرد و گفت: نگاهش قفل

 .دیکن ییرایدلسا خانم. از خودتون پذ دییبفرما_

 جواب دادم: خشک

 ممنون._

و  نیو نگاهشان سمت ا دیجنبیکه سر و گوششان م یاز افراد متاهل آمدیقدر بدم مبه سرعت نگاه از او گرفتم. چه و

مهم  گران،ینگاه کند، در هر حال چه من، چه د طورنیبودم به تمام دختران شرکت ا دهی. البته ندرفتیآن هرز م

باز  حانهیر یکنم. صدا تیرعا شتریحد و حدودم را با او ب شدیم. ناخودآگاه باعث کردیم شیتاٌهلش بود که دلم را ر

 بلند شد:

 ه؟یامشب چ یخوب باز_

 گفتم: متعجب

 !؟یباز_

 داد: جواب

 پوچ باشه. ایقرار شد گل  بارنیکه شد. اما ا ی. حاال هر بازمیها دار یتو دورهم یسته جمعد یباز هیآره _

 باال انداختم که عمو گفت: یی. ابرودیخند و

 پوچش حرف نداره. ایاتفاقا دلسا، گل _

 گفت: یبلند یبا صدا امیپ دانست؟یمن چه م یگرفت، قصدِ دست انداختنم را داشت. آخر او از باز امخنده

 من. میپس دلسا خانم تو ت ؟یجد_

گرم  یشان با خانمدور از چشم همسران آمدیقدر بدم م. چهدیچپ نگاهش کردم و لبخند از لبانم پر کش چپ

 .ردینگفتم که باعث شد نگاهش رنگِ تعجب بگ چی. هرندیبگ



 در بند تو آزادم

 
96 

 

 میتقس ۵به  ۵ها منتقل شدم. نمن به گروه آ ام،یپ یکردند که طبقِ گفته  یکِش اریهردو شروع به  امیو پ عمو

تا به هم نخورد اما او  دادمیرا فاصله م میدست ها د،یکه به من رس نیهمه را پر کرد و هم یدست ها ام،ی. پمیشد

 هم بفشارم. یدندان رو شدیکه باعث م انداختیم میاگل را در دست ه نندینب هیکه بق یو طور شدیم ترکینزد

لو دادم که گل دست من است که  یکردم و هر بار طور یشکل ممکن باز نیرا کم کنم به بدتر شیکه رو نیا یبرا

شده نگاهم کند. بدون توجه به نگاهش به کارم ادامه دادم که در  زیچشم با چشمان ر یباعث شد از گوشه  نیهم

 آخر کنار گوشم گفت:

 ه؟یبدونم مشکل چ شهیم_

 م جواب دادم:باال انداختم و مثل خودش آرا ییابرو

 ؟یمشکل؟ چه مشکل_

 به من انداخت و گفت: یهیعاقل اندرسف نگاه

 .نیخراب کن ویباز نیدار یکه سع نیبا بنده دار یپدر کشتگ هیظاهرا _

 .دیکنیاشتباه م رینخ_

 بدهد بلند شد: یجواب کهنیعمو ، قبل از ا یصدا

 شماها؟  دیکنیباهم پچ پچ م یشده؟ چ یچ_

 بالفاصله جواب داد: امیپ

 بنده. یهم گروه نیا ستین دیکردیم فیاونطورام که تعر_

 چشم و ابرو به من اشاره کرد که رو به او جواب دادم: با

 عمو جان مزاح کردند. شما چرا باورتون شد؟_

 گفت: طنتیباال انداخت و نگاهش کرد و با ش ییابرو امیکه پ دیخند عمو

 خان. یمهد یاشتمنو د میپس قصد بهم زدن ت_
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 که حق به جانب گفتم: دیاز اعماق دلش خند عمو

 .دیجا به جام کن گهینفر د هیبا  دیتونینشده، م ریهنوزم د_

 گفت: یکرد و با لحن دلسوزانه ا زیرا ر چشمانش

 !ه؟ی. چاره چخرمیباختو به جون م نیا_

 را بفهمد. نیکاش ا آمد،ینم از طرز نگاهش خوشم چینازک کردم و نگاه از او گرفتم. ه یچشم پشت

 شیاز جا امیرا به ارمغان داشت. پ یعمو مهد میت یگند زدم تا موجب باختمان شد که خنده  یکل یباز انیپا تا

 برخواست و گفت:

 .رمیپذیباختمون رو م کنم،یاعالم م بونیتر نیاز هم ست،یاصال خوب ن میمن باز دونه،یم یمهد_

 یلیدل گریاو گرفتم، د اخم کردم و نگاه از رد؟یرا به گردن بگ میهاضعف کردیم ینگاهش کردم. چرا سع متعجب

ندارد  یرنگ تیحنا ،یکن یات دلسوزخانواده یبهتر است برا ،یجناب فراهان یجلوه ده طورنیخاطر من اندارد به

 مردک.

در آخر، ظرف  امیرا پر کرده بود، پ طیمح یفسنجان مطبوع ی. بومیدیغذا را چ زیصرف شام به کمک هم م یبرا

 گذاشت و گفت: زیبزرگ سوپ را هم وسط م

 پخت همسرم مورد پسندتون واقع بشه.دست دوارمی. امدیخوب شروع کن_

 سرعت مالقه را برداشتم و گفتم: به

 .هینامرد نیواقعا قدرشو ندون ه،یالحق که زن زندگ_

 نگاهم کرد و گفت: یوره ا کیلبخندِ  با

 م هستم.نوکرش_

 زدم و در دل گفتم: یشخندین

 زبان بازِ پرو._
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 بود. یغذا شدم و الحق که دستپخت همسرش هم عال دنیکش مشغول

 باز شد: امیکه نطق پ میشام بود زیم سر

 به دلسا خانم؟ دیگینم کیتبر یراست_

 که ادامه داد: میشد رهیمتعجب به او خ همه

 یدلسا خانم. براتون آرزو گمیم کیخودم تبر یام داده، من به نوبه به نحو احسنت انج شویکار یپروژه نیاول_

 رو دارم. یشتریب یها تیموفق

 ام را فرو دادم و گفتم: لقمه

 خوامیشما خوشم اومد و از عمو م ی. برعکس من از طرح ساده دیکارم به دلم نچسب ی جهیممنونم. اما چندان نت_

 شون صرف نظر کنند.در انتخاب

 :دیکردم که خند شیو چنگال را درون ظرف گذاشتم و حق به جانب تماشا قاشق

 یمهد دا،یخبر یگمونم شما ب کهنیممکنه از انتخابش صرف نظر کنه. حرف، حرفِ اوله. دوم ا ریغ یمهد کهنیاول ا_

 .هیباز یبه شدت اهل پارت

نگفت. حق داشت، از کارِ آقا خبردار بود.  چیکرد و ه یتبسم طنتشیش یبه عمو چشمک زد. عمو هم برا و دیخند باز

 نفسم را فوت کردم و گفتم:

 !لیدل یتقلب کردن و دلشون سوخته؟ اونم ب ایبعض ای هیباز یعمو جان، اهل پارت_

نه.  ایزده  یمطمئن شود عمو به من حرف خواستیشد، انگار م رهیچشم به عمو خ یو از گوشه  دیباال پر شیابروها

 گفت: حانهیتکان داد که ر یبه عالمت نف یکه عمو سر دمیواضح د یلیخ

 .ارمیشماها؟ سر در نم دیگیم یمعلومه چ_

 هم گفت: انیاز آقا یکی

 .کنهینکن. مغزت هنگ م یکنجکاو ادی. زیخانم اکبر هیرمز_
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 گفتم: لکسیر یلینازک کرد که خ یپشت چشم حانهیر

قدر توان . پس هرکس با من کار کرد هر چهادیخوشم نم دنیو عقب کش یسوزاول گفته باشم، از دل نیاز هم_

 زهیکنه تا من با انتخاب شدن کارم انگ ینیخاطر تازه کار بودنم عقب نشبه کهنیداشت هنرش رو نشون بده. نه ا

 .رمیبگ

 .کردینگاهم م یرنگشده و لبخند کم زیر یشدم، با چشم ها رهیخ امیبه پ و

ات... به سرعت نگاه از او گرفتم که باز  یو رو شد از طرز نگاهش، مرده شورت را ببرند با آن نگاه خاکستر ریز دلم

 گفت: حانهیر

 کارو کرده قربونت؟ نیا یمگه کس_

 زدم و گفتم: شیبه رو یلبخند

 . کنهیناراحتم م یلیمواجه بشم. چون خ یزیچ نیبود. خدا نکنه با چن ی. منظورم کلزمینه عز_

 با همان نگاه خاصش گفت: امیپ

 بود آره؟ نیتون هم یپس علت طرز باز_

 لبخند زدم و در جوابش گفتم: شیبه رو لکسیر

 ! دیهمه هم اعتراف کرد شیرفته؟ پ ادتونی د،یکرد یچش بود؟ خودتون بد باز میمگه باز_

 کرد. یرا بهم فشرد و خنده اش را مخف لبانش

 گوشم گفت: ریکه ز میبود زیمشغول جمع کردن م حانهیاز شام همراه ر بعد

رو  یرو شاس یدونفره یبزن. بعد که خوب تخت دو نفره و عکسا یدید هیبرو در اتاقشونو باز کن و  گهیم طونهیش_

 .هیبهداشت سیسرو جانیکردم ا الیخ یوا یبگم ا یخودیزدم ب دید

 دم:اش تعجب کر یشدت کنجکاو نیو از ا دمیخند یبلند یصدا با

 ؟ینیبرات مهمه تا همسرشو بب قدرنیآخه چرا ا_
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 :حیشروع کرد به توض جانیه با

گفت همسرشو  بارهیداره. اما عموت  دنیکرده د یمدت از همه مخف نیکه ا ی. زننمیزنشو بب خوادیدلم م یلیآخه خ_

 تموم و خانم بوده. یهم همه چ یلیخ ایگو دهید

 باال انداختم و گفتم: ابرو

 قدرشو بدونه. یفراهان دوارمیام_

 براش. رهیم ی. مدونهیمعلومه که م_

 ؟یمطمئن قدرنیاز کجا ا_

 شوی. جلو چشم خودم گوشبوسهیعکس شو هم م ی. تازه گاهندازهیراه م زمیتلفن جانم و عز یکه پا ییجااز اون_

. رهیگیم یهم مرخص یلیگذاشت. خ بشیتو ج ویشد و گوش یجد عیحواسم بهشه سر دیماچ کرد. بعدم تا د

 دور دور. برهیخانمشو م

 دنید یشدم برا کیکه من هم تحر یباال بود. طور شیتوجهاتش. واقعا حس کنجکاو نیام گرفته بود به ا خنده

 خانواده اش...

* 

* 

* 

* 

سرک  حانهیبه در اتاق خورد، نگاه چرخاندم که ر یگشتم که تقه ا دیجد یاتاق عمو شدم و به دنبال پرونده  وارد

 و گفت: دیکش

 انی. بگم بدشونینیگفتن اگر خودشون حضور نداشتن شما حتما بب سی. جناب رئنجاستیسپهر ا یپروژه  ریمد_

 داخل؟
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باال انداختم و  یشده، شانه ا طورنیدارد که ا جانیه یزینگاه کردم، مشخص بود از چ دشیسفسرخ و  یچهره به

 گفتم:

 داخل. انیبگو ب_

پهن کردم که تلفن  زیم یمورد نظر را رو یهم گذاشت و رفت. پرونده  یتکان داد و به سرعت در اتاق را رو یسر

 اتاق به صدا در آمد، جواب دادم:

 بله؟_

 :دیچیعمو در گوشم پ یصدا

 دلسا جان؟_

 بله عمو؟_

دارم، تو قرار دادو باهاش ببند.  ناریسم هیسرم شلوغه  ستمیشرکت سپهر اومده تا قرار داد ببنده، من که ن ریمد_

بود با اون هماهنگ  یتر خودشو برسونه شرکت. پس اگه مشکل عیهرچه سر کنهیم یهم گفته سع یفراهان یراست

 ؟یندار یکن. کار

 .دیراحت، مراقب خودتون باش التونیخ_

 ف کردم و گفتم:را صا میبه در خورد. صدا ینشستم که تقه ا استیر زیگذاشتم و پشت م شیرا سرجا یگوش

 .دییبفرما_

 قرارداد آماده کردم. نیبستن اول یو خودم را برا دمیکش یقیعم نفس

 :دیبه گوشم رس یمردانه ا یاتاق باز شد و صدا در

 سالم خانم._

ها، مثل همان روز باز ماند، ناخودآگاه مثل همان سال دنشیرا باال گرفتم تا جواب سالمش را بدهم که دهانم از د سرم

که  یام حبس شده بود و با هر قدم نهیافتاده. نفس در س رونیاز آب ب یِفقط لب زدم، درست مثل همان ماه ییاکذ

 .کردیم یقراریام ب نهیس رو د شدیقلب من بود که هزار تکه م نیا آمدیجلو م
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 یراحت نیقدر کوچک است که بشود به اآن تیایدن یعنی ایاصال امکان نداشت. خدا جا،نیاو، ا دم،یدیخواب م انگار

 نمش؟یبعد از گذشت سالها باز بب

 :دیانگار از دور دستها به گوشم رس شیصدا

 شده؟ یطور ؟یخانم مراد_

و با تمام  گذاشتمیتو م یگلو یرا رو میدست ها شدیرا فشردم، کاش م میمقنعه گلو یرا باال آوردم و از رو دستم

. چرا از فتدین زتیو خاطره انگ یمینگاه قد نیچشمم به ا گریو د یبرو نیاز ب ،یمام شوتا ت دادمیقدرت فشار م

داشتم  ایآمده بود؟ خدا جانیبه ا ییاصال با چه رو تم؟شرکت هس نیمن در ا دانستهیم یعنیمتعجب نشده؟  دنمید

 در چشمانم گفت: رهیفرود آمد و خ زیم یرو شی.دستهاشدمیم وانهید

 خانم؟ دیخوب_

را از دستش گرفتم و  وانیناچار ل نمش،یبب ی. دوست نداشتم لحظه اختیر میبرا یآب وانیل زیم یپارچ رو از

خانمانه نشستم. نگاهم  میحالم جا آمد و تازه وجودش باورم شد. زود به خودم مسلط شدم و در جا ی. کمدمیسرکش

 انداختم و گفتم: ریرا ز

 امرتون؟_

 گذشت که لب باز کرد: یا هیکه کرد نشان از تعجبش بود. ثان یمکث

 بستن قرارداد... یارجمند هستم. از شرکت سپهر، برا اوشیبنده س_

 را قطع کردم: حرفش

 هستم. انیبله در جر _

 م:گفت حانهیر یصدا دنیگرفتم و منتظر ماندم... با شن یتلفن را برداشتم و شماره ا یگریبدون گفتن حرف د و

  اوردن؟ین فیتشر یفراهان یآقا ؟یانم اکبرخ_

 تو راهن. رسن،یاالن م_

 .استیبه اتاق ر انیب دیاومدن بگ کهنیهم_



 در بند تو آزادم

 
103 

 

 بله حتما._

 ممنون._

 گذاشتم و به مبلمان اشاره کردم و گفتم: شیرا سرجا یگوش

 .دییبفرما_

آرزو  یکه روز ییاز آن چهره، از آن نگاه و چشم ها... چشم ها زاربودمیتمام مدت هم به چهره اش نگاه نکردم. ب در

شدم.  یام عصب هودهیحد لهم کرد. از شدت افکار ب نیغرورم و تا آخر یکه نشد، پا گذاشت رو نندیداشتم مرا بب

هم فشردم و مشت  یدندان رو جا؟نیچرا؟ چرا حاال؟ چرا ا ای. خداآمدیبه من وارد شده بود. کاش نم یشوک بد

 که نگاهم کرد. دمیکوب زیبه م یآرام

برخواستم که در کمال تعجب آقا کمال وارد شد و  میاز جا یبه در خورد، خوشحال از آمدن فراهان یموقع تقه ا نیهم

از  دم،یکش یقیقهوه را مقابلمان گذاشت و رفت... آه عم یداد و فنجان ها یبه دست جلو آمد، آرام سالم ینیس

 یگرفتم و کالفه خودکار را رو یجا زیباز پشت م د؟یآیکجا مانده؟ چرا نم یتنفر داشتم. پس فراهان دنیظارکشانت

 را صاف کرد و گفت: شی. صدادمیو لبم را جو دمیکوب زیم

 ؟ نه؟ دیستیشرکت که ن ریشما مد_

 کرد: یهم گذاشتم واقعا حضورش معذبم م یرو چشم

 .رینخ_

 تکان داد و لب باز کرد و گفت: یسر

 .دمید ییکنم شمارو جا یحس م_

. چپ چپ کردیم یتاحاال مرا نشناخته بود؟ پس بگو چرا با آب و تاب خودش را معرف یعنینگاهش کردم.  زیت

 گفتم: ارادهینگاهش کردم و ب

 ندارم. یحس نیمن چن_
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 نهیبه بار آورده اش هستم. نفس در س ییِرسوا یردهبداند زخم خو خواستیبهتر فراموشش شده باشم. دلم نم همان

 به در اتاق خورد. یام حبس شده بود که تقه ا

 برخواستم: میو از جا دمیکش یداخل آمد. نفس راحت یبه در اتاق، چشم دوختم که فراهان سرعتبه

 . من کار دارم. با اجازه.دی. لطفا به کار آقا برسیفراهان یآقا دیخوب که اومد_

 :ستادیمقابلم ا امیخارج شوم که پ طیدستم را برداشتم و خواستم با عجله از آن مح یجلو ی دهپرون

 شده؟ یزیچ_

 باال انداخت: ییخفه کننده شده بود. ابرو بیاتاق عج طینه، مح یعنیسر تکان دادم  فقط

 . الزمه.دیبمون د؟یکنیچرا فرار م_

 گفتم: یهم فشردم و آهسته و حرص یرا رو لبانم

 داره موندنم؟  یلیچه دل_

 .دیی. بفرمادیریگیم ادیکه کارو  نهیا لشیدل_

 گفت: اوشیزود جلو رفت و به س یلیخ و

 هستم. یجناب. فراهان دیخوش اومد یلیسالم خ_

به  امی. که پکردمیحال به آن دو نگاه م شانیو پر ستادهیدستش را فشرد و مشغول صحبت شدند، و من اما ا اوشیس

حد  نیگرفتم و تا آخر یجا امی. کنار پدادمیاجبار تن م نیبه ا دینبود با یچاره ا نمیاشاره کرد تا بنش یمبل کنار

حس گرما  ی. سرم داغ شده بود و حسابدمیشنیرا هم نم شانی. انگار اصال صدافتدیسرم را خم کردم تا نگاهم به او ن

 گُر گرفته بودم. بیکولر هم روشن بود اما عج کهنیداشتم با ا

و بستن قرار داد شد و در آخر به وکالت از عمو قرارداد را  یمشغول کاغذ باز امیکه پ دادمیرا تکان م میپا مضطرب

 تا چه حد؟ ی... بد شانسی. لعنتشدیقرار داد بسته نم نیا یلیامضا زد. کاش به هر دل

برخواست، اصال  شیاز جا امیکه پ دمینم. لب گزدر حال خرد شد اوشیس خیو م ینینگاه ذره ب ریز کردمیم حس

فشرد و  مانهیرا صم امیکرد و دست پ یرو به ما خداحافظ اوشیس ستادم،یاز او ا تیچه شد، من هم به تبع دمینفهم
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 امیدادم که پ هیولو شدم. سرم را به دستم تک لمب یبندِ حضورش رو ییِحس و کرخت از رها یاز اتاق خارج شد. ب

 :دیکنارم نشست و پرس

 حالت خوبه؟_

 مقدمه گفتم: ی. نفسم را فوت کردم و بتیوضع نیدر ا شودیهم م یمیرا بگو، چه صم نیا

 .دیبه عمو بگ نویداشته باشم. لطفا ا یپروژه شرکت نیتو ا ستمیعنوان حاضر ن چیمن به ه_

 زد: میبرخواستم و به سمت در رفتم که صدا میجا از

 دلسا خانم؟_

یم دکیرا در دستانش  یکه پرونده ا یبرخواست و در حال شیداشت!؟ نگاهش کردم. از جا یباز چه کار ستادم،یا

 جلو آمد و گفت: دیکش

 .دیفراموش کرد نویا_

 تکان دادم و خواستم از دستش بکشم که محکم نگهش داشت و گفت: یسر

 شده؟ یچ یبگ یخواینم_

 جواب دادم: محکم

 نه._

گرفته بود.  یرا عرق سرد میشدم. سرا پا رهیبه در اتاق به رو به رو خ هیو از اتاق خارج شدم.تک دمیرا کش پرونده

 . ازستادمیپرت کردم و کنار پنجره ا زیم یبه جلو برداشتم، پرونده را رو یبودم. قدم اوشیس دنیهنوز شوکه از د

و  لرزدیکوچک است خدا، دستانم م تیاینکه د یراستبه ،. چشم چرخاندمشدیم دهیجا دخوب همه یلیباال خ نیا

 مش؟یبشو یاندهیشو یطور از ذهنم پاکش کنم؟ با چه ماده . چهدهدیراه م میبه گلو یبغض ییآبرویآن ب ادیباز 

یم یو اشک از چشمانم جار سوزدیم میآن سالها تیمظلوم یناخودآگاه برادلم  رد،یگیاز شدت بغض درد م میگلو

 چکد،یم نییپا یکه اشک سمج گذارمیهم م ی. چشم روکشمیدست نم ستنیتار شده اما از نگر دمیشود. د

خدا لعنتت  اوشیرا گرفته؟ س بانمیباز گر یدارم... چرا آن حس لعنت یحس خفگ گذارم،یانگشتانم را دور گردنم م

را پاک  میم. با دستمال اشک هانشست زیو پشت م دمیکش یقیدلم بگذارم؟ آه عم یشدنت را کدام گوشه دایکند، پ



 در بند تو آزادم

 
106 

 

 حانهیو ر خوردیبه در اتاق م ی. تقه ازنمیو ورق م کشمیو خاطرَش، پرونده را جلو م ادیفراموش شدنِ  یکردم و برا

 :پرسدیو آرام م دیآیدر دست دارد، جلو م یکوچک فیزده است و ک جانی. هشودیداخل م

 قرارداد بسته شد؟_

 :دیگویکه باز م دهمیحال جوابش را م یب

 ارجمند. نه؟ یآقا نیقدر جذاب بود اچه_

و  دیآیتوجه به جواب ندادنم جلو م یرا خورده بودم که زخمم زد... ب تشیمن هم گول جذاب شود،یدرهم م میها اخم

 :دیگویو م ردیگیکوچک را مقابلم م فِیک

 ه؟یمال ک فیک یدونیم_

 :دهدیم حیتوض اقیکه با اشت دهمیحوصله سر تکان م یب

 .هیفراهان یآقا یبازش کردم متوجه شدم برا یاما وقت دونستم،یمنم اول مثل تو نم_

 یداشت؟ بازش کرد و مقابلم گرفت، نگاهم رو یجذاب زیچه چ فیک نیاش نگاه کردم. وجود ا یبه ذوق زدگ متعجب

 :دمیرا شن شیثابت ماند که صدا یمعصوم دخترک یچهره

 دخترشه._

 :دهدیکه ادامه م میگویم یبه صورتش، آهان رهیو خ اندازمیال مبا ابرو

 و اما..._

 که لبخند به لب دارد: ییرو بایخانم جوان و ز کشد،یم رونیب گرید یعکس

 .دمشیزنشه. باالخره د نمیا_

 :میگویم نشیدلنش یبه چهره  رهیخ

 .انیبه هم م_

 اوهوم._
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هر دو از  یفراهان دنیبا دو  خوردیبه در م یکه تقه ا میادوخته یو نگاه به عکس همسر فراهان میاخم شده هردو

 ...شیپاها یکی... درست در نزدافتدیم نیبه زم حانهیاز دستان ر فیو ک میپریم مانیجا

ارد و لب به هم حال من را د حانهیثابت مانده است، ر فشیو ک نیزم یچشمانش رو کنم،یخجالت زده نگاهش م 

و رو به  داردیرا بر م فشیو ک شودیخم م د،یآیجلو م یلبو شده است. فراهان یدندان گرفته و رنگش همانند سرخ

 :دیگویو من م حانهیر

 .گشتمیدنبالش م_

 تته پته کنان گفت: حانهی. ردمیگز لب

 کردم. داشیآره... آره... من... پ_

 :دیگویم حانهیر یحرفها یو در ادامه  کندینگاهش م یجد امیپ

 نه؟ دیشرکت نشون بد یاتاق به اتاق به همه  دیو بعدم اومد دیزد یدید هی د،یبعد هم بازش کرد_

گفت و از کنارش گذشت و  یدیبه سرعت ببخششد و  دیسف سرخ و حانهیکه ر زدمیشرم و خنده دست و پا م انیم

 را به فشیدم را گرفته بود. لبانم را تر کردم و نگاهش کردم. کوجو یکه سراپا یاز اتاق خارج شد. من ماندم و شرم

 نگاهم کرد، انگار قصد داشت مرا هم باز خواست کند. لب باز کرد و گفت: و دیکف دستش کوب

 .دیباش انی. گفتم که در جردیشرکت سپهر شما هست نریزاید یخانم مراد_

 باز کردم: تیاز نهادم برخواست و لب به شکا آه

 .زنمیاصال خودم با عمو حرف م د؟یدینم یتی. چرا به نظر من اهمکنمینم یپروژه دخالت نیمن که گفته بودم تو ا_

 را از دستم گرفت: یکه دستش را جلو آورد و گوش رمیعمو را بگ یتلفن را برداشتم تا شماره  یسرعت گوش به

حرف زدم، ظاهرا  یتلفن ی. با مهدرهیگیبه عهده نم رو تیمسئول نیجز شما ا یبود. کس یکه گفتم، نظر مهد یزیچ_

 یپرداز دهیو ا دیبه شرکت سپهر بر ترعیهرچه سر دیبازد یبره... پس بهتره شما هم برا یسفر کار هیامشب قراره 

 .دیکن

 هم فشردم و غر زدم: یرو دندان
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 همه پرسنل. نیرو انجام بده؟ ا نیزاینباشه که د یجز من کس شهیمگه م_

 ریکه کارا رو دوشتونه هان؟ نه خ دییو فقط شما کارنیب هیبق دیکرد الینکنه خ اده،یاما کار هم ز ادهیبله پرسنل ز_

 .ریبه عهده بگ نویزایپس د ست،ین یکنار، واقعا چاره ا دیموظفه لطفا مخالفتو بذار یبه کار یخانم هرکس

 اشت؟ ادامه داد:بدشانس تر از من هم وجود د یعنیهم فشردم.  یرا رو لبانم

 حله؟_

 رد کردنش کوتاه جواب دادم: یباز مخالفت کنم؟ برا شدیم میرو مگر

 بله._

 :دیپرس انهیجلو آمد و نرم و دلجو یدلخور نگاهم را از او گرفتم. قدم و

 ؟یبا اون آقا دار یمشکل_

 عجله جواب دادم: با

 طور مگه؟نه چه_

 برات بکنم. یبتونم کار دیهست. راستشو بگو، شا تیزیچ هیمشخصه _

زود راهم را انتخاب کردم و جواب  یلیموضوع از چه قرار است، پس خ میبه او بگو توانستمینگاهش کردم. نم دودل

 دادم:

 .*دیکنینه اشتباه م_

* 

* 

 یرا داخل جا کفش میهاکه داشتم، کفش یرا داخل قفل چرخاندم و وارد خانه شدم، خسته از روز پر تنش دیکل

پچ پچ گلسا به گوشم  یسمت اتاق ها رفتم که صدا آمد،یشر شر آب از حمام م یگذاشتم و وارد خانه شدم. صدا
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ینگاهم کرد. م دهیکرد و ترس یدستانش مخف رتلفنش را د یباز کردم که با عجله گوش بارهکیدر اتاقش را  د،یرس

 و گفتم: باال انداختم ییدر ارتباط است، ابرو یبا کس داًیجد دانستم

 سالمِت کو؟_

 ؟یاومد ی. کیسالم آج_

 ؟یکردیکار ماالن... چه نیهم_

 .خوندمیدرس م یچیهان؟ ه_

 تلفن همراهش اشاره کردم و گفتم: به

 دستت؟ هیپس اون چ_

 .دمیپرسیم یزیچ یآها داشتم در مورد دَرسا از شاد ن؟یا_

 گفتم: رفتمیطور که سمت اتاقم مهمان و دمیکش یقیعم نفس

 م؟یدار یشام چ_

 دونم، از مامان بپرس. ینم_

را اطرافم رها کردم و  میلباس کردم. موها ضیو تعو دمیکش رونیتاپ و شلوارک قرمز ب کیکمد لباسم رفتم،  سمت

کند.  دایپ اشیزندگ یبرا یراه اشتباه خواستی. دلم نمدیپچ پچ گلسا به گوشم رس یتخت ولو شدم. باز صدا یرو

 خارج شد گفتم: اقشبعد که از ات ی. کمآمدیکردن خوشم نم حتیهم از نص یاز طرف

 بود؟ یبازم شاد_

 خورد و به در باز اتاقم چشم دوخت و جواب داد: یا کهی

 اوهوم._

 .نمیبب نجایا ایب_

 به چشمان درشتش گفتم: رهیشدم و خ زیخمیتخت سمتش ن یآمد. رو جلو
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 ؟یرابطه دار یبا ک نمی. بگو ببیگو نبودتو که دروغ_

 و هول شد: دیپر شیاز رو رنگ

 قراره رابطه داشته باشم؟! یمثال با ک_

 زدم و گفتم: یچشمک

 .یکیمرد خ هیبا _

 اش را پنهان کرد و گفت: خنده

 راحت. التینه خ_

 نشستم و گفتم: میجا در

و بدون خودم هوات نویکه هست ا یکس گلسا. نگرانتم... تروخدا راه اشتباه نرو، بهم قول بده. هر ستیراحت ن المیخ_

 خوامیرو باور نکن. مطمئن شو که واقعا دوستت داره، نم یخودیو ب یالک یعشقا نینکن. ا یکار یدارم فقط مخف

 جا بمونه.برات به یمونیعمر پش هیو بعد  یگول بخور

 شد، ادامه دادم: نیزم یرهیو خ دیگز لب

 دانشگاست؟ یهااز بچه_

 زده نگاهم کرد و جواب داد: خجالت

 .گردهیدرسش تموم شده. دنبال کار م_

 نگاهش کردم که ادامه داد: فقط

 ییآبرویب هی ذارمیداشته باشه، خودم مواظبم باور کن. نم جایکه توقعات ب ستین طونیدلسا. شر و ش هیپسر خوب_

 مون رخ بده.تو خانواده گهید

 و با عجله گفت: دیدهانش کوب یشده بود که رو شیجا یم متوجه حرف بحبس شد. انگار خودش ه نهیدر س نفسم

 نداشتم، فقط خواستم بگم... یمنظور_
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 را قطع کردم و گفتم: حرفش

 دونم... یدونم... م یم_

. خواه ناخواه دمیکش یقیگذاشت. آه عم مینگاهم کرد سپس تنها یتخت به حالت درازکش در آمدم، کم یرو دوباره

چه  گرید نی. تا عمر داشتم وبال گردنم بود. اکردینم میام بود. رها یبه من و زندگ دهیموضوع عذاب آور چسب نیا

 شد. ختهیغم عالم به دلم ر رفتم،یشرکتش م به دیدر ذهنم نقش بست. فردا با ادشیبود؟! باز  یاتفاق نحس

 :دیمادر که تازه از حمام آمده بود به گوشم رس یصدا

 ؟ی؟ اومددلسا مادر_

 از اتاق خارج شدم و گفتم: دنشید یبرا

 هست که اومدم. یاقهیجانم؟ آره چند دق_

 لبخند نگاهم کرد که گلسا داد زد: با

 شام... نیایب_

 

شرکت  یخاطر نبودن عمو مجبور بودم با آژانس خودم را به شرکت برسانم. در بدو ورود سراغ پرونده بعد به روز

به  یارفتم تقه یسمت اتاق فراهانبروم. چندان دور نبود. به دیبازد یش را برداشتم تا برارفتم و آدرس شرکت اوشیس

 ورودش، داخل شدم: یدر زدم که با اجازه

 سالم._

 داد: جواب

 .ریسالم صبح بخ_

 .رمیم دیبازد یمن دارم برا_

 من شرکتم. یداشت یخوبه. کار_
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در نگاهش داشته بودم سمت شرکت سپهر حرکت کردم. از شدت  یکه جلو یتکان دادم و با همان آژانس یسر

چشمم به سر در ساختمانش افتاد  کهنیبود. هم خیاز عرق و  سیخ می. دستهاشدیاسترس در دلم رخت شسته م

شدم. وارد  ادهیرا حساب کردم و پ هیرانه؟ باالجبار ک ایتحمل کرد  توانیحضورش را م دانمی. نمدیقلبم تندتر کوب

حاالست که  کردمیم الیسست شده بود و هر لحظه خ میشرکت چشم چرخاندم. پاها یکت شدم و به دنبال منششر

رام نحسش آ یبزنم صدا ینشسته بود جلو رفتم و تا خواستم حرف زشیکه پشت م یخانم دنیشوم. با د نینقش زم

 و قرار را از تنم برد:

 خانم. دیخوش اومد یلیخ_

بود. حالم منقلب شد و  اشغهیو صورت شش ت یرسم پیکه نظرم را جلب کرد ت یزیچ نیاول دم،یسمتش چرخ آرام

 جواب دادم: یلرزان یروستا و رودخانه و حضورش افتادم. باصدا ادیباز 

یدلم را سست کند. از عقل و منطقم مطمئن بودم اما دل ب شیهاچشم دمیترسینگاهش کنم، م دمیترسیممنون.م_

یم اوشیرا به باد بدهد چه؟ س میهاسال نیچه؟ اگر باز نگاهش تالشِ ا ردیبگ دهیرا ناد شیهایاگر نامرد امجنبه

یو بر دل م دیآیفقط م شناسد،یمرد و نامرد نم عشقکه  کنمیم دایپ نیقیاگر باز دلم خام نگاهت شود  ؟یدان

 .ندینش

یو در گذر زمان باز هم فراموشت نم چسبدیکه مثل کنه به تو و قلبت م یحس متنفرم، حس نیقدر از اچه عشق،

 اراده نگاهش کنم: یافکارم را بزنم و ب دیباعث شد ق شی... صداستیو ول کنت ن شود

 .طرفنی. از ادییبفرما_

 شد و گفت: یهمراهش رفتم. وارد اتاق بزرگ م،یرویکه بپرسم کجا مآن یب

 دیتونی. فقط تا مستیبشه. مخارجش هم اصال مهم ن نیزایشکل ممکن د نیبه بهتر خوامیاتاق منه. م جانیا_

 .دیطرح رو بزن نیروش و بهتر دیفکرتونو بذار

 نیدر حال نگاه کردن به من است به هم قایعم دمیفهمیبه اطراف اتاقش کردم و فقط سر تکان دادم. خوب م ینگاه

از  یقیلرزد. نفس عم یم افتدیآن روزها م ادی بودم، اما ته دلم تا زاریمن هنوز از او ب دم،یدزد یخاطر نگاه از او م

 جلو آمد و گفت: یزدن و کار کردم که قدم دیو خودم را سرگرم د دمیاتاق کش یشدت خفگ

 .رهیفکرم درگ بیعج دمتونیکه د یاز روز_
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 گفتم: ربطیکه نگاهش کنم بآن یب

 .کنمیبهتر تمرکز م یطورنیتنها باشم؟ ا شهیم_

 ک زدم باز گفت: یتوجه به حرف یب

 ن؟یکن مییراهنما نیخوای. نمدمتونید ییته ته ذهنم، مطمئنم جا ن،یذهنم وجود دار یتو ییجا هی_

 رییحد تغ نیتا ا یعنینفسم تنگ شده بود.  بیدر اتاق زدم، عج یکردم و چرخ یبه جانم افتاد. کالفه پوف استرس

بگذار کارت  ستم،یآن دخترک نامرتب روستا ن گرید داد،یه مکه دخترانه بودنم را کمتر جلو یرییتغ اوش؟یام سکرده

 خواهمیکن، اما حاال دست بردار که نم الیفکر و خ امرهراجع به چه یبا شرکت ما تمام شود بعد هرچه دوست داشت

 .یبارم کن اتیچرند دهمیاجازه نم گرید ،یبود هرچه خردم کرد ی. کافتیشوم برا ادآوری

به  یابه عقب برداشتم. حالت متفکرانه یخوردم و قدم یشد که تکان میچشم ها خیمقابلم ظاهر شد و م یکِ دانمینم

 خود گرفت و گفت:

هم منو  لتونیفام یحت ن؟یهست یک نیبگ شهی. منیخورد کهیطور اول اون یکه لحظه  نیشناسیمطمئنم منو م_

 .ندازهینم یکس ادی

. البته موضوع میهم نداشت یلیبه فام یرا نشناسد. داخل روستا کار امیلیام حبس ماند. حق دارد فام نهیدر س نفس

 کم در روستا بود... یلیاو خ کرد،یفرق م اوشیس

حد کنجکاو  نیگذاشتم. چرا تا ا جوابیاز اتاق رفتم و حرفش را ب یگرید یمعذبم کرد. به گوشه اشیکیو نزد نگاه

 باز هم لرز به جانم انداخت: شینشان بدهم؟ صدا یکار کنم؟ چه عکس العملچه دیخر بفهمد... باآ ترسمیشده؟ م

 لبانم را به هم فشردم و کالفه گفتم: ن؟یکنیچرا سکوت م ن؟یبگ یزیچ نیخواینم_

به  دیزه بد! خواهشا اجان؟یاشتباه گرفت یشما منو با ک دونمی. من نمارمیچون از حرفاتون سر در نم کنمیسکوت م_

 ن؟یخوایم طورنی. شما اافتهیو کارتون عقب م شهیهاتون اجرا نمکارم برسم وگرنه خواسته

به عقب برداشت و از من فاصله گرفت. نفس  یقدم بیکرد. دست در ج امیانداخت که حرص میبه سرتا پا ینگاه

 یشدم. اما با حضورش چندان موفق نشدم کارم را به درست میها دهیمشغول کار و در نظر گرفتن ا دم،یکش یراحت
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 یادور شوم. با تمام شدن کارم نفس آسوده جااز آن ترعیکردم تا هرچه سر یدگیبه کارها رس یانجام بدهم. سرسر

 و خواستم از اتاقش خارج شوم که گفت: دمیکش

 سالن جلسات هم هست. د،یداشته باش فیتشر_

ن که گفته بود، رفتم. جلوتر از م یبه شانسم فرستادم و پر حرص به دنبالش سمت سالن یلعنتاز نهادم برخواست.  آه

با  امییکدخدا و تنها یخانه ادیبسته شد. ناخودآگاه  یبلند یوارد شد. ناچار وارد شدم که درِ اتاق پشت سرم با صدا

 و گفت: دیکرد و به سرعت مقابلم رس هولکه  دمیکش یفیخف غیاراده ج یافتادم و ب اوشیس

 شد؟ تونیطور_

 زنان نگاهش کردم، حس انزجار در دلم رخنه کرد و رو از او گرفتم و با عجله به سمت در رفتم و هراسان گفتم: نفس

 اتاق کارتون بذارم. یفعال فکرمو رو دمیم حیترج_

 در را باز کردم که گفت: و

 خلوته. طورنیامروزه که شرکت ا هی. گهید دینیهمه جارو بب دیآخه؟ االن که اومد هیچه کار نیا_

 گفتم: یعصب یو کم دمی. سمتش چرخستین ایکوتاه ب یتند شده بود، لعنت میها نفس

 تمرکز کنم. دیذاریتنها باشم؟ اصال نم دیخواهش کنم بذار تونمیپس م_

 د و گفت:ولو ش یمبل ینگاهم کرد. سپس رو م،یباال بودن تُن صدا یبرا متعجب

 شما به کارت برس. زنم،ینم یبنده حرف_

 ؟یمن انداخت ریاعجوبه را چرا گ نیا اینفسم را فوت کردم، خدا کالفه

با عجله سمت در  دمید اشیرا گرم صحبت با منش اوشیس کهنیرساندم، هم انیبود کارم را به پا یهر جان کندن با

 کردم و خارج شدم. یخداحافظ یرفتم و سرسر یخروج

که انگار داخل آن  زدمینفس م ی. طوردنیگذاشتم شروع کردم به دو ابانیکه پا به درون خ نیچرا، اما هم دانمینم

و سپس با  دمیاز راه را دو ی. مقدارامدهیهوا رس و ژنیاکس یوجود نداشت و حاال به منبع اصل یژنیاکس چیشرکت ه

خواستم در را به هم  کهنیهم کنم وارد اتاقم شدم و یکس هب یکه توجهآن ی. بخود را به شرکت رساندم یتاکس کی
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متعجب وارد شد و در را پشت سرش بست. نفس  یهول داده شد، متعجب نگاهش کردم، با حالت یبکوبم، توسط کس

 که گفت: کردمیزنان نگاهش م

 چت شده؟ ده؟یچرا رنگت پر_

 و گفتم: دمیکش یقیرا پس بزنم و آرام باشم. نفس عم اوشیس داریاز د یناش جانیکردم ه یسع

 .زنمیکه نفس م نهی. از پله ها اومدم استین میطور_

 :دیپرس یجد

 ده؟یگفتم چرا رنگت پر_

 زیم یرا رو لمیو وسا فیکارم رفتم و ک زیرا نداشتم. پشت به او سمت م یکی نیا یسوال و جواب ها یحوصله  گرید

 گذاشتم و گفتم:

 هوا کالفم کرده... یگرم م،دونینم_

سکوت بر اتاق حاکم شد،  یکم ستادم،یرا بر مال نکنند. کنار پنجره ا قتیحق مینکردم تا چهره و چشم ها نگاهش

 :دیسپس پرس

 طور بود؟چه دیبازد_

 طعنه گفتم: به

 !یعال_

 که در را ببندد گفت:نزد و از اتاق خارج شد اما قبل از آن یحرف

 .میریباهم م دیگفته من برسونمتون. بمون یمهد_

 و گفتم: دمیچرخ سمتش

 . ممنون.رمینداره. خودم م ینه لزوم_

 شد: ینگاهش جد باز
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 نه و نوچ در کار نباشه. گهیگفته د یمهد ی. در ضمن وقتزنمیرو م یحرف هیبار،  هیمن _

ولو  یصندل یرفته باشد رو لیتحل امیار که انرژاستفاده کردم و انگ مییشد. از تنها بیاتاق را بست و از نظرم غ در

یمن دور نم یموجب عذابم شده بود، آرامش را از من سلب کرده بود. چرا از زندگ اوشیشدم. کالفه بودم. حضور س

چند سال بر سر  نیپدر را داشت. شرمنده بودم که ا یهوا دلمشده بودم و  ریگگذاشتم... باز دل زیم یسر رو ؟یشو

رفتن به آن روستا را نداشتم. درست بود همه  یبود که حاال رو میمن و کارها ریتقص زی. همه چمیخاکش نرفته بود

یهمه رو شده بود. نم یداشت که برا قتیحق میها یباز وانهیپاپوش بود اما نه همه اش. عشق من و د کی زیچ

. اما آن انگ را ناجوان مردانه به ختندیآب ر یکردند و پته ام را رو یکی...همه دست به میبه خودم دروغ بگو توانستم

 امیاز سادگ اوشیطلب کنم. اما س اوشیبا س فیکث یرابطه ا ای یینبودم که بخواهم تنها یمن زده بودند، من دختر

تا  آوردمینحس در نم یو سر از آن خانه شکستیم میپاپدرش کشاند. کاش  یسو استفاده کرد و مرا به خانه 

پدرم  یگوجواب ییبا چه رو ایرفتن به سر مزار پدرم را هم نداشته باشم. خدا ی. که حاال روشدینم نیعاقبتم چن

نگاه  ف. نگاهم را باال آوردم و به اطرایکرد میآبرویکه آواره و ب ینیگرم بنش نیبه زم اوش،یباشم؟ خدا لعنتت کند س

 دانم. یدانم، نم ینم ستم؟ین یداشته. راض میبرا یسود نیکردم. آواره شدنم چن

 .دانمیسالها را تحمل کرده بودم؟ نم نیطور ااما... روستا را هم با جان و دل دوست داشتم. چه امیراض تمیموقع از

 خوردم و از فکر خارج شدم: یزنگ تلفن بلند شد، تکان یصدا

 بله؟_

 :دیچیپ یدر گوش حانهیر یصدا

 .دنیرفتن بهتون خبر م یبرا د،یگفتن فعال به کارتون برس ینفراها یدلسا جون، آقا_

 بود. متعجب گفتم: ۵ساعت  یانداختم، عقربه ها رو امیبه ساعت مچ ینگاه

 تموم شده. یاما ساعت کار_

 برن. رتریاز همه د یفراهان یظاهراً قراره آقا_

 و گفتم: دمیکش یآه

 .یباشه ممنون که خبر داد_
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به  ی. تقه اشدندیاز شرکت خارج م یکی یکیگذاشتم و برخواستم، از اتاق خارج شدم، کارکنان  شیرا سر جا یگوش

سرش را باال  یدر دفتر و دستکش فرو رفته بود. حت قاًیکارش خم شده بود و عم زیم یدر اتاقش زدم و وارد شدم، رو

 جلو رفتم و گفتم: یهستم. قدم یچه کس ندیتا بب اوردین

 ه؟اومد شیپ یمشکل_

 انداخت و باز چشم به دفترش دوخت و گفت: ینگاه مین

 .میریمنتظر باش کارم تموم شه بعد م_

 .رمیصبر کنم، پس خودم م تونمیاما من نم_

 و سر کج کرد: میبار زُل زد به چشم ها نیا

 خونه. دیهم زودتر برس رهیتا هم کارا زود انجام بگ دیکمک کن دیاریب فیتشر_

 داد که ابرو باال دادم: لمیتحو یکج لبخند

 .گهید رسمیخودم م یبه کارا رمیم طورهنیکار دارم، اگه ا یخودم کل_

 کاراتو انجام بده. جانیهم اریپس ب_

 گفتم: کالفه

 داره؟ یچه فرق_

 کرد: نگاهم

فکرتو  یچ نمی. ببیکنیم الیگوشه و فکر و خ هی یزنیزُل م ینیشیکار کردن م یکه داخل اتاقت جا نهیفرقش ا_

 .یریتوخودت فرو م قدرنیکرده که ا ریدرگ

از داد و ب لمیتحو یدارد. شوکه نگاهش کردم که لبخند بیبشر انگار علم غ نیگرد شده نگاهش کردم. ا یچشم ها با

 مشغول کار شد.

 :دمیبه اطراف اتاقش نگاه کردم و مردد پرس کنجکاو
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 داره؟ نیاتاق من دورب نمیبب_

 گفت: یباال انداخت و با لحن خاص ییابرو

 تنها اتاق شما نه، کلِ شرکت._

 موضوع را به من نگفته بود. دلخور غر زدم: نیدلخور شدم که ا اریگرد شد و از عمو بس میها چشم

خواستم تو اتاقم انجام بدم،  یکار شخص هیمن  دیکار گذاشته شده؟ اصال شا نیبفهمم اتاقم دورب دیمن حاال با_

 مگه؟ نیاعتمادیب ن؟یکار گذاشت نیداره دورب یبدونم؟ اصال چه معن دیت االن باوقاون

نظرم داشته و فکر کردن و  ریز طورنیزده که ا دمیقدر دمردک معلوم نبود چه کرد،یزنان و خونسرد نگاهم م لبخند

اشت. رو ترش کردم و سمت در اتاق را گرفت انگار نه انگار زن و بچه د بانمی. باز حس انزجار گردهیرا هم د امیکالفگ

 پا تند کردم که گفت:

بزن،  یخاطره. در ضمن غرشو سر مهد نانیداره. واسه اطم نیشرکت ها دورب شتریتو ب ؟یشیم یحاال چرا عصبان_

 منه. ی. گرچه که چک کردنشون به عهده رهیکار صورت بگ نیاون خواست ا

 :دمیبه او توپ میگویکه فکر کنم چه مآن یگرد شده و ب چشمانم

 نه؟ واقعا که خجالت آوره. کنهیم کاریچ یک ینیتا بب توریبه مان یزنیزل م قهیشما هم از خدا خواسته دم به دق _

اه بود که با تعجب به من نگ حانهیرا باز کردم و سمت اتاقم قدم برداشتم. کل کارکنان شرکت رفته بودند، فقط ر در

 :دیپرس انداختیدوشش م یرا رو فشیطور که ک. همانکردیم

 شت؟یبمونم پ یخوایشده؟ م یطور_

 جواب دادم: کالفه

 برو. زمینه عز_

 بلند شد: شیو بعد هم صدا دیچیدر گوشم پ حانهیر یهاقدم یکه صدا دمیاتاق شدم و در را به هم کوب وارد

 چش بود؟ یخانم مراد ،یفراهان یآقا_
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 :دیباز به گوشم رس حانهیدلخور ر یبعد صدا یاما کم دمیرا نشن امیپ جواب

 . خدافظ.رمیبله من دارم م_

 غر غر کنان گفت: دیچیپیدر شرکت م شیهاطور که تق تق کفشرا بست و همان امیاتاق پ در

 جواب آدمو بده. ادی. زورش ممونهیغضب م ریم نهویع ارویبابا  یا _

 را کلفت کرد و گفت: شیبعد صدا و

 شما. یکشیکار همه سرک مخانم چرا تو _

 ... ناگهانامی. که از شرکت خارج شد، حاال من مانده بودم و پدمیاراده خند یبه کار برده بود ب امیپ یکه برا یلحن از

از  ترعیدوش انداختم و خواستم هرچه سر یرا رو فمیکارم رفتم، ک زیدر دل احساس کردم. سمت م یترس بد

 کردم. یته البهوا باز شد و من از ترس ق یشرکت خارج شوم که در اتاق ب

 بودم که گفت: شیهاچشم خیم

تک به تک کارکنان رو چک  هیبه ثان هیکه ثان ستمین کاری... من بریبمون و جوابتو هم بگ ،یزنیرو م یحرف یوقت_

س قضاوت قدر فکرت مشغوله. پچه دمیبود که اون لحظه د نیخاطر اکنم خانم. اگه هم اون حرفو زدم فقط به

 بذار و به کارات برس. فتویعجوالنه نکن. حاال هم ک

 اما خود را نباختم و گفتم: دم،یاز او ترس یبود! لحظه ا یقدر جدو منگ نگاهش کردم چه جیگ

 .شهیبرم مادرم نگران م رتری. ددمیخونه انجام م برمیکارامو م_

 از کنارش رد شوم که گفت: خواستم

 .رسونمتیصبر کن خودم م قهیتنها نرو. گفتم چند دق_

هم فشردم و پر حرص  یشدم. لبانم را رو یعصب یمرا داخل شرکت نگاه دارد حساب خواستیبه اجبار م کهنیا از

 گفتم:

 دیذارلطفا ب یفراهان ی. آقادیمن سرک بکش یکارا یخونه، اما نگفته که تو همه  دیدرسته که عمو گفته منو برسون_

 ندارم، با اجازه. اجیاحت یکس تیکار کنم. من به حماچه رمیبگ میخودم تصم
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حد فضول  نیتا ا دادیطور به خودش اجازه مپا تند کردم. مردک چه یعجله از اتاق خارج شدم و سمت در خروج با

خودم را به خانه رساندم. روز پر  یتاکس کیساپورتم کند. کالفه با  یاز هر جانب خواستیمن باشد؟ انگار م یکارها

یصبح م یکِ یفهمیکه نم ییها. از آنخواستیم حتخواب آرام و را کیداشتم. دلم  یاردسر و خسته کنندهد

 خواب راحت مهمان کردم. کیشدم و خودم را به  اوشیس یپروژه الِیخیب شود،

 .امیپ یجایب یهادخالت طورنیو هم دمیرا د اشیو شرکت لعنت اوشیتا صبح فقط کابوس س ،یچه خواب اما

 .دمیکه من د ییهاخواب نیبگذراند با ا ریخشدم، خدا امروز را به داریاز خواب ب یبا کسل صبح

شرکت  یپروژه یرو خواستیدلم نم چیکه همراه مادر و گلسا خوردم به شرکت رفتم. ه یمفصل یاز صبحانه بعد

 .رفتیکار کنم، دست و دلم به کار نم اوشیس

 یخاطر کابوسبه دیرا نداشتم. شا کسچیو ه زیچچیه یکسالت داشتم. حوصله بیروز عجوارد اتاقم شدم. ام کالفه

اسمم  کهنیمشغول بود، ا ی. فکرم حسابداشتیدست از سرم بر نم یداریدر خواب و ب اوشیباشد. س دمیکه د

. دمیکش ی. پوفآوردیحتما مرا به خاطر م ندیبب ااسمم ر یوقت شد،یشرکتش ثبت م یداخل پرونده نریزایعنوان دبه

 یچرا؟سرگرم کار بودم که در اتاق با تقه ا یشد لعنت تیدایبگذارم؟ چرا پ ابانیسر به کدام کوه و ب کردم؟یم دیچه با

مواجه شدم.  یعمو مهد زیآم طنتیگرفتم و به شخص وارد شده نگاه کردم که با نگاه ش توریباز شد، نگاه از مان

 :ختمیرا در لحنم ر میدرون جانیه یبلند یبلند شدم و با صدا زیاز پشت م شتاقانهم

 عمو جووون._

 را سد کرد و گفت: شیهاکه دست رمشیرفتم تا در آغوش بگ جلو

 .هیکار طیدختر، مح_

 کار گذاشته شده افتادم. پس فقط دستش را فشردم که گفت: یهانیدورب ادیخودم آمدم و تازه  به

 ره؟یم شیکارا خوب پ_

 گفتم: کالفه

 کارا که بله. سفر خوش گذشت؟_

 خور نگاهش کردم و ادامه دادم:دل و
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 کار گذاشته شده؟ نیاتاقم دورب یچرا نگفته بود ،یانصافیب یلیعمو خ_

 گفت: مبل انداخت و یزد و خودش را رو یا قهقهه

 .دهیغر غر شن یلو ک دهیکه جور منو کش امیپ چارهی. بیخور شدقدر دلگفت که چه امیپ_

 باال انداختم و در دل گفتم: ییابرو

 چه دهن لق._

 رو به عمو گفتم: و

 نظر گرفته. ریزده مردک. تک تک حرکاتمو ز دمید یغر کجا بود؟ اصال حقش بود. نشسته کل_

 را به دندان گرفت و گفت: نشیریلب ز عمو

 زشته. ست،یحرفا اصال مال تو ن نی. استادهیروم اتو، گلسا روبه یلحظه فکر کردم به جا هیدلسا جان! _

 دوختم و گفتم: رینگاهم را به ز نیشرمگ

 شدم. یعصب هوی د،یببخش_

 به مبل مقابلش کرد و گفت: یا اشاره

 ه؟یشرکت سپهر چ یقبول نکردن کار برا انیجر نمیبب نیبش_

 گرفتم و گفتم: یگرد شد. مقابل عمو جا میها چشم

 حظات رو شرح دادن براتون نه؟ل یخان همه امیظاهرا پ _

 تکان داد و گفت: یبا خنده سر عمو

 یطیشرا چیتحت ه یستیتو حاضر ن گفتیم م،یمحول کن یاگهیبه کس د نویزایاصرار داشت د یکل چارهیاون ب_

 اما من قبول نکردم. ،یکارو قبول کن

 کردم و گفتم: یرا داشت... پوف میکار متعجب شدم. باز هم دورادور هوا نیا یبرا امیاصرار پ از
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 ؟یچرا شما قبول نکرد_

 ه؟یپروژه چ نینکردنت تو ا یهمکار لیدلسا. دل فهممیمن نم_

پا و آن پا کردم  نیا ی. کمشناختیاو را م اوشیس دنینه، اما حتما خودش با د ای میرا بگو انیبه عمو جر دانستمینم

 که باز گفت:

. اگه قبول نکردم یکار کن یشتریب یهاتو پروژه دیکه شده با تمیکار شرفتیپ یدلسا جان، برا یتو تازه کار_

 بوده؟ یمخالفتت چ لیبدونم دل شهیموضوع بود. حاال م نیخاطر ابه

 آرام گفتم: کردمیم یکه با انگشتانم باز یو در حال دمیکش یآه

 ارجمند. اوشی... ساوشهیشرکت سپهر، س ریعمو، مد دیدونیم_

 گفتم: نانیپس محض اطم ستیک اوشیگنگ نگاهم کرد، حتم داشتم نشناخته س عمو

 ...یزیآبرور یروستا، ماجرا اوش،یعمو، س_

 باال انداخت و سر تکان داد. ییآمده است، ابرو ادشی کهنیا ینشانه به

یه بود. دلم نمگذشته باز حالم منقلب شد یادآوریبه فکر فرو رفت. با  قایاش گذاشت و عمچانه ریدست ز سپس

 نیشرکت سپهر، هم یکنم، اما خوب تنها راه دور ماندن از پروژه  یادآوریموضوع را تکرار و  نیمقابل عمو ا خواست

 از او گرفتم و گفتم: نگاهبود. کالفه  اشیناراحت گرانیب دیکه عمو کش یبود... آه

 یطهیتو ح یروز هی دیگنجیتو فکرم هم نم یکنم. اما عمو حت یها همکارپروژه شتریکه تو ب خوامیمن از خدا م_

حاال که هنوز منو نشناخته بهتره خودمو  نیکنم. هم یپروژه همکار نیتو ا تونمیبا اون آدم روبرو بشم. اصال نم میکار

 ن؟یدیاجازه رو به من م نیکنار بکشم. ا

 داد و نگاهم کرد: شیبه پا هیرا تک آرنجش

 ته؟طور نشناخچه_

 تکان داد و گفت: یگفت. با تأسف سر یبه ظاهرم کردم که آهان یا اشاره

 .ارمیو حالشو جا ب چونمیگوششو بپ خوادیدلم م بی. عجنمیآدمو بب نیا خوادیدلم م یلیخ_
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 گفتم: یلرزان و مرتعش ی. با صداانداختیپدرم م ادیعمو مرا  یِبانیبغض کردم. پشت ارادهیب

 سپردمش به خدا... عمو؟_

 جانم؟_

 .زنهیدلم واسه بابام پر پر م_

 و گفتم: دیچک نییچشمم پا یاز گوشه یانداخت. قطره اشک نییرا پا نگاهش

 عمو؟_

 جون دلم؟_

 .دهیبابامو م یتنت بو ؟یبغلم کن شهیم_

 بیع یکار طینگفت در مح رگیرا از هم باز کرد که به آغوشش پرواز کردم. د شیهاو دست دیاز بغض لرز شیلبها

 مانعم نشد. گریدارد. د

 ختهیقدر حس آرامش به جانم ر. چهستمیگر میهایدل تنگ یبرا ریدل س کیمرا در آغوشش فشرد و من  بالعکس

 ییها، به تنها یفکر کردم. به سخت میکرد یکه بدون پدر زندگ ییاشک به سالها یشد. دلم سبک شد، و با هر قطره

 ...مانیپشت و پناه یها، به ب

 هوکیچرا  ست؟یچ مانمیدل پر و پ نیعلت ا دانستمینم یسر دادم. حت هیگر یقدر در آغوش عمو سوداچه دانمینم

 رونیو از آغوش عمو ب دمیکش یآه ختم؟یریبهم م قدرنیا آمدیم اوشیدلم تنگ شد؟ چرا هر بار که اسم نحس س

 زمزمه کرد: گوشم ریو ز دیرا بوس امیشانیآمدم. سرم را نوازش داد و آرام پ

 باشه. دهیند امیپ کویرمانت یهاصحنه نیدعا کن ا_

 با عجله از کنارم برخواست و سمت در اتاق رفت اما قبل از خروج گفت: و

قدر راحت شد. چه اوشیاز بابت س المیخ گری.با موافقت عمو دگهینفر د هیدست  دمیبه فکر پروژه هم نباش، م_

 .کردمیم یحس سبک بال
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یموضوع خوشحال بودم. دلم نم نیبود... البته از ا امدهین رونیبودم. از اتاقش ب دهیرا ند یصبح اصال فراهان از

را  فمیپس ک ماند،یدر شرکت م روقتیعمو اطالع داد تا د ،یساعت کار انیمقابلم سبز شود. تا پا ادیز خواست

هم از اتاقش خارج شد و بدون  یموقع فراهان نیرفتم. هم یسمت در خروج حانهیاز ر یز خداحافظبرداشتم و بعد ا

نگاه کردم که با  یبه فراهان طورنیاز کنارم گذشت. متعجب از رفتار سردش از شرکت خارج شدم و هم یحرف اینگاه 

 .رفتیم نگیبلند سمت پارک ییهاقدم

از  که طورنیهم یلیداشت... اتومب زییپا یبو یشروع کردم به قدم زدن. اواخر تابستان بود و هوا کم ابانیخ یراسته

داخل شرکتش نه به حاال،  یمحلیاست. نه به آن ب یزدم، حتم داشتم فراهان یشخندیزد. ن یبوق شدیکنارم رد م

 میبوق بلند شد. تصم یامه دادم که باز صداو به راهم اد منداد یتیکند. اهم ییآمده تا جان فدا شهیالبد مثل هم

 :ستمیباعث شد در جا با ییکه صدا رمیقرار بگ اشیاپیپ یهارو بروم تا کمتر مورد آزار بوق ادهیگرفتم سمت پ

 دلسا؟_

نگاهش کنم. دوست نداشتم  خواستی. دلم نمدیلرز میآشنا بود. دست و پا میبرا بیصدا عج نی... اختیفرو ر قلبم

شده بود. آرام سر چرخاندم و با  بانمیو ترس دست به گر ی. کنجکاودیایکه کرده بودم، درست از آب در ب یفکر

 امیشانیپ یرو یخشک شده بود و عرق سرد مآب دهانم را فرو دادم... دهان متشیگران ق نیداخل ماش دنشید

 :خوردیدر گوشم زنگ م شینشست. هر لحظه صدا

 دلسا..._

. میکردی. مات به هم نگاه مدادینم یخوب یاصال معن نیکردنش سخت بود اما... او اسم کوچکم را صدا زده و ا باور

بدنم را در بر گرفته بود. لحظات  یآورده باشد. لرز بد ادیبودم مرا به  افتهی ییاش رهاحاال که از پروژه شدیباورم نم

 یشد و باز نگاهم کرد. خدا ادهیبه گوشم خورد و بعد هم پ شنیاشباز شدن در م ی. صداکردمیم یرا سپر یسخت

طور؟ اصال چرا حاال؟ چرا حاال که عمو با کار نکردن در شرکتش موافقت کرده بود؟ چرا طور مرا شناخته؟ چهمن چه

با  وکه جلو آمد  کردمیحس و کرخت فقط نگاهش م یشده بود. ب نیسنگ بیعج میبد شانس بودم؟ نفس ها قدرنیا

 .دیکشیجان از تن من پر م شدیم کیکه نزد یهر قدم

 در گوشم اکو گرفت: یتوهم فانتز کیهمانند  شیصدا

 .رسونمتیم نیبش ده،یرنگت پر_
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 بزنم، عقب یکنم حرف یکه سعآن یرا محکم در دست فشردم و ب فمیک یدر سمت مرا باز کرد و نگاهم کرد. دسته  و

. کردیم ینیسنگ میهاشانه یانگار رو شد،ینگاهش بدجور حس م ینیه دادم. سنگگرد کردم و آرام به راهم ادام

 :دیبه گوشم رس شیاز او نگرفته بودم که صدا یچندان یفاصله

 خدا... ی. اما به خداوندیترسیازم م دونمیم اد،یازم بدت م دونمیدلسا؟ م_

 گفتم: یمرتعش یو با صدا دمیبه طرفش چرخ سرعتبه

 قسم نخور._

 نگاهم کرد و من باز به راهم ادامه دادم که گفت: مات

 ...گهید ای. د بدمیم حیبرات توض ای. بستین یکنیطور که تو فکر ماون_

سر و  یب یحرفها دنیچه برسد به شن گرفتمیتهوع م شیرا بشنوم. من از لحن صدا شیحرفها خواستینم دلم

 گوشم را خراشاند: شیتهش... باز صدا

 قدر دنبالت گشتم؟چه یدونیم یلعنت_

 و نفس زنان گفت: ستادی. کنارم ادیچشم داشتم که دنبالم دو ابانیخ یسست شد، لرزان به انتها میهاقدم

 .کنمیدلسا، خواهش م ایب یکنیکه تو فکر م ستمین یبدم. من اون حیبرات توض ایب_

فرار از او مُسِر شدم. قدم برداشتم تا هرچه  یبرا شتریکد خدا افتادم، ب یو دادم در خانه غیبا او و ج ییتنها ادی

 و گفت: دیرا کش فمیاو، اما ک الیخ یدور شوم از هوا ترعیسر

 .یکه دوست دار یجون هرکس ایکوتاه ب_

ود، با ب نمانده میبرا یحس و کرخت بودم که توان یقدر باما موفق نشدم، آن دم،یرا از دستش کش فمیک تیعصبان با

 زدم: ادیبغض سرش فر

با  یدونیاصال م ؟یکرد فمیکم خوار و خف ؟ی. کم عذابم دادیولم کن لعنت یخوایاز جونم م یگفتم قسم نده. چ_

من نگاه  یتو چشا شهیاصال روت م نمیشد؟ بب داتیپ یهان؟ با چه جرأت ییجانیچرا االن ا ؟یکار کردچه میزندگ

 پست فطرت؟ شهیروت م ؟یکن
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 را. موقعمیو ب یلعنت یاشک ها ندیاو انجام دهم. سر چرخاندم تا نب یکه متنفر بودم جلو یزدم، کار هق

 نیکه زدم دست بردارد و برود اما پرو تر از ا ییهاکردم با حرف الیشکستن متنفر بودم اما دست خودم نبود. خ از

 ها بود، دنبالم به راه افتاد و گفت:حرف

 .ایب یتا بهتر بش نیسکو بش نیا یرو ای. بیفتیاالن پس م نیگوشه بش هی ای. بستیب نحالت اصال خو نیبب_

 ینمانده بود برا مینشستم. جان در پاها یرمق بدون مخالفت یحال و ب ی. بدیکش ابانیرا سمت جدول کنار خ فمیک

نشست، حضورش  ابانیکنار خ یهاجدول یرا گرفتم. با فاصله از من رو میهاو آرام اشک دمی. نگاهم را دزدزیگر

 ریخصوصا که کارکنان شرکت او را به عنوان مد ند،یما را باهم بب یکس خواستمیهم نم یباعث عذابم بود. از طرف

 دیشان شروع شود. باکالغ و چل کالغ کردن کیتا  ندینفرشان ما را بب کیبود  یکاف شناختند،یشرکت سپهر م

 اما گفتم: دیلرزیم میهنوز صدا زدم،یم یحرف

منو با شما  یکس خوادی. دلم نمدهیبشه. حضورتون عذابم م داتونیپ میتو زندگ دینکن یهم سع گهی. ددیبر جانیاز ا_

 .دی. تنهام بذارنهیبب

 نگفت، کالفه از سمج بودنش خواستم بلند شوم تا خودم را از او دور کنم که گفت: چیرخم زل زد و ه میبه ن فقط

 .یکرد رییتغ یلیخ_

 :دیکش ادیدر درونم فر یزیجا خشکم زد. چ در

 اومده. اوشیس_

 .دهیدستور م طورنیدارش اومده که او دل اریپس بگو خانم _

 داشت. میآن نقش را برا یدار! درست بود زمانو دل اری

. کرده بود هیته یآن را کِ دمیمقابلم قرار گرفته شد. اصال نفهم یا یآب معدن ی. بطردیکوبیهر لحظه تند تر م قلبم

س . نفدمیو به صورتم پاش ختمی. سرش را باز کردم و درون دستم ررمیبه خاطر حال خرابم مجبور شدم از دستش بگ

ه او ب یکه نگاه. بدون آناوردیصورتم خورد و باعث شد حالم را جا ب یسیبه خ یمیشدم، باد مال رهیزنان به مقابلم خ

 را مقابلش گرفتم که از دستم گرفت و گفت: یبطر اندازمیب

 ؟یبهتر شد_
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 مهربان شده بود! زد؟یبا من حرف نم هیمثل سابق با کنا چرا

 تشر زدم: میحس درون به

 یسانَت کرده بود و هنوز که هنوز است دار کیاست که با خاک  یاست که او همان مرد نیگو، مهم ا هیکنا ای مهربان

 دمیکش یقی! نفس عمیختیهم رطور بهخاطره چه کی یادآوری. به خودت نگاه کن، با یدهیتاوان اشتباه او را پس م

 گفتم: یو با لحن تند

 .شهیزودتر برو، بودنت موجب عذابم م ؟یریچرا نم_

 نگاهم کرد و گفت: یتکان نیترکوچک بدون

یشرکت من انصراف نم ینریزای. در ضمن کاش از دیحرفامو بشنو یروز هی دی... فقط تو بارمی... باشه مرمیم_

 .یداد

نگاهش را  ینیسنگ یکه حساب یبعد درحال یبرخواست و کم شیهم فشردم که حس کردم از جا یرا رو چشمانم

. چشم شدیراه تنفس من هم باز تر م شدیکه دور م ی. با هر قدمدیچیدر گوشم پ شیهاقدم یصدا کردمیتحمل م

که بلند  شیهاکیالست غیج یشد.صدا اممهمان گونه یشدم و باز قطره اشک رهیراده به رفتنش خا یباز کردم و ب

چرا به  ؟یطورمرا شناخته؟ چه ی... از کِگذشتیگرفتم، افکارم بدون وقفه از ذهنم م میهاشد، سرم را درون دست

برخواستم.  میکنم؟ کالفه از جا گوش شیبزند؟ چرا اصرار داشت به حرفها ییهاسراغم آمده؟ قصد داشت چه حرف

 کرد،یم مینشسته بود و تماشا نشیماند. درون ماش رهیخ یفراهان یهانگاهم در چشم اگهانن کرد،یم ینیسرم سنگ

 رمیبه او مس توجهیب داشتند؟یدو مَرد دست از سرم بر نم نیچرا ا ایخدا ده؟یرا د زیهمه چ یعنیبود؟  جانیا یاز کِ

مانده بود تا او هم ما را  نیگاز فشرد و از من دور شد. هم یرا رو شیرا کج کردم و به راه افتادم که متوجه شدم پا

زده بود که باز حاال  دمید هانیدورب قیدر صحنه حضور داشت! کم از طر شهیشب هم ینظاره کند. مثل پاسبان ها

یجا مرا مبود و همه زانیفضول متنفر بودم و حاال او از دماغم آو یهااز آدم شهی. همکردیم میطور زنده تماشاهم به

شوکه  موقعشیحضور ب ی. هنوز براسوختیگرفتم. چشمانم م شیخانه را در پ ریوا رفته مس ییها. با قدمدییپا

به خانه، خود را به  دنیبود که همچو کابوس دور از انتظار بود. کالفه نفسم را فوت کردم. با رس یبودم. مانند خواب

مادر و گلسا چشم  یدر پ یپ یهابه سوال توجهیداشتم. ب تو استراح ییبه تنها ازیاتاقم رساندم و در را قفل کردم. ن

 فرو رفتم... یقیکلنجار باالخره به خواب عم یهم گذاشتم و بعد از کل یرو
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 نشستم: میها متعجب، در جاگنجشک یتاق و صداا یچشم باز کردم. از روشن خورد،یکه به در م ییهاتقه یصدا با

 ؟ینشد داریدلسا؟ عمو منتظرته هنوز ب_

 ای. خوشبختانه ستادمیا نهیبرخواستم و مقابل آ میسرعت از جاگرد شد. به میهاعجله به ساعت نگاه کردم. چشم با

را در قفل چرخاندم و از اتاق  دیو کل دمیها کشبه آن یدر تنم مانده بود فقط دست شبیاز د میهامتاسفانه لباس

 فیکردن ک شیآرا الیخیبه صورتم زدم و ب یشدم. آب ییوشوکه سالم دادم و وارد ر کردیخارج شدم. گلسا نگاهم م

 :ستادیمقابلم ا یچا یبه دست سمت آشپزخانه رفتم. مادر با فنجان

 وقته منتظره. یلیبرو عموت خ یگلوتو تازه کن و زود ایب_

زدم و بعد از  یا. صورت مادر مهربانم را بوسهدمیام را نوششده نیریش یزدم و بعد از هم زدن، چا یکمرنگ لبخند

 از خانه خارج شدم. یخداحافظ

 گرفتم: یکنار عمو جا نیو شرمگ زدهخجالت

 . خواب مونده بودم.دیمنتظر شد یلیخ دیببخش_

ن مثل م یدیخواب روقتید شبیخانم، نکنه د یمونمارو باش. سابقه نداشته خواب ب یبه به خانم مهندس خوابالو_

 هان؟

 االن. نیتا هم دمیاز شرکت اومدم خواب ینه، اتفاقا از وقت_

به عمو  اوشیاز حضور س یحرف ی. استارت زد و به راه افتاد. خدا خدا کردم فراهاندیرا گرد کرد و خند شیهاچشم

به خانه  یراه فراهانهم ستیکه خودش ن یزمان کردینگرانش کنم. آن وقت اصرار م خواستینزده باشد. دلم نم

 :دمیرا از عمو پرس شدیم نییباال و پا نمکه در ذه ینبود. سوال لمیموضوع اصالً باب م نیبرگردم که ا

 شون کار کنم؟تو شرکت ستیقرار ن نیبهشون گفت_

اونم  ،نیزاید یرو بفرسته برا گهینفر د هیگفتم  امیو بشنوم، به پصداش یحت خواستیدلم نم وجهچیخودم که به ه_

م ه امی. پومدهین یبود چرا اون خانم قبل دهیتماس گرفته بود شرکت و پرس اوشیکارو کرد. بعد هم ظاهرا س نیهم

 .رهعهده داکارو به نیداد که از حاال خانم پارسا ا حیتوض

 و گفتم: دمیکش یقیبا شرکت تماس گرفته بود! نفس عم پس
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 د؟ییفرمایدستور م یدر خدمتتون هستم. چ عاریو ب کاریمن ب سیخوب جناب رئ_

 .یدار یفقط دورادور همکار یجورنیسپهر نظارت داشته باش، ا یفعال رو پروژه_

 شدم که عمو گفت: ادهیعمو پ لیو موافقت کردم. مقابل شرکت از اتومب دمیکش یقیعم نفس

 دارم تو برو داخل. یکار بانک هیمن _

. با لبخند به کردیبود و با تلفن صحبت م ستادهیا حانهیر زیکنار م یتکان دادم و وارد شرکت شدم. فراهان یسر

در  کهنیبه او انداختم و وارد اتاقم شدم. هم ینگاه میواقع شدم. ن یسالم دادم که مورد نگاه چپ چپ فراهان حانهیر

از  ی. خدا خدا کردم حرفدمیاز آمدنش ترس یاو لحظه کردموارد شد. متعجب نگاهش  یرا بستم، باز شد و فراهان

 نزند که گفت: روزید

 سالم عرض شد._

 جواب دادم: مردد

 سالم._

 :دینگاهم کرد و پرس یجد

 ارجمند بدونم؟ ینسبت شما رو با آقا شهیم یخانم مراد_

 و تُخصم فرو رفتم و گفتم: یتفاوتی. در جلد بگرد شد و نگاهش کردم. آب دهانم را فرو دادم میهاچشم

 اول بنده نسبتِ شما رو با شهیم یفراهان یآقا_

 بدونم؟ خودم

 نگاهم کرد که ادامه دادم: جیگ

 ست.از اندازه سرتون تو کار بنده شیچون ب دمیسوالو پرس نیعلت ا نیبه ا_

 بند تو آزادم در

 ۸۷پارت#
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 وت کرد و گفت:ف رونینفسش را به ب کالفه

 ر؟یخ ایداره  یشرکت سپهر چه ارتباط ریبدونم کارمندم با مد دیشرکت به نام منه. من با نیسوم ا کی یخانم مراد_

 در ییطورها کیعمو است و من خبر نداشتم.  کیدارد، نگو آقا شر استی. پس بگو چرا احساس ردیباال پر میابروها

 پا و آن پا کردم که گفت: نیا یرا بپرسد کم یسوال نیجواب دادن به حرفش کم آوردم. او حق داشت از من چن

 .دیخودتون پاسخ گو باش ،یقبل از مطلع شدن مهد دمیم حیترج_

 و باز تُخص شدم: دمیکش یقیعم نفس

 نیا یبر یاز عمو ندارم و شما هم مختار ینداره اگه عمو از موضوع مطلع باشه. من موردِ پنهان یمن مشکل یبرا_

 .یجناب فراهان ستین دی. الزم به تهدیموضوعو کف دستش بذار

 شلوارش فرو برد و گفت: یهابیرا داخل ج شیهادست قراریب

 .ستیبه دادار دودور ن ازیاز خودتون بشنوم. ن دمیم حیترج_
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 که گفتم: کردی. منتظر نگاهم مدیموضعش زدم که فهم رییاز تغ یشخندین

مسکوت بمونم.  میدر رابطه با موضوعات شخص دمیم حی. اما ترجستین دیکنیطورام که شما فکر مموضوع اون_

 هم اتفاق نخواهد افتاد. گهیو د گردهیموضوع به گذشته بر م نی. ادیشما هم بهتره حساس نش

 :. کالفه سر چرخاندم و ادامه دادمکردیشده نگاهم م زیر یهاچشم با

 ؟یطرف مقابلِ من عمو باشه نه شما. اوک دیبهتره بذار ،یفراهان یآقا_

سمت  یانداختم و منتظر شدم از اتاقم خارج شود. قدم ریتر کرد... سر به زاش را جذابباال انداخت که چهره ییابرو

 گفتم: یزیچ یادآوریدر برداشت که با 

 طورنیدارم، ا یخصوص میکارمندتونم اما در هر حال حر . درستهدیقبل از ورود در بزن شمیدر ضمن، ممنون م_

 ست؟ین

هم فشردم تا از حرص  ی. لبانم را به روبردیبود و همچنان در ژستِ خاص خودش به سر م ستادهیبه من ا پشت

سمت در اتاق رفت و  یاکلمه چیشده. بدون گفتن ه یاز دستم عصب یحساب کردمی. حس مردیام نگخوردنش خنده

 یمخصوصم لم دادم. از بد شانس یصندل یروراحت  الیفوت کردم و با خ رونیرا به ب نمیاز آن خارج شد. نفس سنگ

کارها  نیمنظورش از ا دانمیآدمه فضول و سمج را در دامنم انداخته. آب هم بخورم به کارم کار دارد. نم کیمن خدا 

دور  امیو پ اوشیته باشد.سرم را با کارها گرم کردم تا ذهنم حول و محور سنظر سوء نداش دوارمی. فقط امستیچ

 یمنتظر فرصت لشیکه داخل اتومب دمیدیرا م اوشیس شدمیچند روز هربار که از شرکت خارج م نینخورد. در کل ا

ه کند. اما من ک شیهاادامه دهد و مرا مجبور به گوش دادن به صحبت اتشیو به گفتن چرند اوردیب رمیاست تا تنها گ

یرا نم اوشیس یعمو چهره شبختانه. خوشدمیعمو م نیسرعت سوار ماشبه دانستمیاو را م تیخوب قصد و ن

من فرار از او و حضورش  ینگرانش کنم. خالصه کار هر روزه اوش،یس یهامزاحمت یبرا خواستی. دلم نمشناخت

 منوال گذشت. نیبود... چند هفته به هم

 یپروژه یهازدن پالن دید نی. در حمیکردیم یرا سپر زییبود و هوا خنک شده بود و اواخر ماهِ اول پا زییپا فصل

در شرکت حضور داشت. گرمِ کار بودم که  یداشت و فقط فراهان یدر دب یکار یابودم. عمو باز جلسه دمانیجد

 جی. گدیبا عجله به درون اتاق دو حانهیش رداخل آمد و پشت سرَ  یکوتاه به در خورد و به سرعت باز شد. کس یاتقه

 با عجله گفت: حانهیآن هم درون اتاقم شوکه بودم که ر اوشیس دنینگاه کردم، از د حانهیو بعد ر اوشیبه س

 اجازه ندادن با شما هماهنگ کنم، خودشون سرخود وارد اتاق شدن. ،یخانم مراد خوامیمعذرت م_
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 گفتم: حانهیفوت کردم و رو به ر رونیرا ب نمیسنگ نفس

 آقا رو محترمانه از شرکت خارج کنند. نیا دیبگ دیریتماس بگ ی. به نگهبانیخانم اکبر ستین یمشکل_

 گرد شده نگاهم کرد که مجدد گفتم: یبا چشمان حانهیر

 ؟یخانم اکبر یدینشن_

 جواب داد: مردد

 بله بله چشم._

 رف آمد:به ح اوشیاز اتاق خارج شود که س خواست

 ...یحرفامو بشنو یخوایخودت نم ینکن لطفا. وقت ییرو جنا هیخانمِ محترم قض_

 گفتم: حانهی. کالفه و تند رو به رکردیم دایپ خیداشت ب کار

 باش لطفا. رونیجان ب حانهیر_

 ببرد که متعجب گفت: ییاز موضوع بو حانهیر خواستینم دلم

 ؟یزنگ بزنم نگهبان_

 .دیی. بفرمارمیگیشد خودم تماس م ازیفعال نه. ن_

 و ستادمیا اوشیس یروبرخواستم و روبه میاز جا یرد و بدل کرد و از اتاق خارج شد. عصب اوشیمن و س نیب ینگاه

 :دمیبه او توپ

 ییهم رسوا جانیا ینبود؟ که حاال اومد یکاف یآقا. تو کُلِ اون روستا آبرومو برد ستین ایباز نیا یجا یکار طِیمح_

 ؟یاریبرام به بار ب

 نگاه از او گرفتم که آرام و شمرده گفت: زاریلرزانم ثابت ماند. ب یلبها یدر صورتم چرخ خورد و رو نگاهش

 محل کارِت. امیمجبورم ب یکنیهمه جا ازم فرار م ی. وقتیکارم کرد نیخودت مجبور به ا ست،یمن ن رِیتقص_
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ام. کلمات در ذهنم گم شده یو وقاحتش حرص یی. از پرروستیتند شده است و حالم دست خودم ن میها نفس

 :دیگویو م کندیتا دست از سرم بردارد. از سکوتم استفاده م میچه بگو دانمیاند و نمشده

 طیتو مح یستی. اونوقت تو هم معذب نمینیهمو بب جانیاز ا رونیتا ب یقرار بذار هی یتونینشده، م ریهنوزم د_

 ه؟ی. هان؟ نظرت چتیکار

 سمتش گرفتم و گفتم: یرا عصب دستم

 .دونمینم جانینسبتاً محترم. کارِ شما با شرکتِ ما تموم شده. من علت حضورتونو در ا یآقا_

 .ییعلتش خودِ تو ؟یدونیواقعا نم_

 زدم: ادیام پُر شد و فرچوب خطِ آرامش و حوصله گرید

دوستت دارم،  یدیفهم یمگه وقت ؟ینکرد مچهیمگه باز ؟یمگه از من متنفر نبود یچرا علت حضورت منم؟ لعنت_

 ه؟یدنبالم؟ هان؟ دردت چ یکه اومد هیدور؟ حاال دردت چ یو انداخت یمچاله نکرد منو

هم از آن پشت  حانهیشد. ر انینم دارم نما دگانِیمقابل د امیپ یِبرزخ یدرِ اتاق با شدت باز شد و چهره موقعنیهم

 و جلو آمد: دیبا شدت در را به هم کوب امیپ که دیکشیبه داخل سرک م

 ؟یچه خبره خانم مراد جانیا_

 گفت: اوشینگاهش کردم که رو به س یاسترس

بشه؟  تیازت شکا یدوست دار شه؟یم داتیشرکت پ یکه هر روز هر روز جلو یخانم دار نیبا ا یشما چه خصومت_

 هان؟ یمزاحمت کن جادیاتاقِ کارمند من و ا تو یایب یطور به خودت اجازه داداصالً چه

تر و گَندتر شود پس با که هست بزرگ ینیموضوع از ا خواستینداد. دلم نم یخونسرد مرا نگاه کرد و جواب اوشیس

 گفتم: یمرتعش یصدا

 .دیی. شما بفرمایفراهان یآقا کنمیخودم حلش م_

 کرد و گفت: میبه خون نشسته تماشا ییهاچشم با
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 یشرکت لعنت نیا رِیمد جا؟نیام امن چکاره نمیکاراست؟ اصال بب نیا یخانم؟ شرکت جا یکنیطور حلش مهچ_

شرکت  نیا یآقا هر روز جلو نی. که ایکردیماه حلش م کی نیتو ا ،یحلش کن یخواستینه؟ شما اگه م ایهستم 

شرکت و وارد  ادیکه رسماً ب دیرس ییاکه کارش به ج یقدر پشت گوش انداخت. اونزدیچوب م اهتونویزاغ س

 تون بشه.اتاق

یرا م یبودمَش. چه اوضاع نابسامان دهیند یعصب قدرنیانداختم. تا به حال، ا ریخجالت زده سر به زو نیشرمگ

 گفت: اوشیفرو بروم که س نیرفت. کم مانده بود از خجالت در زم میآبرو ای. خداگذراندم

 وغش نکن آقا.بنده قصد مزاحمت نداشتم، شل_

 گفت: ماند و رهیخ اوشیس یهادر چشم امیپ

یخانمو چوب م نیا اهیشرکت زاغ س یکه هر روز جلو یی. شماییکه شلوغش کرده و معرکه گرفته شما یفعال کس_

 هان؟ ه؟یکارت چ نی. علت ایزن

 کرد و رو به من گفت: یپوف اوشیس

اما اگه بازم از  رمی. من میدیشنیو حرفامو م یموندی. کاش همون روز اول مفتهیبشو اتفاق ببل نیقصد نداشتم ا_

 .شترهیحرفام ب یگوش شنوا برا جانی. ظاهرا اجانیبرگردم هم شمیمجبور م یکن زیحرفام پره دنیشن

 گفت: امیدر اتاق رفت که پ سمت

 .رسمیمحسابتو  یشرکت من یجلو نمیجناب؟ دوباره بب یمگه شهر هرته که برگرد_

جلو آمد و  ینگاه کنم. قدم امیبه پ شدینم می. از خجالت رودیتوجه از اتاق خارج شد و در را به هم کوب یب اوشیس

 گفت:

ینم شیپ ییآبرو یب نیاالن ا ،یدادیدرست جواب م ،یدار یبا اون آقا چه نسبت دمیاگه همون روز اول که پرس_

 .اومد

 :دمیوار نالکردم و زمزمه بغض

 شدن عادت دارم. آبرویمن به ب_
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 رهیخ رونینگاهش به ب ینیکردم بغضم را قورت دهم. با تحمل سنگ یسع قیپنجره رفتم و با چند نفس عم سمت

 شدم که گفت:

کارا  نیا یشماهاست. فقط لطفا دوباره تکرار نشه، شرکت جا نیب یچه خصومت ارمیمن سر در نم یخانم مراد_

 د؟ی. متوجه هستستین

 :ستادیو مقابل در ا دیچیدر اتاق پ شیهاقدم یبغض سر تکان دادم. صدا پر

. فقط با من صادق کنمینم یکوتاه ادیازم بر ب یخواستم بگم اگه کمک د،یخونینم یو توجه منو فضول یاگه نگران_

 .دیباش

 هستادیا نشیکه مقابل ماش اوشیس ریو تصو دندیصورتم چک یگرمم رو یهاگذاشت. اشک میدر خارج شد و تنها از

نشستم. سرم  زی. کالفه از پنجره فاصله گرفتم و پشت مکردیزده و نگاهم م هیتک نشیبود، تار به چشمم آمد. به ماش

 :دمیرا در دستانم فشردم و نال

 چرا؟ چرا؟ چرا؟_

صورتم بردارم تا  یرودست از  خواستیبه گوشم خورد. دلم نم ییقدم ها یباز شد و صدا یازدم که در با تقه هق

 واقع شود. یکس دیمورد د میهااشک

 :دیچیدر گوشم پ حانهیر یصدا

 .زمیآب قندو بخور عز نیا_

من بودم  نینشد و ا یخبر اوشیاز س گرید ندهیقرار گرفت سپس از اتاق خارج شد.در چند روز آ زیم یرو یوانیل و

 تا از نبودنش مطمئن شوم. آبان ماه بود. دوم آبان... دمیکشیکه کنجکاوانه هنگام خروج از شرکت به اطراف سرک م

سکوت بشکند پس  نیا خواستیدر خانه حکم فرما بود. دلم نم ینیبه خانه رفتم. سکوت سنگ حوصلهیو ب خسته

قلبم بگذارم. به  یباعث شد با ترس عقب گرد کنم و دست رو یزیچ دنیترک یاتاقم شدم که صدا یراه یحرفیب

 عمو باال گرفت:گلسا، مادر، عمو و زن یصدا بارهکی

 تولدت مبارک._
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 شدیشدم. باورم نم دهیبه آغوش کش شانکیبه  کیزد. هنوز از ترس و دلهره خارج نشده بودم که توسط  خشکم

از تک  ینگاه کردم و با خوشحال کردیم ییخودنما زیم یکه رو یکیزده به ک جانیمن تولد گرفته بودند. ه یبرا

زده در کنار  جانیفراموش کرده بودم. ه راداشتم که تولدم  یو فکر یذهن یریقدر درگشان تشکر کردم. آنتک

خاص و فوق العاده است. فوت  یهر کس یکه برا یکردم و چه خوب گذشت شب یام جشن تولدم را سپرخانواده

 کیمان با ککردن کام نیریتر بود و در آخر شبا ارزش  یگریکه هر کدام از د ییایکردن شمع تولد و گرفتن هدا

 نیتلفن همراه از بهتر کیداشت.  یتازگ میبرا یعمو مهد یهیبودند. هد دهیتدارک د موعکه مادر و زن یاخوشمزه

که زن عمو به  یراه داشت. دستبندبه هم یبیحال عج  کردم،یم زیکه تا به امروز از داشتنش پره یمن یمدل... برا

 میابر یکرده بود. همگ هیته میراکه مادر ب یاگرفته بود و در آخر گوشواره میکه گلسا برا یزیداخت، شومدستم ان

 بودند.  بایز اریو بس زیعز

 گذاشت.  ادگاریبه  یادگاری کیاش عکس گرفت و را در کنارشان گذراندم و گلسا از لحظه لحظه یخوب و خوش شبِ

هیهد یمخصوصش گذاشتم ول یبه اتاقم رفتم. هر کدام را در جا میایراه هداعمو، همشب بعد از رفتن عمو و زن آخر

 دانمیتلفن ثابت ماند. نم اهیخاموش و س یصفحه یتخت نشستم نگاهم رو یعمو را در دست گرفتم و رو ی

 شودیم یبه سخت گفتیو م دینالیراه مهم یها عمو از نداشتن تلفنوقت یلینه. خ ایبود  یداشتنش کار درست

یمجبورم م هیهد نیحاال با گرفتن ا ینداشتم ول یضرور یلهیوس نیبه داشتن ا یاکرد. اما چه کنم که عالقه میدایپ

 در دسترس باشم. شهیهم کرد،

زد و به راه افتاد.  یسمت خانه رفتم. عمو بوق یشدم و بعد از خداحافظ ادهیعمو پ لیام، از اتومباز کار روزانه خسته

 باعث لرزش تنم شد: ییرا در قفل چرخاندم که صدا دیکل

 سالم._

کند. کالفه و خسته نگاهش  دایمانده بود آدرس خانه را هم پ نینگاهش کردم که آه از نهادم برخواست. هم متعجب

 کردم که گفت:

 ؟یتا حرفامو بشنو یایهمراهم ب شهی. حاال مکردمیم تونبیتعق دینبا ،یبگ یخوایم یچ دونمیم_

 :دمیو شر به پا شود. پر حرص نال ندیاو را با من بب هاهیاز همسا یکی دمیترسیبه اطراف نگاه کردم. م مضطرب

 آخه؟ یخوایم یتو از جون من چ ایبرو. خدا جانیاز ا_
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 باز کرد و گفت: میرا برا نیپا تند کرد، در ماش نشیماش سمت

 که. دارمیدست از سرت بر نم ینی. تا نشدمیم حیتوض نیبش_

حرف ها  نیتر از انداشتم سمج یگرید یهم چاره یبودم. شورش را در آورده بود، از طرف یاز دستش عصب یحساب

به من انداخت و  یگاهبه در بازِ جلو، درِ عقب را باز کردم و نشستم. ن توجهیرفتم و ب لشیسمت اتومب لیمیبود. ب

خاطر تا  نیاسترس به جانم افتاده بود، به هم مانییتنها زجا دور شد. باز اگرفت و با عجله از آن یپشت فرمان جا

 از خانه فاصله گرفت گفتم: یکم

 .دیو حرفتونو بزن دینگه دار جانیهم_

 مقابل نگاهم کرد: ی نهیرا کم کرد و از آ سرعتش

 م؟یبر شاپیکاف هیبه  ستیبهتر ن_

 گفتم: یکفر

 .ومدمیهم همراهتون ن حیمن عجله دارم. جهت تفر رینخ_

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 .شناسمیخوب م یجا هی یکینزد نیا ر،یسخت نگ_

 توقف کرد و گفت: یشاپیبعد مقابل کاف یکنم سرعتش را باال برد و کم یمخالفت کهنیاز ا قبل

 .دییبفرما_

 :دیکه پرس میگرفت یخلوت جا یاکردم. در گوشه اشیهمراه لیمیب

 ؟یخوریم یخب، چ_

 که نگاهش کنم گفتم:آن بدون

 .دیحرفتونو بزن ترعیسر ،یچیه_

 .شهیکه نم یجورنیا_
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 بود، گفت: خوانشیکه پشت پ یرو به پسرک و

 .کیدوتا قهوه و ک_

 کالفه شدم: دمیچشم در چشمش باشم. سکوتش را که د خواستیدوختم. دلم نم زیم یرا رو نگاهم

 من برم! ن،یاگه قصد حرف زدن ندار_

 عجله نکن. گم،یچرا م_

 انزجار نگاهش کردم و گفتم: با

 برم؟ ای یگی. مستمین کاریمن مثل شما ب_

 دلسا خانم. یاوه چه بد اخالق شد_

 یقیهو گر گرفتم و منقلب شدم. نفس عم کی. دینگاهم در نگاهش قفل شد و قلبم تاالپ تولوپ کوب یا لحظه

 و نگاه از او گرفتم که گفت: دمیکش

 ست؟یشده؟ حالت خوب ن یچ_

 خالف انتظارش جواب دادم: بر

 موندن ندارم. شتریبه ب یلی. زودتر حرفاتو بگو. من تمایکنی. حالمو بد مکنهیحضورت معذبم م_

 بعد. میبخور یزیچ دیال اقل بذار_

 نگاهش کردم که کوتاه آمد: زیت

 باشه باشه. ترش نکن._

 گفت: یشد و با لحن آرام رهیخ میهابه چشم قیعم و

 خانم و با کماالت.  ،یقشنگ شد ،یبزرگ شد_
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 نی. حاال وقت گفتن ایکنیم اموانهیکه آخر د اوشی. لعنت به تو سدیکوبیدار م تمیتند و قلبم ر میها نفس

و مثل سابق خشک و  ریچرا؟ زبان به دهان بگ ؟یسابقم را شعله ور کن یحس خفته یهاست؟ چرا قصد دارحرف

 نامهربان باش.

 :دمیخواست ادامه دهد به او توپ کهنیهم

 سر اصل مطلب؟ دیبر شهی. مهیکاف_

 گفت: میهادر چشم رهیو خ دیقالب کرد و خودش را جلو کش زیم یرا رو شیهادست

 ؟یبشنو یدوست دار یچ_

 گرد شد و حق به جانب گفتم: میها چشم

 دوست دارم بشنوم؟ یچ یپرسیحاال از من م یحرف بزن یظاهرا شما اصرار داشت_

 زد و گفت: یلبخند

 از کجاش بگم؟ نهیمنظورم ا_

 شدم و گفتم: لیخودش، به جلو ما مثل

 تو فکرته؟ یچ ؟یمن شد یلهی. چرا پنجایا میچرا کشوند_

 گفت: زدیکه به قلبم زخم م یآرام یکرد. با صدا رییغمحو شد و حالت نگاهش ت لبخندش

 کشونتم؟یاگه بگم دلم دنبالت م شهیباورت م_

 به حالِ یشدم که از دهانش خارج شده بود. لعنت یاشد و ماتِ جمله نیسنگ میهاافتاد. نفس تمیقلبم از ر یا لحظه

قرار گرفت.  زیم یرو کیقهوه و ظرف ک یهابارش کنم که فنجان یزیام فرستادم و دهان باز کردم تا چدگرگون شده

 مقابلم گذاشت و گفت: یبا لبخند خاص خودش فنجان

 ؟یشوکه شد هیچ_

 اما آرام رو به او گفتم: یحرص
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 ی. حرفیبزن تویخزعبالت بهتره حرف اصل نیا یجناب ارجمند. جا یاز صورت مسأله دور شد یادیز کهنیمثل ا_

 .یگشتیو دنبال فرصتش م یبزن یگاره قصد دارکه دوماهه آز

 .دهیها از ذهنم پر کشحرف یهمه  یرومالبته بذار بهت بگم، راستش حاال که روبه_

 برخواستم و گفتم: میاز جا یعصب

 خارج شوم که گفت: طیکارا؟ خواستم هرچه زودتر از آن مح نیا یچ یعنی ،یشو در آوردمسخره_

 کردم. یبابا شوخ نیکجا؟ بش_

 قرار گرفتم که گفت: میچپ نگاهش کردم و مردد سرجا چپ

 .یاریچه زود جوش م_

 کردم و گفتم: زیرا ر میهاچشم

 .ییکه مسببش شما یای. بدبختیآوردیجوش م یدیکشیم یمن اون همه بدبخت ی. شما هم جاارمیجوش ب دمیبا_

 فت:مقدمه گ ینگاه از او گرفتم که در سکوت نگاهم کرد و ب یعصب

 دوونه؟ یست که همش تو کار تو موش مکه تو شرکته، چه کاره ییاون آقا یراست_

 را باال بردم و گفتم: می. تُن صدازدیم راههیداشت خودش را به ب یحساب گرید

 یدیرو چه حساب به خودت اجازه م جا؟نیا میکشوند خودیچرا ب نیحرف بزن نیخوای. نمنیشورشو در آورد گهید_

 همه سال؟ نینشده بعد از ا یات خالهان؟ هنوز عقده یکن تمیحد اذ نیتا ا

 داد و گفت: یصندل یرا به پشت اشهیتک

 .دمیسوال پرس هیداد، باز جوش آورد. من فقط  یا_

 .نیبشنوم. هم خوامیم حی. فقط توضنیندار دنیحق سوال پرس_

 و گفت: دیکش یقیعم نفس
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 . اما اول قهوه تو بخور. از دهن افتاد.گمیباشه. باشه. م_

. دیرا نوش اتشیتمام محتو یکه فنجانش را برداشت و مقابل دهانش گرفت و با خونسرد کردمینگاهش م یحرص

 رهیدر دهانم گذاشتم. سپس خ کیک یاو تکه دمیباشم. قهوه را جرعه جرعه نوش تفاوتیکردم مثل او ب یسع

 دیروستا، با یهیدر مورد قض_آمد. حرفوقت تلف کردن به  ی. که باالخره با کلدیاینگاهش کردم تا مگر به حرف ب

 بود. یتالف هیبگم فقط 

 دار گفتم:گرد شد و بغض چشمانم

 یام کارکه جز ابراز عشقِ احمقانهکدوم کارمو؟ من یِاصال تالف ؟یکن یتالف یکارت داشتم که خواستمگه من چه_

 بهت نداشتم.

 م گرفت و گفت:را سمت شیهادست

بهتر  یجورنیباش. ا لکسیر کنمیهان؟ خواهش م یسر بد هیگر یسودا تیجمع نیا نیکه ب یخوایآروم باش. نم_

 .میحرف بزن میتونیم

 فرستادم و به اطراف چشم چرخاندم که گفت: رونیام را بحبس شده نفس

 که من اصال یدی. دیموضوعو بزرگ فرض کرد یلیکه با تو نداشتم. در ضمن تو خ یمن پدر کشتگ ؟یریچرا تند م_

 بهت نرسوندم. یبیآس

 گفتم: یلرزان یآن روز به تپش افتاد و با صدا یادآوریگرد شد و قلبم از  چشمانم

بزرگ،  یلیاون موضوع خواه ناخواه بزرگ بود. خ ؟یحرفو بزن نیا یتونیطور ممن موضوعو بزرگ فرض کردم؟ چه_

متهم  اما منو ،یماجرا بود یِکه خودت مقصر اصل ی. در صورتینو تو کل اون روستا بردم یفاجعه بود. تو آبرو هی

 ینی. بعد هم طبق شواهد عیبه اون ماجرا زد یو راست قتیگانم مُهرِ حقبچه یتو با خوندن اون نامه ،یجلوه داد

خاطر آبروش مجبور شد از که به یکه همه راجع بهش بد قضاوت کردن. دختر یدختر هیمقصر.  هیماجرا، من شدم 

 بده. حیبگذره و فرارو بر قرار ترج شیاون روستا، از خودش، زندگ

 کرد و گفت: لیشده بود. باز خودش را به جلو ما سیصورتم از اشک خ یکِ دمینفهم
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یم دیبا ؟یدامن زد شتریب عاتیو به شا یچرا رفت ؟یمن اون خبط رو کردم درست. اما تو چرا رفت کهنیدلسا جان ا_

 .ستیمن ن ریتقص چیه یبر یتو انتخاب کرد کهنینه؟ ا یکردیو از خودت دفاع م یموند

 :دمیکه اصال دست خودم نبود به او توپ یتیاش باز مانده بود، با عصباناز قضاوت ناعادالنه دهانم

تو به همه  کهنیر ا. مگشدیجمع نم گهیمن د یختهیر یآبرو یدونیخودتم خوب م ؟یزنیحرفا رو م نیطور اچه_

به کدومشون؟ به پدرت که  ؟ییتو یمقصر اصل فهموندمیم هیطور به بق. چهیکردیبالعکس اون حرفاتو ثابت م

صراط  چیبدش رو دوشمه؟ به خودت که به ه یبه عمت که هنوز بار حرفا سوزه؟یم شیلیس یصورتم هنوز از جا

که زد و با اخم و تخم با من رفتار  ییبه اقدس که با حرفا ای ؟ینیبب نیزم یمنو سبز رو خواستیدلت نم یمیمستق

از  یفهمیم یو پشت سرم پچ پچاشون به راهه؟ تو اصال چ رنیگیهمه ازم رو م دمیدیم یوقت گفتمیم یچ کرد؟یم

 یتو یدونیکردن؟ م یاونا در موردم چه فکر یدونیتو اصال م ه؟یچ ییآبرو یب یفهمیم ی! چدمیکشکه من  ییروزا

و  الیخیآدم ب هی. تو اوشیس یفهمینم یچیتو ه زنه؟یدامن م یفیکث یهادختر و پسر به چه رابطه ییِروستا تنها

 .یدونیمو باز منو مقصر  یدونینم یچیه یکه بهم زد یکه از زخم یایالاُبال

ا ر فمیه ما دوخته شده بود. با عجله کب شاپیهق هقم به راه بود. نگاهِ کل افراد حاضر در کاف و سیاز اشک خ صورتم

 روادهیبه صورتم خورد هق هقم شروع شد و در طول پ رونیب یزییباد پا کهنیچنگ زدم و سمت در پا تند کردم. هم

 .دمیکنان دو هیگر

 بطلبد تا ببخشمش اما فقط آمده بود تا نمک بزند به زخم من... تیآمده تا حالل دیهمه مدت گفتم شا نیاز ا بعد

 بلند شد: نشیماش یدر پ یپ یهابوق یکه صدا دمیدویوقفه م یب

 سوار شو. من هنوز حرفام تموم نشده. ایدلسا؟ دلسا توروخدا ب_

 زدم: ادیسمتش فر هینفس زنان با گر ستادم،یا

دست از سرم بردار. برو گمشو. ازت  ؟یخوایاز جونم م یداره؟ چن یزجر دادنم تموم یهنوز حرفات برا ه؟یچ_

 متنفرم. متنفر.

 که زدم گفت: ییهاتوجه به حرف یب

 .دمیم حیبرات توض ای. بستیدلسا تو االن حالت خوب ن_



 در بند تو آزادم

 
143 

 

 . برو به جهنم.نمتیبب خوامینم گهیگمشو برو. د_

 گریکردنم ادامه دهم. زخم قلبم تازه شده بود. د هیبه گرتر راحت شدیشب باعث م یکیباز پا به فرار گذاشتم. تار و

 نداشت؟ ی. چرا تمامدادمیتاوان اشتباه گذشته را پس م دیبا یرا تحمل کنم، تا کِ نیهمه توه نیا توانستمینم

قدر حالم دگرگون بود را رسوا خواهند کرد اما آن میحال درون م،یهاچشم دانستمی. مدمیبه خانه رس یکِ دمینفهم

 نکردم و داخل شدم. گلسا مقابلم سبز شد و با تشر گفت: یکه توجه

 ؟یدیجواب نم تویچرا گوش ؟ییمعلوم هست تو کجا_

را درون  یمادر و گلسا نوشته بودم و گوش یشماره را برا شبیآمد د ادمیسپس  ؟یهنگ کردم کدام گوش یالحظه

را  میمانتو نیبودم. کالفه از مقابلم کنارش زدم که آست نداختهیبه آن ن ینگاه نیترگذاشتم، اما از صبح کوچک فمیک

 :دیکش

 .افتادینگرانت بود. داشت پس م یدلسا؟ مامانو با زور قرص خوابوندم. کل یکجا بود_

 گلسا بلند شد: یرا گرفت و سمت اتاق مادر پا تند کردم که باز صدا بانمیوجدان گر عذاب

 بزن. نگرانته. یزنگ به عمو مهد هینکن. با مکافات خوابوندمش. در ضمن حتما  دارشیب ؟یریکجا م_

را به دست گرفتم و  اشدهیچروک یهاوارد اتاق مادر شدم. کنار تختش زانو زدم و دست شیهابه صحبت توجهیب

 زدم و گفتم: یحالیبوسه زدم. آرام چشم باز کرد و نگاهم کرد. لبخند ب

 ببخش نگرانت کردم._

 و گفت: دیسرم کش یرا رو دستش

 مادر؟ یکجا بود_

 پاسخ دادم: ریبه ز سر

 نبود. آخه به داشتنش عادت ندارم. یاومد. شرمنده اصال حواسم به گوش شیپ یکار هی_

 . دستم را فشرد و گفت:دمیداد که صورتش را بوس لمیتحو یجانیب لبخند
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 .یدوست داشت تولدتو یهاهیهد_

 شوق گفتم: با

 .زنیمعلومه که دوست داشتم، همشون برام عز_

 نگاهم کرد و گفت: مهربان

 گفت؟ یچ دیپدرت تا تو رو د یاومد ایبه دن یوقت یدونیم_

 :دمیپرس کنجکاوانه

 گفت؟ ینه. چ_

 را به سقف دوخت و گفت: نگاهش

 نینگاهت کرد و بعد جواب داد ا یکل ؟یچه فرق دمیبچه ها فرق داره. منم پرس یبچه با همه نیرو کرد بهم گفت ا_

 یدیپاهات سُر داد. حاال فهم ریکرد به پدر و مادر، و بهشتو ز لیتبد م،یعمر زن و شوهر بود کیبچه، من و تو رو که 

 .ها فرق دارهبچه یبا همه یگیم تو گفتم آره راس دمیچرا با همه فرق داره؟ منم خند

 

 گلسا از پشت سرم بلند شد: یکه مادر زد راه گرفته بود که صدا یاز حرف اشکم

 نگفت؟ یزیاومدم، بابا چ ایمن دن یوقت وقتاون_

 داد و گفت: لشیتحو یکه مادر لبخند میشد رهیخ دو به او هر

داره محمد  یچه فرق یکی نیا دمیبچه با همه فرق داره. پرس نیدوباره پدرت گفت، ا ،یاومد ایتو دن یچرا، وقت_

داشتن خواهر چه نعمت  یدونیم شن،یدختر، دلسا رو خواهر دار کرده، غم خوار هم م نیجواب داد ا ن؟یحس

 .نیمحمد حس یگیو گفتم درست م دمیخند ه؟یبزرگ

 

 .دیمادر را بوس یشانی. گلسا هم جلو آمد و پمیدار به مادر نگاه کردنم ییهادو با چشم هر
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 . کاش...یذره شده است. کاش بود کی تیدلم برا پدر

 یبودن صدا نییآوردم. اصال متوجه پا رونیب فیلباس، تلفن همراهم را از داخل ک ضیاتاقم رفتم و بعد از تعو به

عمو داشتم. با  طورنیپاسخ از خانه و هم یتماس ب نیکردم. چند میزنگش نشده بودم. ولوم آالرم زنگش را تنظ

 جواب داد: یکردم که پس از مدت کوتاه ارداش را وشماره گرفتم،یبا عمو تماس م دیبا کهنیا یادآوری

 دلسا؟_

 جانم عمو؟_

 گفت: یعصبان یصدا با

 خونه؟ یمگه همون وقت که رسوندمت نرفت ؟ییکجامعلوم هست تو _

 دادم: حیو آرام توض دمیکش یقیعم نفس

 شد. داشیپ اوشیهمون وقت که خواستم برم خونه، س_

 کرد؟یم یجا چه غلطاون مردک اون اوش؟یس ؟یچ_

 نداشت. تیخوب هیهمسا در و یداشت حرفاشو بشنوم. مجبور شدم همراهش برم آخه جلو یسع_

 سکوت کرده بود که ادامه دادم: عمو

 فرستاد و گفت: رونیاش را بحالم بد بود. متوجه تماستون نشدم. نفس حبس شده دیببخش_

نذار اون موضوع دوباره تکرار  کنمی. فقط خواهش مشهینه، به من مربوط نم ای یراموش کنتو فقراره گذشته کهنیا_

 شه.

 شدم که عمو ادامه داد: رهیاتاقم خ یرا به هم فشردم و به پنجره لبانم

 عمو. فقط مراقب باش. کنمیتو کارات دخالت نم_

 و گفتم: دمیکش یآه

 .دی. سالم منو به شبنم جون برسوندیکه هست یمراقبم عمو جون. مرس_
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 .یحتما. تو هم سالم برسون. زود بخواب که فردا خواب نمون_

 چشم. خدافظ._

و  خوردیم چی. دلم پشدیاز نظرم دور نم اوشیس یچهره یاتختم فرود آمدم. لحظه یرا قطع کردم و آرام رو تماس

. لب به دندان گرفتم. انداختیام مروستا و گذشته ادیمرا که  ی. حسدمیفهمیچرا حالم را نم دانمیداشتم. نم جانیه

 :دیگلسا به گوشم رس یگذاشتم که صدا مه ی. چشم روندیایها باز سراغم بخدا نکند آن حس

 شام. ایدلسا ب_

 

 شدم که گفت: رهیخ حانهیآوردم و به ر رونیب توریاز پشت مان سر

 جلسه شروع شده دلسا جان._

 :زنان جواب دادم لبخند

 .امیاالن م نیهم_

لم را مقاب یگرفتم که فراهان ینفرات بودم. کنار عمو جا نیجزء آخر بایرا تمام کردم و از اتاق خارج شدم. تقر میکارها

عمو  یهاحرف کهنیتا ا دیجلسه به طول انجام یساعت کیصحبت کرد. حدود  دیجد ی. عمو در رابطه با پروژهدمید

 خانم پارسا گفت: میکناتاق عمو را ترک  کهنی. قبل از ادیرس انیبه پا

 م؟یافتاد. باالخره قراره کجا دور هم جمع ش قیبه تعو یشد؟ ه یچ یدورهم نیا یراست_

 نگاهش را به من دوخت و گفت: امیپ

 باشن. زبانیقراره م شونی. ادیبپرس یاز خانم مراد_

 نگاهش کردم و متعجب گفتم: شوکه

 من؟!_

 داد: جواب
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 .دیماهه ما رو منتظر گذاشت 2بله. _

 :دیباال پر میابروها

 نداده بودم! یبه کس یآخه من قول_

 پارسا باز به حرف آمد: خانم

 بشه. جادیشما ا یبرا طیشرا میگفت منتظر باش یفراهان یآقا م،یشد یزمان دورهم یایواال ما هر وقت جو_

 به عمو کردم و گفتم: یو نگاهش را از من گرفت. نگاه دیخند زینگاه کردم. ر یبه فراهان متعجب

 .دیاریب فیتشر ی. آخر هفته همگخوامی. در هر صورت معذرت مدیمدت منتظر من باش نیا کردمینم الیمن خ_

 گفتم: امی... رو به پامیماند و باز من ماندم و عمو و پ یاز دعوتم استقبال کردند و کم کم اتاق خال همه

 باشم. زبانیم دیاطالع بودم که با یکه من ب یدر صورت د؟یروغ گفته بودچرا بهشون د_

 زد و رو به عمو گفت: یلبخند

بندازم. سپس نگاهم کرد و  قیرو به تعو یدورهم یحرف کم نیکردم با ا یداشتم که سع یریراستش اونقدر درگ_

 گفت:

 . دیدونستیرو نم یکه زمان دورهم دیبود ی. آخه تنها تازه وارددیزبانیشرمنده، مجبور شدم بگم شما م_

 گفتم: شدمیبلند م میطور که از جامقابلم را به دست گرفتم و همان یپرونده

 . با اجازه عمو جون.دیاتفاقا خوب کرد رینه خ_

را طور مادر و گلسا شده بود. حاال چه رمیگ بانیام گرآخر هفته یاز اتاق خارج شدم. وارد اتاقم شدم. استرس مهمان و

. از نوع خوردیفکرم مشغول بود و همه جا چرخ م طورنیبرسد؟ هم انیبه پا امینگاه دارم تا مهمان شانیهادر اتاق

 انیحاضر شوم... تا پا دیطور که باهمکارانم نتوانم آن نیب دمیترسی. مفتمغذا گرفته تا به آخر... لبم را به دندان گر

 کردم. یدگیرس میمشغول به کارها یبا فکر یساعت کار

 بابت راحت کرد و گفت: نیرا از ا المیراه بازگشت عمو خ در
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. ماشاال کنهینداره. واسه پخت غذا هم مادرت کمک م ینگران کهنیشبنم. ا شیپ رنینگران نباش، گلسا و مادرت م_

 .هیدستپختش عال

 م.ام نکنآخر هفته ریکردم از حاال خودم را درگ یو سع دمیکش یپر اضطراب نفس

یعهده مرا داد که پخت غذا را به دیام نیگذاشتم که استقبال کرد و ا انیموضوع را با مادر در م دم،یخانه که رس به

خوشمزه و معروفم  ریعهده گرفت. خودم هم قصد داشتم از آن سوپ ش. گلسا هم تدارک ژله و دسر را بهردیگ

 .نمیتدارک بب

 کردمیمخلوط م اتشیطور که خامه را با محتوو همان دمیکش ریسوپ شاز  یا. کاسهدیهم رس آخر هفته یمهمان

 گفتم:

 گلسا. یدسرا مونهیشده. سوپم کارش تمومه. م یعال یسبزدستت درد نکنه مامان. قرمه_

 گلسا بلند شد: یصدا

 مونده. االن تمومه. نشیفقط تزئ_

 زنان تشکر کردم و گفتم: لبخند

 دنبالتون. ادیاالن شبنم جون م د،یبهتره کم کم آماده ش_

لباس به اتاقش رفت.  دنیپوش یسفارشات آخر را هم کرد. سپس براانداخت و  اشیسبزنگاه آخر را به قرمه مادر

کرد و الحق که خواهرم سنگ تمام گذاشته  ییکه درست کرده بود رونما یاخوشمزه یگلسا هم باالخره از دسرها

 کاشتم که داد زد: یمحکم یش را بوسها. گونهمیهامهمان یبود برا

 شدم. یرژ لب یوا_

 یقیسوپ برگرداندم. نفس عم یکاسه را داخل قابلمه اتی. با خنده رفتنش را نگاه کردم و محتودیسمت اتاقش دو و

 گفتم: و دمیکش

 .یدو لپ خورنیشده. مهمونا دستاشونم باهاش م یاوووم چ_

 بلند شد: شیکردن رفت و بعد صدا باز یزنگ در بلند شد، گلسا برا یصدا
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 منتظر ماست. نییمامان زود باش، عمو اومد. شبنم جون پا_

عمو  ماندم. گلسا و مادر رفتند و یشدم و منتظر ورود عمو مهد ییرایو وارد سالن پذ دمیکش میبه سر و رو یدست

 گرفت: یمبل جا یو رو دیام را بوسوارد شد. متبسم خوش آمد گفتم که گونه

 مادر و دختر. نیراه انداخت ییچه بو _

 عمو جون. دیفکر کرد یپس چ_

 .رسنیبرم آماده شم االن م من

 را روشن کرد و گفت: ونیتلوز عمو

 .رسنیآره بجنب االن م_

باس ل ضیمشغول تعو نهیو مقابل آ دمیتخت گذاشته بودم را پوش یرو دنیپوش یکه برا ییهااتاق شدم و لباس وارد

ی. نمستیاز او ن یسراغ گریاست د یچند روز کهنی. اخوردیچرخ م اوشیذهنم حول و محور س طورنیشدم. هم

که  یانتیآن خ یجدا دمیفهمیم کردمیفکر م مقدر با خودناراحت. هر چه ایشدنش خوشحال بودم  دیاز ناپد دانم

. کردیهم ناراحتم م یلینبود. بالعکس خ یا. موضوع خوشحال کنندهشدیتنگش م یدر حقم کرده بود باز دلم گاه

شود. کالفه  ییدلم هوا شدیباعث م یو باز حس زدیاو را کنار م یدلم تمام خبط و خطاها یوقت شدمیناراحت م

را به پا کردم که زنگ  دمیسف یهادار بود. صندلکه گرفته بودم، نم یبلندم از دوش یهنوز موها ردم،شالم را مرتب ک

شان شدم. نگاه آخر را به متوجه آمدن ،یشلوغ یقدم شد. با صدا شیباز کردنش پ یدر آمد و عمو برا خانه به صدا

مهمانانم رفتم. انگار همه با هم آمده بودند. فقط  شوازیاز ظاهرم، از اتاق خارج شدم و به پ نانیانداختم و با اطم نهیآ

 گفت: حانهیحضور نداشت که ر یفراهان

 .ادیتا ب کشهیطول م یپدرش کم ینومشو برسونه خونهتا خا یفراهان یآقا_

به آشپزخانه رفتم که  یآوردن چا یو خودم برا نندیتعارف کردم بنش ییتکان دادم و بعد از خوش آمد گو یسر

 کرد. اشیمهربان یکمک به دنبالم آمد و مرا شرمنده یهم برا حانهیر

موقع زنگ در به  نیتعارف کردم. هم یشدم، همه مشغول صحبت و خنده بودند که چا ییرایوارد پذ یچا ینیس با

باز شدن در را فشردم. در سالن را باز  یدکمه  یفراهان ریتصو دنیگذاشتم و با د زیم یرا رو ینیصدا در آمد. س
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ود. ب لیو شک ژیبا پرست اریل بسزده بود. در ک ییبایو ز تاسپر پینگاه کردم. ت آمدیکردم و به او که از پله ها باال م

 به دستم داد و گفت: ییبایو سبد گل ز دی. مقابلم رسکردیافتخار م یمرد نیحتما همسرش به داشتن چن

 . ناقابله.دییسالم. بفرما_

 جواب دادم: گل را از دستانش گرفتم و سبد

 د؟یدیسالم چرا زحمت کش_

 آهسته کنار گوشم گفت: گذشتیطور که از کنارم م همان

 .ادیخوشت ب امهیاز هد دوارمی. امگمیم کیتولدتم تبر ریهفته تأخ کیبا _

 داخل خانه شد و به همه سالم داد. متعجب به سبد گل نگاه کردم، او از کجا تولدم را خبر داشت؟ و

 یادادم و بر یاپن آشپزخانه جا یرو باال انداختم و گل را یابود. شانه بایسبد گل ز هیفقط  نیکجا بود؟ ا هیهد اصال

خانه  زنگ گریبسازم. بار د شانیرا برا یکردم شب خوب یهمکارانم نشستم و سع نیآماده کردم. ب یچا یفنجان امیپ

 به صدا در آمد. متعجب گفتم:

 هم مونده؟ یاگهیمگه کس د_

 گفت: انیاز آقا یکیبه هم انداختند که  ینگاه خاص همه

 من باز کنم. شهیاگه م_

 جا برخواستم و با عجله گفتم: از

 .کنمینه چرا شما؟ خودم باز م_

 راهم شد و گفت: سد

 داره. االن هم فکر کنم خودشه. شمیپ یامانت هیاز دوستانم بدم.  یکیآخه مجبور شدم آدرسو به _

 :دمیها شدم. کنجکاو نگاهشان کردم و پرسدختر دنیخند زیپا تند کرد سمت در خانه. نگاه چرخاندم و متوجه ر و

 زم؟یبر دیخوریم یچا_
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 به سرعت گفت: حانهیر

 .نیجا بش نینرو. هم یینه نه. جا_

 رفت و گفت: حانهیبه ر یکه خانم پارسا چشم غره ا دیباال پر میابروها

 .کنهیم  تمیاذ یلیکه سرمه خ یشال نیا ؟یبهم بد یدار یروسر هیدلسا جان،  _

 شدم و گفتم: ندبل

 .ارمیآره االن م_

را برداشتم و  میهایروسر نیاز بهتر یکیدراور را باز کردم و  یاتاقم رفتم و سمت دراور پا تند کردم. کشو به

 خواستم از اتاق خارج شوم خانم پارسا وارد شد و گفت: کهنیهم

 بندازم سرم. جانی. اومدم همزمیببخش عز_

 زنان گفتم: لبخند

 . راحت باش.کنمینه خواهش م_

 را به او دادم که گفت: یروسر

 .کهیساده و ش یدار یاتاق قشنگ_

 انداختم و گفتم: یاطراف اتاق نگاه به

 ممنون. خودمم دوسش دارم._

 سمت در اتاق برداشتم که با عجله گفت: یقدم

 !؟یراست_

 کردم: نگاهش

 جانم؟_
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 ؟یودت پخت. خطونیش یراه انداخت ییغذا یچه بو گمیم_

 دادم: لشیلبخند تحو باز

 .دهیرو مامان زحمت کش یاصل یغذا رو آره، اما غذا شیپ_

 باال انداخت: ییابرو

 .کنهیبوش آدمو مست م_

 بلند شد: حانهیر یانداخت که صدا نهیبه آ یو نگاهش کردم. ظاهرا کارش تمام شده بود. نگاه دمیخند

 خانم پارسا؟_

 نگاهم کرد و گفت: پارسا

 .میبر گهیخوب د_

 گرد شد. میهاسالن چشم یکیتار دنیاز اتاق هول داد. که با د رونیمرا به ب و

 گفتم: متعجب

 که؟یتار جانیچرا ا_

 ها باال گرفت:بچه یکر کننده یها روشن شد و صداچراغ بارهکیبه چشمم خورد و بعد  زیم یاز رو یفیضع نور

 تولدت مبارک._

 نگاه کردم، دهانم باز مانده بود. شیبزرگ و شمع رو کیزده به ک جانی. هشروع به کف زدن کردند و

 گفتم: یقیکه با لبخند عم زدندیکف م میبرا هنوز

 . ممنونم.دیکرد رمیغافلگ ا،یخدا_

 نشاند و گفت: زیمرا پشت م حانهیتشکر کردم. ر مانهیصم انیو از آقا دمیها را بوس دختر

 برات. میریجشن بگ مییجانیامشب که ا میافتاد اما بازم مزه داره. گفت ریهفته به تأخ کیدرسته _
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 نشستم و گفتم: زیذوق پشت م پر

 پاسخ داد: انیاز آقا یکیتولدمه؟  دیآخه شما از کجا خبر داشت_

جشن هم براتون  هیشماست گفتن  یخونه یمهمون دنیهم د شونیخان گفته بودن، ا امیعمو جانِ شما ظاهرأ به پ_

 . خالصه که مبارکه.میریبگ

تشکر کردم که همه شروع  مانهیکرد،صمیخندان نگاهم م یبراق و لبان ینگاه کردم که با چشمان امیلبخند به پ با

 کردند به خواندن:

 .یشمعا رو فوت کن که صد سال زنده باش ایب_

ها دست یها را فوت کردم که صداشمع آرزو کردم. چشم باز کردم و  میزندگ یرا بستم و از خدا آرامش برا چشمانم

 باال گرفت و همه شروع به خواندن شعر تولدت مبارک کردند.

ی. اصال فکرش را هم نمرفتیلبخند از لبانم کنار نم یادادم. لحظه کیبه ک یبود برش کیکه در کنار ک یکارد با

 گفت: حانهیتشکر کردم که ر شانی. باز از همگرندیتولدم را جشن بگ کردم

 .هیآهنگش خال یجا_

 انداخت و گفت: امیبه پ یثینگاه خب بعد

 ن؟یکن ضیما رو با صداتون مستف نیخوای. نمنیدار یخوب یصدا دمیشن ،یفراهان یآقا _

 باال انداخت و گفت: ییابرو امیپ

 زده؟ یحرف نیهمچ یک_

 گفت: امیو رو به پ دیخنده. عمو هم خند ریرا نشان داد که همه زدند ز یبا چشم و ابرو عمو مهد حانهیر

 .خورهینم سیکه نخود تو دهن من خ یدونیجان. م امیبخون پ_

 پر خنده گفت: امیپ

 شه؟یمگه م یقیآخه بدونِ موس_



 در بند تو آزادم

 
154 

 

نگاهش را باال  را صاف کرد و شیبخواند. چشم به او دوختم. صدا ،یقیشد بدونِ موس یباالخره راض ،یاصرارِ همگ با

 گرفت با لبخند نگاهم کرد و شروع کرد به خواندن:

 

 

 ،یتو مثل قرص ماه ییبایز_

 .یاهیاز تو باشه رنگ س دور

 تولدت مبارک تولد

 .یاله شهیتو هم یبخند

 زییاون تک گلِ پا ییتو

 بایباغ ز هی ونیم

 نیامشب خالق ا ییتو

 رو لب ما. یها خنده

 ینماهِ آسمو مثل

 .یدیام پر از عشق و تو

 ییاز خدا هیهد هی تو

 .یدیبه دست ما رس که

 مهره یمن زاده  گل

 ،یمهربون ایدن هی با

 ماهِ آبان یهوا تو
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 یاز عطر جوون پره

 .یدیام کیطلوع  تو

 اهلِ آذر یهست اگه

 چه قشنگه زییپا فصل

 بهتر. شهیتو از هم با

 ) تولدت مبارک( یکه هست یهر ماه اهل

 ) تولدت مبارک(  یگل نشست ونیم تو

 

 زیتولد تو شد از ستاره لبر شب

 زییکمون پا نیپر کرد رنگ آسمونو

 .ستیما ن نیتو ب یتر از تو امشب کس زیامشب فقط بخاطره تو. عز میجمع شد همه

 برقصن عاشقونه زییپا یبرگا گمیم

 نگاهت که شاد و مهربونه. نیا یبرا

 یشمعا رو فوت کن تا صد سال زنده باش ایب

 تولدت مبارک یکه هست ی. اهل هر ماهیباش ندهیخوش و پا شهیکه هم یاله

 تولدت مبارک یگل نشست ونیم تو

 تولدت مبارک یخزون یکه زاده  یا

 تولدت مبارک. یچه خوب و مهربون تو
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. نگاه از میکف زد شیا اتمام آهنگ همه براداشت. ب یفوق العاده قشنگ یبودم، صدا اشیخاکستر یهاچشم خیم 

 سیبرخواستم و به سرو میبود. با عجله از جا دهیمن گرفت و تشکر کرد. ضربان قلبم باال گرفته و خون به صورتم دو

و در دل خود را  دمی. لب گزدمیپاش میمشت آب به رو چندانداختم و  نهیبه آ یتند شده بود. نگاه میهارفتم. نفس

 دوخته شده بودم. امیطور به چشمان پرگبار فحش و ناسزا کشاندم که آن ریز

یوجودم را در بر گرفت و هر لحظه به خودم لعنت م یو نگاهش مرا به خلسه برده بود. عذاب وجدان سراپا صدا

 خجالت بکش دلسا اون متاهله... کردمیتکرار مو با خود  فرستادم

. چرا شدیاز ذهنم دور نم امیپ یصدا یرفتم تا بساط شام را آماده کنم. لحظه ا خارج شدم. به آشپزخانه سیاز سرو 

که کردم  یبا داشتن همسر و فرزند باز فکرش سمت من هرز رفته است؟ از فکر یعنیداشت؟  ینگاهش حالت خاص

 و خانم پارسا بلند شد: حانهیر ی. صدادیپشتم لرز

 ؟یخوایکمک نم_

برسد و زودتر  انیشب به پا نیا ترعیچه سر. دوست داشتم هرمیرا آماده کرد لیوسا راه همزدم و هم یهول لبخند

 جمع را ترک کند. یفراهان

و در کنار هم مشغول  میصرف شام دعوت کرد یو همه را برا میدیو سوپ و غذا و دسر ها را چ میانداخت سفره

عزم رفتن کردند. به جز عمو، که قرار بود شبنم جان بعد از آوردن  یآخر شب همگ دنی. باالخره با رسمیخوردن شد

تخت رو به پنجره نشستم که  ی. گلسا و مادر داخل آمدند که به اتاقم رفتم. رودیایمامان و گلسا به دنبال عمو هم ب

 :دیگلسا به گوشم رس یهوا باز شد و صدا یدر اتاقم ب

 آورده؟ یسبد گلو ک نیا_

 کنم جواب دادم: که نگاهشآن بدون

 از همکارام. یکی_

 افزود: طنتیش با
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 آقا؟ ایهمکارت، خانمه  نیا_

 زدم و گفتم: یلبخند

 آقا._

 و گفت: ستادیعجله مقابلم ا با

 کنه. میگل ها قا نیب نویا تونهیآقا م هی. فقط زدمیحدس م_

 که در دستش داشت نگاه کردم: یابه جعبه متعجب

 ؟یاز کجا آورد نویا_

 گل ها را باز کرد و گفت: نیب

 بود. جانیا_

 شدم که گفته بود: یو تازه متوجه حرف فراهان دمیکش رونیشتاب جعبه را از دستش ب با

 .ادیخوشت ب مهیاز هد دوارمیام_

بودم که  اشییبایمقابلم افتاد. محو ز یست نقره یگلسا، در جعبه را باز کردم که نگاهم رو یتوجه به سرکش یب

 گفت: یبلند یدستم گرفت و با صدا گلسا از

 ست دختر.چه معرکه یوا_

 گفت: تیکرد و با مظلوم میپا یهیزانو نشست و دستش را تک یرو بعد

 بندازم؟ نویمن ا یدیدوستمه. م یبعد نامزد یهفته_

 بودم که باز گلسا گفت: سیمنگ آن سرو هنوز

 . خواهش.گهیبده د_

 در گوشم زنگ خورد: یفراهان یصدا
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 ...زییکمون پا نیآسمونو پر کرد رنگ ز،یب تولد تو شد از ستاره لبرش_

و عذاب وجدان قلبم به  انتیکرد، با حس خ انی. دو حس متفاوت در تنم قلختیدر درونم فرو ر یزیشدم و چ داغ

 درد آمد و جعبه را در بغل گلسا فشردم و گفتم:

 تو. ی. باشه براخوامشیمن نم_

نگاه کردم و باز آب سرد به  نهی. نفس زنان درون آدمیدو سیکه گفت، به طرف سرو یتوجه به آخ جون بلند یب و

 .دمیصورتم پاش

ارتباطاتم را با  یخودم قدغن کردم. همان شب بود که همه  یرا برا هایدورهم نیشب بود که رفتن به تمام ا همان

 نیمار داشت که ا یمهره دانمیما بهتر بود. نم یهر دو یبرا نی. ادمشیاز او دور م دیبه حداقل رساندم. با یفراهان

 ...شدمیم کشینزد دیواقعا نبا گریامشبش. د ییرونما نی! خصوصا با اشدمیخود م یاز خود ب دنشیبا د نیچن

 

ما  دنیبه دست داشت از اتاقش خارج شد که با د یاکه پرونده یدر حال یسر عمو وارد شرکت شدم، فراهان پشت

 مانعم شد: شیداد و با عمو مشغول صحبت شد. خواستم از کنارشان بگذرم که صدا ییسالم بلند باال

 ما. یهابا زحمت ؟یحالتون خوبه خانم مراد_

 و سرد جواب دادم: دمیرا کامال محسوس از او دزد نگاهم

 شما. دیممنون. مراحم_

رساندم و  یبه خالص یقینا منظمم را با نفس عم یهافساز کنارشان گذشتم و وارد اتاقم شدم. ن یگریحرف د یب

 بود که گفت: حانهیظهر بود که تلفن اتاقم زنگ خورد. ر کیکارم نشستم. نزد زیپشت م

 آخرتو هم براشون ببر. ی. کار پروژهیخواسته به اتاقشون بر یفراهان یآقا_

. کردیمرا احضار م یاکنم باز به بهانه یز او دورا خواستمیرا قطع کردم و سرم را در دستانم فشردم. هرچه م تماس

 به در اتاقش زدم: یاکالفه از اتاق خارج شدم و تقه

 .دییبفرما_
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 که نگاهش کنم گفتم:آن یشدم و ب وارد

 ن؟یداشت یبا من کار_

 مقابلم گذاشت: یانشستم که پرونده یمبل یرو لیم ی. بنمیکرد بنش اشاره

 نظرتو راجع بهش بدونم. خوامینگاه بهش بنداز. م هی_

 زدن شدم که گفت: دیرا گرفتم و مشغول د پرونده

 خوشتون اومد؟ مهیاز هد_

را به زبان  قتی. حقدادمیخوش نشان م یرو دیبود. اما نبا نیبهتر اشهیهد گفتم؟یم دیدهانم را فرو دادم. چه با آب

 آوردم:

 یخوشش اومد. منم دادمش به اون. ممنونم از لطفتون. راض یلیاون سبد گل شد. خ نیب تونهیخواهرم متوجه هد_

 به زحمت نبودم.

مانده بود  یدهم. مسکوت در جا صیرا ورق زدم و باز نگاهش نکردم تا از حالت صورتش حال درونش را تشخ پرونده

 را گرفتم و گفتم: امیشانیپ ی. گرمم شده بود. عرق روزدینم یو حرف

 ندارم. یاگهیدقت کرد. حرف د یکم دیبا لیوسا یرنگ بند ی. فقط روپسندمیداره. من م یجالب یدهیا_

 گذاشتم: زشیم یبرخواستم و پرونده را رو میجا از

 ن؟یندار یاگهیکار د_

 جواب داد: خشک

 نه._

 گفتم: حانهیو به سرعت از اتاقش خارج شدم. رو به ر دمیکش نییدر را پا یرهیدر پا تند کردم و دستگ سمت

 کم کنن. دیشوفاژا رو بگ یقدر شرکت داغ شده. درجهچه_

 گفت: حانهیسمت اتاق رفتم که ر و
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 شوفاژا خاموشن دلسا جان._

وارد اتاقم شدم و تا  یحرف یتنم چه بود؟ ب یگرما لیاتاقم نگاه کردم. پس دل یو مات به در بسته ستادمیا میجا در

 یرو ادهیداشت. پس از رفتن با عمو امتناع کردم و مشغول پ قدم زدن یعصر سرم را با کارها گرم کردم. دلم هوا

 یرا در کنارم احساس کردم. اول توجه نکردم اما وقت ییاقدم ه یرو شدم. در خودم غرق بودم که صدا ادهیداخل پ

نگاهم را به روبرو  یحرف چیه یجا خوردم. اما ب یدر کنارم هم قدم شد، سر چرخاندم و به چشمانش زل زدم. کم

 یدور کند. صدا یبود که فکرم را از فراهان یتنها راه دیهم قدم شدنش را با خود دادم. شا یدوختم و اجازه

 .میکردیرا از عطر حضورش استشمام م یگریحرف وجود د یدر هم فرو رفت و هر کدام ب مانیهاقدم

خاطر چرا به دمینفهم چی. هرفتمیپذ شاپیش را به کافچرا دعوت دمینفهم چیمقابلم چشم دوختم. ه یظرف بستن به

 سفارش دادم. در سکوت مشغول خوردن بودم که گفت: یسرد بستن یهوا نیعطش درونم در ا

 افتاده؟ ی. اتفاقیستیچندان سرحال ن کنمیحس م_

 خواست،یدلم م دیفقط از او بشنوم. شا خواستمیم دیسکوتم را بشکنم. شا خواستیدادم. دلم نم سرتکان

 خواستیکنم. اصال دلم م یریحس ممنوعه به قلبم کناره گ کیتر باشد. تا از ورود پر رنگ میبرا شهیحضورش از هم

 عاشق. ی الهس ۱۸ یو باز اعتماد کنم. باز بشوم همان دلسا یالیخیبزنم به ب

خط  یِالیخ یب یفقط امروز دلم کم مکردیحالم را درک نم دانم،یدوباره به او دهم. اصال نم یفرصت خواستمیم دیشا

 .خواستیم ها را دیقرمزها و نبا

 :دمیو از خود پرس شیهااراده زل زدم به چشم یرا به دهان بردم و ب امیآخر بستن قاشق

 هنوز هم دوستش دارم؟ یعنی_

 میبودم که به رو شیهااز گذشته در دلم مانده. محو چشم یکردم که هنوز حس دایپ نیقیکه به کوبش افتاد  قلبم

 جلو کشاند و گفت: ی. خودش را کمدیخند

 جاها دعوتت کنم؟ طورنیبازم ا یدیبهم اجازه م_

 باعثش بود؟ میو ورود به خط قرمزها یمیهمان حس قد اینگاهش باعث شد به عالمت مثبت سر تکان دهم  نوع

 را... میهایتمام کنم دودل یبه نوع خواستمیفقط م دانستم،یمن هم لبخند زدم. چه شده بودم؟ نم د،یخند
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در  یااگر لحظه گرفتمیبود... عذاب وجدان م یفراهان یغرق شدن فکرم برا یابهتر از لحظه اوشیبودن با س مطمئنا

، گذشته را به ته ته گذاشتم تمام نفرتم را یارا، پشت در بسته میهایدلخور ی. تمام کردم همهخوردیفکرم جوالن م

یخوشش آمد... امروز فقط م یباز نیو ذره ذره فکر و قلبم از ا محل شدم. حل شد اوشیدادم و در نگاه س مغزم هُل

 نه... ایدر سکوت همراهم باشد تا بودنش را درک کنم، تا مطمئن شوم با او بودن را دوست دارم  خواستم

 یه شدم از حضورش، از عطر خوش بوشب همه جا را فرا گرفت و من هنوز با او هم قدم بودم، متوج یکیتار یوقت

باالخره زبان باز کرد  یبعد از مدت کردم،یو نگاهش م ستادهیبه خودم آمدم که مقابل خانه ا یدارم. وقت تیتنش رضا

 و گفت:

 .یخسته شد یلیدماغت سرخ شده از سرما. برو خونه خ_

مادر و گلسا را به  یهارا در قفل چرخاندم و به داخل رفتم. باز سوال و جواب دیدادم و کل لشیتحو یکمرنگ لبخند

 آرام گفتم: یلیو در آخر خ دمیجان خر

 .دی. شب خوبمو خراب نکندیخواستم قدم بزنم. ولم کن دیتنهام بذار_

که از من دور  یهر قدمبا  زدیم ادیدر درونم فر ینگاه کردم. حس اوشیاتاقم پناه بردم و از پنجره به دور شدن س به

و  دنیخاطر بخشبه یوجودم را در بر گرفت، کم یسراپا ی... حس پوچشدیتنگ م ،یفقط کم ،یدلم کم شدیم

 داشتم. یراحت کوتاه آمدنم حس بد

 تخت فرود آمدم. یکردم و رو یبودن حضورش راض یدیرا به با المیزود فکر و خ یلیخ اما

 یمجلس کیتون کیشدم.  رهیباال رفته به سر و وضعش خ یبه در اتاقم خورد و گلسا وارد شد. با ابروها یاتقه 

گردنبندش  ینگاهم را باال تر آوردم و رو د،یرسیسانت م ۷به  شیکه پاشنه ها یمشک یهارنگ، همراه کفش یمشک

شدم.  رهیگرفتم و به صورتش خ سیرق سرواز ب اهکرده بود. نگ زینقره را از خودش آو سیثابت ماندم. همان سرو

بود. با لبخند  ختهیلخت و بلندش، در اطرافش ر یصورتش نقش بسته بود و در آخر موها یرو ییبایز شیآرا

 :دیکه پرس کردمیم شیتماشا

 طور شدم؟چه_

 .یخوشگل شد یلیخ_

 شل شد و گفت: ششین
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 که از اتاق خارج شود گفتم:بود. قبل از آن ۷به ساعت کردم  یشد. نگاه ریخب من برم لباس بپوشم که د_

 گلسا لطفا زود برگرد._

 در آورد و گفت: نیبعد سرش را ما ب یتکان داد و به اتاقش رفت. کم یسر

 من رفتم._

 :دمیپرس

 ؟یریم یبا ک_

 موقع تلفن همراهش زنگ خورد که جواب داد: نیهم

 دوستم اومده دنبالم. خدافظ._

 خودت باش.مواظب _

... نگاهم دیباریآسمان قرمز رنگ ثابت ماند. حتما امشب برف م ی. نگاهم روستادمیو کنار پنجره ا دمیکش یقیعم آه

که پشت فرمان  یپسر جوان دنینگاه کردم. از د رفتیکه گلسا سمتش م یرنگ ییآلبالو 2۰۶آوردم و به  نییرا پا

گرفت به سرعت حرکت کرد که از  یدر کنارش جا لساگ کهنیهم و دلشوره به سراغم آمد. دمینشسته بود لب گز

 پاسخ داد: رید یگلسا را گرفتم. کم یشد. مضطرب تلفن همراهم را به دست گرفتم و شماره دیناپد دمید

 بله دلسا؟_

 :دمیو پرس دمیکش یاکالفه نفس

 بود اومد دنبالت؟ یاون ک_

 گفت: یآرام یکرد سپس با صدا سکوت

 داده بودم! حیحرف هاست؟ قبال که در موردش توض نیاالن وقت ا ؟یبس کن شهیم_

 را باال بردم: میصدا یعصب یکم

 دوستم؟ یگیم یریم یبا ک پرسمیازت م یپس چرا وقت_
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 ؟یامشبو برام خراب نکن شهیبگم؟ م ی. پس چگهیخوب دوستمه د_

 شد و گفت: یحرص شی. صدایحالت اگه دست از پا خطا کنبه یگلسا وا_

 بابا. یا _

اگر  خواستیتخت پرتاب کردم. دست خودم نبود دل نگران بودم. دلم نم یرا رو یگوش یتماس را قطع کرد. عصب و

کند. تا آخر شب که برگردد صدها بار مردم و زنده شدم.  اطیاحت شتریکردم او هم تکرارش کند. کاش ب ییمن خطا

. چشم به در اتاقم دوختم تا دیگوشم رس هداخل قفل ب دیچرخش کل یگذشته بود که باالخره صدا ۱2ساعت از 

نگاهم  شدیطور که از مقابل اتاقم رد مبود جز اتاق من، همان کی. کل خانه تارنمشیکه از مقابلم رد شد بب نیهم

 کرد که گفتم:

 تو. ایب_

 :ستادمیبرخواستم و مقابلش ا میو وارد اتاقم شد. اشاره کردم در را ببندد که بست. از جا دیکش یقیعم نفس

 !یباهام صحبت کن شتریپسر ب نیکاش در مورد ا_

 انداخت و کالفه جواب داد: ریرا ز نگاهش

 نکنم. کاریکنم، چ کاریکه چ دهیقدر عقلم قد ماون گهیدلسا، د کنمینم ییمن کار خطا_

 نگاهش کردم. قایکردم و عم زیرا ر میهاچشم

 گرفتم و گفتم: از او نگاه

داشته باشم، فقط نگرانتم. بهم حق بده اگه سوال و جوابت  تونمیداشته باشم به اون پسر نم نانیمن به تو هم اطم_

 .کنمیم

 فوت کرد و گفت: رونیرا ب نفسش

 داریخاطر من ببه یخودت اون موقع شب برگرد. ول گفتینداشتم م یتی. اگه براش اهمنیاون فقط منو رسوند. هم_

 موند و اومد دنبالم.

 باال انداختم: ییابرو
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 ؟یخواستگار ادیاگه دوستت داره چرا نم_

 گرد شد و گفت: شیهاچشم

 .شهیوقت نوبت من ماون یدلسا. درضمن هروقت تو شوهر کرد میندار یاالن؟ ما که سن_

حاال حاال ها ازدواج کنم. اگه من نخواستم  دیرو زده؟ تو به ازدواج من کار نداشته باش. اصال شا یحرف نیهمچ یک_

تون راحت تر و ارتباط دیشینامزد م یجورنی. الاقل ایخواستگار ادیبگو رسما ب خورهیبه درد ازدواج م یکنیفکر م

 .شهیم

 دوخت و گفت: نیرا به زم نگاهش

 قصدش ازدواج نباشه. دی. اصال شامینزد یمورد باهم حرف نیهنوز در ا_

 .شو الشیخیب گهیپس د_

 .میباهم ندار یکی. ارتباط نزدمیکنیم تیرو رعا زایچ یلیدلسا. باور کن ما خ ستین یکنیکه تو فکر م یطوراون_

 .نیداشته باش دمینبا_

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 ؟یندار یدوست نیخودت چن یبگ یخوایم یعنی _

 بودمش. پس جواب دادم: دهیند گرید میاز آن شب که با هم قدم زد ریمد نظرم آمد. اما غ اوشیس یا لحظه

 نه ندارم._

 یبود؟ نگو باهاش ارتباط یکرده بود ک میگال قا نیست نقره رو برات ب نیکه ا یآره جون خودت. پس اون همکار_

 .نتونهیب یزیچ هیمعلومه  کنه؟یم یکار نیچن ی. آخه کدوم همکارشهیکه اصال باورم نم یندار

. میبا هم برخورد داشت یافتادم که به سرد ریاخ یهفته کی نیا ادیو  دیخون به صورتم دو یفراهان ادیبا  یالحظه

 گفتم: یامشب امتناع کردم. رو به گلسا با لحن تند یخاطر او از رفتن به دورهمبه یحت

 زود قضاوت نکن گلسا. اون زن و بچه داره._
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 :دیباال پر شیابروها

 جنبه؟یم عه... زن و بچه داره که سر و گوشش_

 نگاه کردم و گفتم: شیهابه چشم زیت

 نظر نده. یاطالع یکه ازش ب یگلسا. لطفا به خاطر موضوع گهید هیکاف_

 ما نظر نده. یپس لطفا تو هم به خاطر رابطه_

 رساندم و یبه خالص دمیکه کش یقیام را با نفس عمتند شده یهاسرعت عقب گرد کرد و از اتاق خارج شد. نفس با

انجام  یکار دور از شان وقتچیمورد عذابم بود اما ه شیبا توجهات باال یکم یتخت ولو شدم. درست بود فراهان یرو

به او گفته بودم  یبه سرد یاز وقت ر،یاخ یهفته کی نی. خصوصاً در اکردیآقا منشانه رفتار م شهینداده بود. هم

 میبا هم برخورد داشت یموضوعات کار یده بود و فقط براکر رییکامالً رفتارش تغ دم،یرا به خواهرم بخش اشهیهد

 که تمام توجهاتش از قصد بوده باشد. کردمیمن اشتباه م دیاصالً شا

 یلیخ اوشیس لیکه اتومب کردمیاز شرکت را تماشا م رونینمانده بود. کنار پنجره، ب یبه اتمام ساعت کار یزیچ 

 لبم یو از حضورش قلبم تپش گرفت. لبخند رو ختی. دلم فرو رادستیجلوتر ا یشرکت رد شد و کم یآرام از جلو

 داًیشد شدیم شیدایو باز پ زدیم بشیغ یمدت کهنیدلتنگ شده بودم. ا یهفته کم نیآمد. دروغ چرا، در طول ا

اتاق عمو را  یدلم را با او مشخص کنم. شماره فیداشتم امروز را با عمو نروم تا تکل میسوال شده بود. تصم میبرا

 گرفتم که جواب داد:

 بله؟_

 .امیعمو من امروز با شما نم_

 چرا؟_

 آخه... آخه..._

 جور کنم که گفت: یاچه بهانه ماندم

 زده به سرت هان؟ لبخند زنان گفتم: یرو ادهیباز هوس پ_
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 درسته._

 سرده ها. امکان داره برف بباره. یلیهوا خ_

 آسمان گرفته نگاه کردم و گفتم: به

 دارم. ازین ییتنها نینداره. به ا یاشکال_

 خونه. ینرس ری. فقط خواهشاً دیباشه هر طور راحت_

 چشم._

 . مواظب خودت باش.رمیمن دارم م_

دوشم انداختم و از اتاق خارج شدم،  یرا رو فمیرا قطع کردم و منتظر شدم عمو از شرکت خارج شود. ک تماس

هم به من انداخت. کنار  ینگاه کردیکه با تلفن همراهش صحبت م یدر حالآمد و  رونیهم زمان از اتاقش ب یفراهان

 گفت: حانهیبرود که ر مه یپا و آن پا کردم تا فراهان نیا یو کم ستادمیا حانهیر زیم

 خانم پارسا. یخونه یومدیچرا شب جمعه ن یآخر نگفت_

 دادم: حیبه ماست توض یحواس فراهان دانستمیکه م یزدم و در حال یسرسر لبخند

 .شهی. واقعا مامانم نگران مامیب هایقصد ندارم به مهمون گهید_

 شد: زانیآو حانهیر یو لوچه لب

 .گذشتیخوش م یومدیشدا. م فیح_

 تماسش را قطع کرد و رو به من گفت: یدادم که فراهان لشیتحو یلبخند

 هنوز داخل شرکته؟ یمگه مهد_

 پاسخ دادم: ریبه ز سر

 رفتن. ر،ینه خ_
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 :دیکردم متعجب شد چون پرس حس

 ؟ییجانیپس چرا شما هنوز ا_

 از سوال و جوابش آرام گفتم: کالفه

 خونه. گردمیتنها بر م_

 حانهیکرد. آرام جوابش را دادم که ر یبرداشت و خداحافظ یقدم یکرد و سمت در خروج میدر سکوت تماشا یکم

 گفت:

 .میصبرکن باهم بر_

 و به سرعت گفتم: دیباال پر میابروها

 کار دارم. تو برو. ییاما من جا_

 باال انداخت: یانگاهم کرد و شانه مردد

 .امیباهت ب تونمیم یخوایندارما. اگه م یامن عجله_

 زدم و جواب دادم: یهول هولک لبخند

 .زمینه نه تو برو عز_

 تکان داد و گفت: یسر

 خوب باشه. پس خدافظ._

. با دمیسو و آن سو سرک کش نیرفتم. ازشرکت خارج شدم و ا نییمن هم وارد آسانسور شدم و پا ،حانهیرفتن ر با

شدم. هنوز همان جا بود. آرام جلو  رهیخ اوشیس لیاز نبودن همکارانم به راه افتادم و نامحسوس به اتومب نانیاطم

 راهم را سد کرد. وشد  ادهیپ نیاز ماش دمیرس اشیکیکه به نزد نیرفتم و هم

 شد و گفت: رهیخ میهارا باال آوردم، به چشم نگاهم

 سالم._
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 تکان دادم که ادامه داد: سر

 .رسونمتیم نیبش_

 به اطراف انداختم و گفتم: ینگاه

 پارک هست. هیباالتر  یکم_

قدم زنان سمت پارک  نشیمعذبم. قبول کرد و بعد از قفل کردن ماش نشیبه او فهماندم که داخل ماش میمستق ریغ

 :دمیکه پرس میرفت

 ؟یچرا اومد_

 شلوارش بود نگاهش را معطوفم کرد و پاسخ داد: بیدر ج شیهاکه دست طورهمان

 هفته سراغتو گرفتم؟ کیخوب بد کردم بعد _

 را به روبرو دوختم و جواب دادم: نگاهم

 ؟یهفته اومد کی. چرا بعد از نهیسوال منم هم قاًیدق_

 د.دلم تنگ بو_

 و گفتم: دمیکش ینیبه جانم زد. نفس سنگ یکوتاهش بد آتش جواب

 ؟یچ یبرا_

دارد.  یتیچه قصد و ن دارهاید نیبکشم که از ا رونیزبانش ب ریبودم اما فقط قصد داشتم از ز دهیرا فهم منظورش

 جواب داد:

 .گهیتو د یبرا_

 :دمیکردم. لبخند زد که پرس نگاهش

 من تنگ بشه؟ یدلت برا دیچرا با_
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 به راه افتاد و گفت: یمکتیسمت ن م،یبود دهیپارک رس به

 شن؟یمعموالً آدما چرا دلتنگ م_

 گرفتم و در جواب گفتم: یجا کنارش

 شون. قیخاطر عالبه_

 بود گفت: میهاچشم خیکه م یحال در

 .گهید یمن یهم مورد عالقه خوب تو _

 :دمیبروم پس پرس شیو با منطق پ رمیقرار نگ شیهاحرف ریکردم تحت تاث یسع

 تا حاال؟ یاز ک_

 .دمتیکه دوباره د یاز زمان_

 گفتم: شدیدر هوا شناور م میهاکه بخار نفس یشدم و در حال رهیدرخت کاج روبرو خ به

 رو بهم بگو... یزیچ هیپره. فقط  ادیز یکه قصد کنکاش گذشته رو ندارم، وگرنه ذهنم از سواال فی... حفیح_

 :دمیدر هم گره خورد که پرس اننگاهم

 ؟یبر ای یکه بمون یاومد_

 زد و گفت: ییبایز لبخند

 هستم در خدمتتون._

 گفتم: شدیم زیاز بغض لبر میکه صدا یحال در

 ؟یتا ک_

 نگاهم کرد و گفت: قایعم

 .یتا هر وقت تو بخوا_
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 و نگاهم را به همان کاج دوختم: دمیبغض خند انیم

گذشته پس دادم.  یبرا یبزرگ ینشم. من بها مونیدرخت کاج فقط قول بده پش نیهم یگذشته رو خاک کردم پا_

 .رهینم ادمیاز  وقتچیکه ه ییبها

 ... من اصال...ارمیرو سر تو خواستم در ب گهید یکیکار  یمن اشتباه کردم دلسا. تالف_

 را قطع کردم و گفتم: حرفش

فقط به خاطر دلمه... اون منو  جامنی. فقط بدون امروز اگه انهکیم تمینگو. مرور گذشته اذ یچیه کنمیخواهش م_

 سرافکنده نشم. ششیکن پ یکشونده... کار

 دلسا، من واقعا دوستت دارم._

 که با نوک انگشت پاکش کردم و گفتم: دیصورتم چک یرو یاشک قطره

 نه؟ موونهید یلیمن خ_

 گفت: متعجب

 چرا؟_

 جواب دادم: گرفتمیطور که برگ را از او مگرفت، همان کنار جدا کرد و سمتم یاز بوته یبرگ

 نبودم. جانینبودم که االن ا وونهیآخه اگه د_

 عمق گرفت. که برگ را نشانش دادم و گفتم: لبخندش

 آخه؟ هیچ نیا_

 خنده جواب داد: پر

 .گهید کنهیم فایگل رو ا یدر نبود گل، جا_

 آسمان ثابت ماند. یاهیس یکه نگاهم رو میدیدو خند هر
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 برم. دیمن با یوا_

 و گفت: ستادیاز من ا تیبرخواستم که به تبع میجا از

 .رسونمتیم_

 برم. دینه ممنون. خودم با_

 کرد: نگاهم

 ؟یترسیچرا؟ از من م_

 کردم که گفت: ریدر جواب دادن گ یکم

 به تو رو نداشتم. یجا قصد دست درازقسم بخورم من اون یبه چ_

 عجله گفتم: با

 .نهیمارو باهم بب یاطراف خونه کس خوامی. فقط نمستین طورنینه نه. ا_

 و گفت: دیکش یقیعم آه

 الاقل شمارتو داشته باشم!_

 روشن داخل پارک نگاه کردم و گفتم: یهاچراغ به

 باشه._

 و سمتم گرفت: دیکش رونیب بشیاز ج یدودل نگاهش کردم که کارت و

 کال بنداز شمارتو داشته باشم. سیم هیکارت منه.  نیا_

 گفتم که ادامه داد: یرا از دستش گرفتم و باشد کارت

 .امیهمراهت م ابونیتا کنار خ_
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 میپالتو یهابیدست بردم داخل ج زدمیطور که در کنارش قدم م. همانمیراه هم به راه افتادتکان دادم و هم یسر

 از قبل شتریتمام وجودم را در بر گرفت و حضورش را ب یبیعج . حسدمیکش هیو چشم بستم و عطر سردش را به ر

از  شیب یکیسوق دادم، او هم نگاهم کرد. از نزد شیهامبه چش شیهاباور کردم. سر چرخاندم و نگاهم را از سر شانه

 خندانش گرفتم که گفت: یهاحدمان خون به صورتم نشست با خجالت نگاه از چشم

 شمارتو داشته باشم؟ یبنداز سیم یخواینم_

 جواب دادم: آرام

 برم خونه بعد._

 .یفراموش کن ترسمیاالن بزن. م_

 لبخند نگاهش کردم و گفتم: با

 .کنمینه فراموش نم_

 لبخند سرتکان داد و گفت: با

 ...!لی. ما هم زن ذلیشما بگ یبابا، باشه خانم. هر چ یا_

خنده زد. با  ریام به زخجالت زده یهاچشم دنیاهش کردم که با دکه زد به تپش افتاد و با خجالت نگ یاز حرف قلبم

 گفتم: دیلرزیاز خجالت م میکه صدا یرفتم و در حال یاام چشم غرههمان صورت گلگون شده

 مزه...! یب_

 علت مرگش چه بود! دمینفهم یکه حت ینام دایازدواجش افتادم. ش ادیاراده  یب و

 و رو به او گفتم: ستادمیا ابانیماجرا نشوم. کنار خ نیا ریتا درگکردم  تیهدا یگریرا سمت د ذهنم

 تو برو. گهیخب د_

 .رمیبعد م رمیبرات بگ یتاکس هیبذار _

 برو. ست،ینه الزم ن_
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 زد و گفت: ینگاهم کرد که سر تکان دادم تا برود. لبخند مردد

 خبر بده. یدیرس_

 باشه حتما._

 خداحافظ._

 و گفت: دیحاالتم دستش را پس کش دنیرا جلو آورد که لبخند از صورتم محو شد و مات نگاهش کردم. با د دستش

 کردم... الیلحظه خ هی. خوامیمعذرت م_

 گفتم: حشیتوجه به توض یب

 نداره. برو خداحافظ. یاشکال_

تم که با سرعت کم سم یلیاتومب نیجلوتر رفتم و به اول یرفت. کم لشیآرام سمت اتومب یهاتکان داد و با قدم یسر

مدل  لینگاه کردم که بوق زنان به راه افتاد. سر چرخاندم و به اتومب اوشیزمان به سدست تکان دادم و هم آمدیم

 گفت: ییآشنا یکه مقابلم قرار گرفت چشم دوختم که صدا ییباال

 شن؟یها نگران م یفقط واسه دورهم شه؟یمادرت نگران نم تیموقع نیشما تو ا_

 شدم.  رهیخ اشیرنگ یهادهانم را فرو دادم و به چشم آب

 که ادامه داد: کردمیم شیرا کم داشتم. با بهت تماشا نیهم ایخدا 

 ؟یبرس تیکه به قرار باز ینرفت یراه مهدهم_

و از کجا . اندینشی. سرما تا مغز استخوانم نفوذ کرده و لرز به اندام مزدیم یحبس شده و دهانم به خشک نفسم

شده بود؟  شیداینبود. از کجا مثل اجل معلق پ یزدم، کس دیجا را دشده بود؟ مگر نرفته بود؟ من که همه شیدایپ

 قدرنیچرا ا اندازد؟یخودش م ادیبودمش! چرا هر بار مرا  رفتهیصاف کرده و پذ اوشیچرا حاال؟ حاال که دلم را با س

 خشکم زده بود که گفت: میه در جامن است؟ کالفه و خجالت زد یسرش در کارها

 ...نیبش_
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 نگاهش کردم که بلند تر گفت: مات

 دلسا خانم. نیبش_

نگاهم کرد و آرام به  یماندم. کم ریجلو نشستم و سر به ز یِصندل یحواس رو یخوردم و دست جلو بردم و ب یاکهی

 :دیبه گوشم رس یراه افتاد. لحنش حرص

که داخل شرکت و بعد هم  دیکش یی. کارش به جایو طفره رفت ینگفت ،یباهاش دار یچه نسبت دمیروز اول پرس_

گل  زنن،یعاشقانه دارن باهم قدم م یلیخانم و آقا خ نمیبیحاال هم که م ،یکنیخودت حلش م یاتاقت اومد، که گفت

که وقتتو  یتظر گذاشتمردک؟ مادرتو من نیبا ا رسر قرا یایکه ب یرو دور زد یمهد نمی. ببشنفنیگل م گن،یم

 یدلسا خانم جا دونه،یم یمهد ه؟یدخترش دنبال خوش گذرون شینگران یهالحظه دونهیمادرت م ؟یتلف کن جانیا

 ؟یکنیم یچرا باهاشون باز ؟یآقا خوش گذرون نیبا ا رهیم یرو ادهیپ

 :دیلرزیو از خشم م رفتیباال م شیرفته تُن صدا رفته

 کهویارجمند  یآقا نیبدونم ا خوامیخونه؟ اصال م یچشمش به ساعت بمونه تا برس دیداره که با یمادرت چه گناه_

خانم نظرش  نمیبیاما حاال م یکنیکه ازش فرار م هیموضوع هی دونستمیشد؟ از اولم م داشیتو پ یِاز کجا تو زندگ

 باشه.تا با اون خوش  ذارهیهمه رو قال م نانیکرده و کامالً با اطم رییتغ

ده از دستش خارج ش یکم نیکه داشت کنترل ماش یتیخاطر عصبانبه یرانندگ نیترس به حرکاتش نگاه کردم، ح با

 بود. مدام نگاهم با وحشت به او و مقابلم در گردش بود که ادامه داد:

 کنهیطور با توجهاتِ من، سرد و مغرور برخورد مکه اون ی. دختریباش یدختر نیچن کردمیفکرشو هم نم یحت_

 نیچن کنمیدور... باور نم ختمیامروزت ر دنی. تمام تصوراتمو با دنمشیبب یطیشرا نیتوقع نداشتم حاال تو چن

 ...!یباش یدختر

دتر د و خرکردم. هر لحظه خر یسکیر نیفرستادم که چرا چن نیتک تک کلماتش قلبم فشرده شد و به خودم نفر با

که  ،یقرار گرفته باشم. آن هم فراهان یمورد سرزنش کس نی. از خودم بدم آمد چندمیکه از او شن ییهاشدم با حرف

ینم یدو به وجودم هجوم آورده بود، از طرف ررا کرده بودم مقابلش خوب جلوه کنم. خشم و شرم ه میتمام سع

له شده بودم که از  شیقدر با حرف هاهم آن یاز طرف رم،یکه کرده بودم سرم را باال بگ یخاطر خبطبه توانستم

 یخبط نیاگر داخل شرکت چن کنم؟یبودم. اصال به او چه مربوط است که من چه م یکفر یموقعش حساب یحضور ب
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 کیچرا  دارد؟یاز سرم بر نمدست  یاچرا لحظه ده؟یچیپ میکند اما حاال چرا به پر و پا خمیکرده بودم حق داشت توب

 شدم. رهیسرخ به او خ ییهامشت شدند و با چشم یحد فضول باشد؟ دستانم از ناراحت نیتا ا دیمرد با

. متعجب نگاهم کرد و سرعتش را کم کرد که آمدیچشمانش خوب به چشمانم م یخاکستر ن،یماش یکیتار درون

 کردم: یگذشته را سرش خال یزهالحظات سخت و رو نیا یدهانم را باز کردم و عقده

من؟  یتو کارا دیسرتونو فرو کن دیقصد دار ی. تا کِهاتونیموش و گربه باز نیبا ا دیخستم کرد گهید یفراهان یآقا_

من؟  یوسط زندگ یپریمثل نخود آش م شهیبه شما داره؟ چرا هم یمن چه ربط یخصوص یبدونم زندگ خوامیاصال م

اما به چه  یهوامو داشت یو کل یدر آورد یباز نیفرد نتو کارم، واسه م یدرست از همون روز اول خودتو دخالت داد

 هیسرما د،یکه باش دیکار داره؟ دوستِ عمو هستمن چه یمتاهل به زندگ یبهیمرد غر هیبدونم  خوامیاصال م مت؟یق

 ما، اکاره چیبله ه ن،یاکاره چیاما خارج از اون شرکت شما ه دیکه باش دیدومم هست سیرئ د،یکه باش دیگذار شرکت

 یداره مادرم چه لحظات ی. اصال به شما چه ربطیمن یشخص یو دنبال کنکاش تو زندگ یچوب زد شهیهم مواهیزاغ س

 دونهیکنم، خود شما خانمت م یرو ادهیپ خوامیداره که به عمو رو گفتم م ی. به شما چه ربطکشهیرو در نبودم م

 ؟یزنیچوب م اهشویو زاغ س یدختر افتاد هیاز خونه در کمال وقاحت دنبال  رونیب

 :دمیکالفه نال دمینگاه بهت زده و ناراحتش را که د 

هم شکسته شه.  شِیپ مون،نیحرمتِ ب دیرو بگم. نذار زهایچ یلیخ تیعصبان نیدر ح دینذار کنمیخواهش م _

 لطفا. د،ینداشته باش یبه من کار گهید کنمیخواهش م

آمده استفاده کردم و  شی. از فرصت پستادیا ابانیاز خ یاکه مبهوت گوشه کردمیاش مسکوت نفس زنان نظاره در

ه زده ک یبه خاطر گند میدر گلو یبلند به راه افتادم. بغض بزرگ ییهاآمدم و با قدم نییپا لشیبه سرعت از اتومب

را به هم فشردم، فکرش را هم  میهاشد؟ لب طورنیا چراصحبت کردم؟  طورنیچرا ا ای. خداکردیم ییبودم خودنما

برگشتم و به پشت  مانیبه سرش بکوبم. پش میهاسرش هوار شوم و نقاط ضعفش را با حرف نیچن یروز کردمینم

. دستانش به دادیبودم را نشان مرا که گذرانده  یریروشن بود و طول مس نشیماش یانداختم، چراغ ها یسر نگاه

به سرعتم افزودم تا زودتر دور شوم  د،یام چکگونه یاشک رو یقطره نیو اول دمیبه من بود. لب گز گاهشفرمان و ن

 یزرد رنگ ب یتاکس کی دنیتار از اشک نگاه کردم و با د یدیتوجهم را جلب کرد، با د ینیبوق ماش یاز او، صدا

دادم و باز  هیتک نیماش یشهیرا به ش مدار آدرس دادم. سرخش ییگرفتم و با صدا یعقب جا یصندل یرو یمعطل

پول آژانس را حساب کردم  دمیکه رس ابانی. سر خختمیریاز طرز صحبتم فقط اشک م مانی. نادم و پشختمیاشک ر

 ریندم و وارد شدم. سر به زرا در قفل در چرخا دی. کلدمیکش یقیو نفس عم دمیبه صورتم کش یآمدم. دست نییو پا



 در بند تو آزادم

 
176 

 

بود. جواب سالمم  ستادهیگاز ا یپا لشیدر موبا رهی. گلسا هم خکردیتماشا م الیسر ونیتلوز لسالم دادم، مادر مقاب

 .دمشیتخت کوب یرا از تنم کندم و کالفه رو میرا دادند که وارد اتاقم شدم. پالتو

حواسش به من  قدرنی. کاش اکردیحالم را خوب نم زیچ چیتخت نشستم، کالفه بودم و ه یمتشنج رو یاعصاب با

 .دادمیاز کف نم اریاخت طورنینبود تا ا

دم و آور رونیکردنش، ب دایو رو کردم و در آخر با پ ریرا ز میپالتو یهابیداده بود ج اوشیکه س یکارت ادیبا  بارهکی

اش را ر حالم بد بود که بخواهم به او پناه ببرم، شمارهقددادم و فکر کردم. آن اشیدر دستانم باز ینگاهش کردم. کم

 نیاول یاز فکر فراهان یخالص ینه. اما برا ایارتباط را آغاز کنم  نیا ودمکردم. دو دل ب رهیداخل تلفن همراهم ذخ

 ارسال کردم: شیرا برا امکیپ

 خونه. دمیسالم، من رس_

 :دیگذشت که جوابش به دستم رس یکم

 .یبه به سالم، خوشحالم کرد _

 شدم و لبخند زدم که دوباره گفت: رهیخ امشیبه پ فقط

 ؟یدیرس جانیبهت گذشته؟ چه طور به ا یچند سال چ نیا ؟یگیدلسا؟ از خودت برام م_

دادم و او چه خوب  حیتوض شیچند سال شدم، همه را مو به مو برا نیو مشغول مرور خاطرات ا دمیکش یقیعم آه

به  یشده بودم که گذر زمان را متوجه نشدم و فقط زمان شیهاامکیقدر گرم پکرد. آن ییجود و از من دلحرف ز

خوردن شام به  یمان دل کندم و برابحث یادامهجا بود که از زد و آن میخوردن شام صدا یخود آمدم که گلسا برا

 یمرا به ادامه ییرویدور شده بود و فقط ن یفراهانکامال هوش و حواسم از  خواستمیطور که مآشپزخانه رفتم. همان

 ،یکردم و در آخر از خستگ یباز امکیپ اوشیوقت با س ریبود که تا د یشب نیو آن شب اول کشاندیرابطه م نیا

 ییهاو خواب آلود هشدار را قطع کردم، با چشم دمیاز خواب پر لیزنگ موبا یبه دست به خواب رفتم. با صدا یگوش

رفتن به  یبرخواستم و برا میاز جا لیمیساعت، ب یهاعقربه دنیمقابلم چشم دوختم و با د یواریباز به ساعت د مهین

در ذهنم پر رنگ شد و آه از نهادم  یو فراهان شبید ادیکه  دمیکش میهابه لب یارهیشرکت آماده شدم. رژ لب ت

نبود،  یاشدم، چاره رهیخ نهیبه جانم افتاد و مضطرب به آاسترس  شدم؟یطور با او روبرو مبرخواست. حاال امروز چه

 ارمتظمفصل در آشپزخانه ان یارا به دوش انداختم و از اتاق خارج شدم. مادر با صبحانه فمیرفت. ک دیرا با یراه رفتن
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از اتاقش خارج  داری. مشغول خوردن شدم که گلسا هم خواب و بدمیو حالش را پرس دمشی. با لبخند بوسدیکشیرا م

 رفت و در همان حال خطاب به من گفت: سیشد و به طرف سرو

 دارم. ازیمقدار پول ن هیدلسا من _

 به مادر انداختم و گفتم: یشد. نگاه سیداخل سرو و

 خواد؟یم ی. پول واسه چمیکه پرداخت کرد شوهیشهر_

 باال انداخت و گفت: یاشانه مادر

 تولد دوستش بخره. یبرا یچ واستخیکمک م یاز کس یتلفن روزید _

کارت  فمیبرخواستم، از داخل ک میکردم و از جا ینگاه امیباال انداختم. به ساعت مچ ییبه دهان بردم و ابرو لقمه

 خارج شد گفتم: سیگلسا از سرو کهنیگذاشتم و هم زیم یرا رو امیبانک

 .ارمیدووم ب نیبا هم دیکارتو برات گذاشتم. فقط کم خرج کن، تا آخر ماه با_

 گفت: کردیکه صورتش را خشک م یحال در

 برام. هیتومن کاف 2۰۰_

 گرد شد و متعجب نگاهش کردم. میهاچشم

 :دیپرس دیام را که دگرد شده یهاچشم

 خوب؟ الزم دارم بابا. هیچ_

 ام انداختم و گفتم:شانه یرا رو فمیک

 ست؟ین ادیتومن ز 2۰۰تولد  هیهد هی یبرا_

 گفت:شد و  شوکه

 تولد دوستمه؟ یدونیتو از کجا م_
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 باال انداختم و گفتم: یاشانه

 آره؟ گهیهمون دوست معروف د_

منتظر ماندم تا  یکردم و از خانه خارج شدم. کم ینفهمد، کالفه خداحافظ یزیمادر چ یعنیآمد،  میبرا ییو ابرو چشم

 و گفت: دیو سوار شدم. حالم را پرس دیعمو رس

 ؟یه با خودت خلوت کردخوب تا خون شبید_

 :دمیپرس جیگ

 شب؟ید_

 حرفا. نیو ا یرو ادهیو پ یتنها باش یخوایم یآره گفت_

 آهان. بله خوب بود._

و به عم یبود لج نکند و حرف دهیکه از من شن ییهاخاطر حرفبه یبودم فراهان دواری. امدمیکش یچرخاندم و پوف سر

 بودم که عمو دستش رهینگاهم به سر درِ شرکت افتاد، استرس به جانم غلبه کرد. مردد به ساختمان خ کهنیبزند. هم

 و گفت: دیرا به کمرم کوب

 داخل؟ یریچرا نم_

را نداشتم.  یآمدن به شرکت و چشم به چشم شدن با فراهان یرو کردمیدل به عمو نگاه کردم، هرطور حساب م دو

 زدم و گفتم: ایلب تر کردم و دل به در

 ام؟یامروز به شرکت ن شهیم_

 :دیو پرس دیباال پر شیابروها عمو

 ؟یایب یخوایچرا نم_

 شدم و گفتم: رهیاطراف خ به

 و گفت: دیحس و حال کار و ندارم. دماغم را کش دونم،ینم_



 در بند تو آزادم

 
179 

 

 .یمرخص یبر ایراحت نیبه ا یتونیوروجک فکر نکن چون عموتم م_

 را رفع و رجوع کردم و گفتم: حرفم

 نرفتم. امروزم استثناست. یکه تا به امروز مرخص دینیبینکردم، م یفکر طورنینه نه ا_

 زد و گفت: ینگاه مُسرم لبخند دنیرا تا به تا کرد و نگاهم کرد، سپس با د شیهالب

 شرکتم شد جا؟ ی. جلویخوایم یمرخص یگفتیآخه دختر خوب ال اقل زودتر م_

 عمو جون. ریاال که شده سخت نگح_

 امان از دست تو. باشه. برگرد خونه._

 بگردم. یکم رمینه خونه که نه. م_

 سمت شرکت برداشت و گفت: یباال انداخت و قدم یا شانه

 فقط مراقب باش. ،یمختار_

مقصدم کجاست فقط  دانستمیگرفتم، نم شیو قدم زنان راه برگشت را در پ دمیکش یوارد شرکت شد. نفس راحت و

 فیرا از ک لمیموبا یبود. با دو دل ۸انداختم  ینگاه میافتادم. به ساعت مچ اوشیس ادیراه  انیکه م رفتم،یجلو م

 جوابش را دادم و اضافه کردم: امشیپ دنیافتاد. خوشحال از د رشیصبح بخ امیکه چشمم به پ دمیکش رونیب

 خونه رو هم ندارم. ی. راستش حوصلهگردمیر مامروز حال رفتن به شرکت و نداشتم. دارم ب_

 را صاف کردم و جواب دادم: میتماسش صدا نیکه تماس گرفت، مضطرب از اول دینکش یرا ارسال کردم. طول امیپ

 سالم._

 دلسا؟  ییسالم. کجا_

 گفتم که گفت: شیرا برا ابانیاطرافم نگاه کردم و اسم خ به

 دنبالت. امیجا بمون مهمون_
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 دل جواب دادم: دو

 باشه منتظرم._

 دو روزه و نیآن نشستم. به ا یرو، رفتم و رو ادهیدر پ یمکتین دنیرا قطع کردم و به روبرو چشم دوختم، با د تماس

 یدرا ج امیپ یهابخواهم حرف کهنیفکر کردم. درست بر خالف ا امیو رفتار پ اوشیام با سارتباط تازه شکل گرفته

 تر کرده بودم.کینزد اوشیو به آن عمل کنم، ارتباطم را با س رمیبگ

. توجهات کشاندیم اوشیمرا سمت س یبیحس عج یاما از طرف ستمین یگرفته بودم چندان راض شیکه در پ یاز راه

د محبت مور یلحظه از زندگ نیبودم که تا ا ی. باالخره من دخترکردیدلم را نرم م گاهشیگاه و ب یهاو ابراز عالقه

سال ها را مرور کند، باز موجب  نیقدر هم ذهنم ا. هر چهدبو یشور و حال نیام، دلم خواستار چنقرار نگرفته یمرد

اش پدرانه و مردانه یهاسرم نبود تا با محبت یباال یپدر ی. در اوج جوانشدینم اوشیاز حسم به س یریجلوگ

. من کردینم رابینبود. وجودم را س یکاف میاما برا کردیمان مها را صرفمحبت نیا یگاه یکند. عمو مهد رابمیس

 اوشیکه با س شبیکه دوستم داشته باشد و مورد توجهش واقع شوم، از د یمرد خواستم،یاز جنس عشق م یمحبت

احساسات تن دهم و رابطه و  نیبه ا کندیوادارم م ییروین زند،یبه دلم چنگ م یبیآشنا شدم حس و حال غر شتریب

دوختم. لبخند زنان از  اوشیخندان س یبه چهره اهو نگ میایباعث شد به خود ب یلیبوق اتومب یاش دهم. صداادامه

نه، هنوز حس  ایتن دهم  اشیبه همراه دانستمیرا به دست گرفتم و برخواستم. مردد جلو رفتم، نم فمیحضورش ک

 :رمیرا بگ ممیباعث شد تصم شیکه صدا شدیم دهید با او در دلم ییاز ترس و تنها یاخفته

 خانم؟ یشیسوار نم_

تم. گرف یجلو در کنارش جا یرا دور زدم و صندل لشیلب گفتم اتومب ریکه ز یاو با بسم اهلل دمیکش یقیعم نفس

داخل به جانم نفوذ کرد و  طیمح یکه جوابش را دادم، آرام به راه افتاد. گرم دیلبخند زنان نگاهم کرد و حالم را پرس

داشتم که باعث  یخاص جانیتمام دختران اضطراب و ه مثلآرام آرام از تنم دور شود.  مکتیآن ن یباعث شد سرد

 :دینگاهم از روبرو به او معطوف شود. پرس شدیم

 ؟یشد از رفتن به شرکت منصرف شد یخوب چ_

 دادم: حیدهانم را فرو دادم و توض آب

 امروز و شرکت بگذرونم. خواستینمدلم  دونم،ینم_
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 :دیلبخند نگاهم کرد و پرس با

 ؟یامروز رو کجا بگذرون خواستیوقت دلت ماون_

 فکر کردم و جواب دادم: یکم

 .خوادیو م عتیدلم طب ،یدونیاوووم... م_

 ادامه دادم: یشدم و با لحن محزون رهیغم به روبرو خ با

 .نمیجا رو ببدوباره اون خوادی. دلم مزنهیچند سال واسه روستا پر م نیدلم تو ا_

 که نگاهم کند گفت:آن بدون

 .بردمتیدوره، وگرنه م فیح_

 کردم: نگاهش

 بکرش تنگ شده. عتیدلم واسه طب نهیجا، منظورم انبود که برم اون نیتو اون روستا ندارم، منظورم ا ییمن جا_

 و باز حواسش را به مقابل جمع کرد و گفت:به من انداخت  ینگاه مین

 جا ندارم.از اون یکه دل خوشمن ؟یجا شدواقعا دلتنگ اون_

 چرا؟_

 بودم گفتم: دهیکه در روستا از او شن یسابق یهاآوردن صحبت ادیبه  با

ان و . چون مردمش سادهستیدرش ن یتکنولوژ چیچون ه یروستا رو دوست ندار یگفتیم ادمهی دم،یآهان فهم_

 . رهیگیو م شرفتیپ ی. چون جلوستنین یامروز

 کردم و ادامه دادم: نگاهش

چند  نیبرنگشته. اما من ا گهی. چون هرکس اومده دگردمیبه روستا بر نم گهیشهر د امیب یاگه روز یگفتیم ادمهی_

جاست. چه طور اون میفرد زندگ نیترو با ارزش نیتر. من بزرگزنهیبودن تو اون روستا دلم پر م یالحظه یساله برا

 باشم؟ زاریاز رفتنش ب
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 :دینگاهم کرد و پرس متعجب

 ه؟یمنظورت چ_

 و جواب دادم: دمیکش یآه

 چند ساله سر مزار بابام نرفتم._

 شد: یدر الک خودم فرو رفتم که شاک و

 دختر. ی. بغ نکن. حالمو گرفتنمیبب تویکه ناراحت جانیا ومدمیمن ن یه_

 زل زدم: ابانیبه خو  دمیکش یقیعم نفس

 ؟یریکجا م_

 لبخند سر کج کرد و گفت: با

 که دلِ خانم باز بشه. ییجا هی_

 راهمون دور شه. به سرعتش افزود و گفت: خوامینم ست،یالزم ن_

 .ستین یراه م،یرسیزود م_

هم  میصدا یکه رو یه اطراف نگاه کردم و در حالبه استرس افتادم و با ترس ب رفتیکه م یاناشناخته ریمس دنید از

 گذار بود گفتم: ریتأث

 ؟یریکجا م یبگ شهیم اوشیس_

 توقف کرد و رو به من گفت: ابانیسرعتش را کم کرد و کنار خ امدهیصورت ترس دنیکرد و با د نگاهم

 ؟یدیچته دلسا؟ ترس_

 و گفتم: دمیکش یاکالفه نفس

 .شهیم یداره طوالن ریبرگرد. مس_
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یم. تنها و راحت کارمو مخونه بردمتیراست م کیهمه راهو،  نیا شدمیداشتم از شهر خارج نم یمن اگه قصد بد_

 قشنگ. یجا هی برمتی. بابا دارم مکردم

 گفتم: ینگاهش کردم و با پا فشار مردد

 پارک بسنده کنم. کیبه رفتن به  دمیم حیترج_

 دور بزنم؟ یعنی_

 فتم:تکان دادم و گ سر

 لطفا._

 رهیغرق فکرش خ یهم فشردم و به چهره یرا رو میهاو با زدن راهنما، دور زد و به راه افتاد. لب دیکش یاکالفه نفس

کنار  کهنیاز راه در سکوت گذشت تا ا یادیبود. مقدار ز سکیناراحتش کنم اما بهتر از ر خواستیشدم. دلم نم

 و گفت: ستادیا یپارک

 .هیقشنگ یجا جامنیا_

 ادامه داد: هیبا کنا و

 .یدونیو صالح م ستیالبته اگه دور ن_

ر که س میرا فشرد و درها را قفل کرد و در کنار هم قدم برداشت موتی. ردیایشدم و منتظر ماندم تا ب ادهیپ یحرف یب

 گفتم: ریبه ز

 سرکارت؟ یبر ستیقرار ن_

 خاطر شما از کارم زدم تا بهت خوش بگذره.به رینخ_

و  امدیکه از سکوتش خوشم ن میقدم زد یهم نزدم. کم یاما حرف امدیکه با حرفش گذاشت خوشم ن یمنت خاطربه

 گفتم:

 خونه. گردمیبرو سر کارت. منم بر م_
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 نگاهم کرد و گفت: کالفه

 .شتیمدم پخاطر تو اومن به ؟یکن تیاذ یه یخوایچته دلسا؟ چرا م_

 خور گفتم:انداختم و دل ریرا به ز نگاهم

 برگرد شرکتت. یسرم؟ ناراحت یذاریمنت م قدرنیخوب حاال، چرا ا_

 و نگاهم کرد: ستادیاز حرکت ا یحرص

 ؟یکنیبرخورد م یجورنی. چرا ایمنت نبود. گفتم که بدون نیا_

 آمده گفتم: شیباال انداختم و کالفه از وضع پ یاشانه

 مزاحمت نباشم. ای. یبرخورد کنم؟ خوب گفتم از کارت عقب نمون یطورچه_

 .اومدمیاز اول نم یاگه مزاحمم بود_

 نشست و کالفه گفت: یمکتین یرو

 . کنهیم تمیاذ تیاعتماد یب نیا_

 گفتم: هشیتوج یباال رفت و با فاصله در کنارش نشستم و برا میابروها

از شهر  یرو باهاش برقرار کردم. در ضمن داشت یکیارتباط نزد نیکه چن یهست یمرد نیخب بهم حق بده. تو اول_

 مسائل متعصبم. نیدر رابطه با ا یمن کم ؟یاز من دار ی. چه انتظاریشدیخارج م

 :دیبه گوشم رس شیچپ نگاهم کرد که نگاه از او گرفتم و صدا چپ

 یخطا هی ترسهیآدم م کهنی. نه ایو به تنت بمال زیهمه چ هیپ دیبا یریپذیرابطه رو م کیشکل گرفتن  یوقت_

 وقت خانم ناراحت نشه. هیکنه که  کیکوچ

 به روبرو زل زد. ناراحت نگاهش کردم و گفتم: و

 ! یبمون یستیمجبور ن ی. اگه ناراحتستمی. عوض بشو هم نمیطورنیمن ا_
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 چرخاند و نگاهم کرد: سر

 کار کنم؟مجبورم بمونم. دل المصبو چه یناراحتم. ول_

 انداخت و با خنده گفت: ماننیبه فاصله ب ینگاه بعد

 .یمتر دورتر نشست هی یطور رفتچه نیآخه بب_

 نگاه کردم و گفتم: شدیهم جا م گرینفر د کیکه  مانانیم یفاصله به

 موارد حساسم. طورنیمن به ا_

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 خوش به حال همسرت!_

 طور؟چه_

 باشه.  دیمثل تو مق شهیم دایپ یکم کس_

 بودم گفتم: ریگدل شیهااز حرف یکه هنوز کم یگرفتم و در حالاز او  نگاه

 بگم طفلک همسرت. دیمنم با طورهنیاگه ا_

 :دیخنده پرس با

 چرا؟_

 .جنبهیسر و گوشت م قدرنیچون ا_

 کردم که گفت: شیا. من هم با لبخند تماشدیخنده زد و غش غش خند ریبه ز یبلند یصدا با

 طورم؟نیواقعا ا_

 و صادقانه جواب دادم: دیاز لبانم پرکش لبخند

 شناختمت. طورنیکه االاقل من_
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 باال انداخت و گفت: ییابرو

 کنارت باشم؟ یچه طور قبول کرد طورهنیاگه ا_

 باال انداختم و گفتم: یاشانه

 بهت دادم؟ یابد کردم فرصت دوباره_

 نگاهم کرد و گفت: قایعم

. حاال نیخواستم تو رو بترسونم. هم گهیموضوع د هی یخاطر عقدهو نداشتم. من فقط به تیگفتم که از اولم اون ن_

 ؟یاون موضوع و فراموش کن یخوایچرا نم ؟یداریبر نم هیقض نیدست از سر ا یدیدوباره منو د یتو از وقت

 دهانم را فرو دادم و کالفه گفتم: آب

حالم خوش یلیخودم خ یکنیم الیخ اوشیفراموش کنم! س یخوایم کهنیا ست؟ین یبیعج ینظرت خواسته به_

که به مرور اون خاطرات  یکنیم یآخه. تو هم هر بار کار ستیدونه دونه خاطرات تلخمو مرور کنم؟ دست خودم ن

به دلم اجازه  کهنیا جام،نیاالن ا کهنیکنم. ا بتونم بهت اعتماد یکردیم یکارا کار نیا ی. کاش جایزنیتلخ دامن م

نکردم. که از خودم منعش  یرو بخورم که عاشق ییبعد حسرت روزا خوامیکه نم نهیا یدادم راه خودشو بره فقط برا

. یکنیمن گله م تیدلم کامالً باهات صاف شه. اما همش از حساس یکردیم ینکردم. کاش کار یکردم که جوون

 کنه؟یتو رو ناراحت م ستمین هیبقمثل  کهنیا

 و گفت: دیکش یپوف

 یکم ایبه خاطر خوردن دستم بهت  خوادی. دلم نممیمون لذت ببراز باهم بودن خوادیمن فقط دلم م زمیعز _

 نانیاطم خوامی. ممیراحت باش خوامی. میبش موننیبحث بزرگ ب هیو موجب  یاریادا و اصول در ب یکل یکینزد

 گرون تموم شد. یلیدور ببرمت برام خ یجا هی یدیترس کهنی. ایکن

 کامل گفتم: نانیو با اطم دمیکش یقیعم آه

. من حرف یعمل کن یهرطور که دوست دار یکردن ندارم. حاال تو مختار رییخوشبختانه من قصد تغ ایمتأسفانه،  _

 آخرمو زدم.

 شده نگاهم کرد و گفت: زیر یهاچشم با
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 کردم. دایرو پ یاچه فرشته دمیتازه فهم ر،یخ. نهرمایم کنمیول م یا رو بزنحرف نینکن ا الیخ_

را ازش  مینتوانستم کش آمدن لبها گریلبخند زد و د یخنده و اخم نگاهش کردم که همراه چشمک نیب یحالت با

 پنهان کنم.

 بانک به دستم امکیخوردن غذا بود که پ نیکه از شرکتش تماس گرفتند و احضارش کردند. ح میرا باهم خورد ناهار

 لیموبا یچشمانم گرد شد و شوکه به صفحه میهزار تومان کم شدن از حساب بانک ۴۵۰کم شدن  دنیو با د دیرس

 :دیپرس اوشیشدم که س رهیخ

 شده؟ یچ_

 خود آمدم و جواب دادم: به

 . بابت ناهار هم ممنون.میبر ستین یزیچ_

 دنی. از دخوردیرا در قفل در چرخاندم و داخل شدم، خون خونم را م دیخانه رساند و رفت. کل یکیتا نزد مرا

زن  دنیمادر آمده، داخل شدم که از د دنیزن عمو به د کهنیا الیباال رفت، اما با خ میمقابلم ابروها یزنانه یهاکفش

 :دیتشکر کردم که مادر پرس دیرا داد و حالم را پرس بمجوا یمتعجب شدم و سالم دادم. با لبخند پهن هیهمسا

 مادر؟ یزود اومد قدرنیچرا ا_

 گرفتم. یمرخص_

باز اتاقش را هل  مهی. در ندمیاز داخل اتاق گلسا شن یخش خش یبه سمت اتاقم رفتم که صدا یابدون پاسخ اضافه و

ام شد را صاف کردم که متوجه می. صداکردیم چیرا کادو پ یزیتختش چمپاته زده بود و چ یدادم و نگاهش کردم. رو

 زد و گفت: یو به عقب برگشت، لبخند هول

 ؟یاومد یسالم. ک_

 جواب دادم: داشتمیبر نم اشهیکه چشم از هد یاتاقش شدم و در حال وارد

  ؟یکنیم یکار دارحاال. چه نیسالم. هم_

 مقابلش انداخت و گفت: یبه بسته ینگاه
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 .کنمیدارم کادوش م ،یچیه_

 :دمیحرصم گرفت اما آرام در کنارش نشستم و پرس شیخونسرد از

 هست؟ یحاال چ_

نشده  چیکه هنوز کادو پ یبسته را به دستم گرفتم و قسمت رود،یدر جواب دادن طفره م دمینگاهم کرد، فهم مردد

 کارتونش حک شده بود گفتم: یکه رو یعکس دنیزدم، از د دیبود را د

 اصالح مردانه؟ پَک_

 کردم در آرامش باشم پس گفتم: یرا به هم فشرد و نگاهم کرد، سع لبانش

 ؟یداد نیتومن پول به ا ۴۵۰گلسا تو _

 گرد شده نگاهم کرد که ادامه دادم: یهاچشم با

 .کردمیتا خَفَت م یبود شمیپ خواستیبرام اومد دلم م امکشیپ یوقت_

 تم:که باز گف کردیحرف فقط نگاهم م یب

 نیخرج ا زبونویتومن ب ۴۵۰ یحاال تو رفت م،یانداز کنپس یپول میتا بتون زنمیم یالک یهمه از خرجا نیمن ا_

خاطر به کشمیقدر تو اون شرکت زحمت ممن هر چه ؟یبراش بخر یگرون هیهد نیچن یطور تونستگلسا چه ؟یکرد

خودمه که بهت  ری. تقصیلیگلسا، خ یابچه یلیخ ؟یکرد هیهد کیتومن خرج  ۴۵۰وقت تو تو و مامانه. اون یراحت

 .یسوءاستفاده گر طورنیا دونستمیاعتماد کردم و کارتمو بهت دادم. نم

 برخواستم و تشر وار گفتم: میشتاب از جا با

 .نمیبب اریکارتو ب_

اتاق خارج شوم که و خواستم از  دمیکارت را مقابلم گرفت که از دستش کش فشیبرخواست و از داخل ک شیجا از

 گفت:

 تراش.  شیژل اصالح، ر و،یداره. ادکلن، اَفتِر ش یآخه سِت کامله دلسا. همه چ_



 در بند تو آزادم

 
189 

 

 سمتش برگشتم و نگاهش کردم که ادامه داد: یعصب

 گرون در اومد. یشد که کم نی. ادمیتراشو جدا خر شیالبته ر_

 :دمیحرص به او توپ با

 خدا. به یفکریب یلیگلسا؟ خ یفقط کم ؟یکم_

توجه وارد اتاقم  یمتعجب نگاهم کردند که ب هی. مادر و خانم همسادمیعجله از اتاقش خارج شدم و در را به هم کوب با

 زیپشت م یصندل یعوض کردم و رو یرا با لباس راحت میهابودم که حد نداشت. پر حرص لباس یقدر عصبشدم. آن

. تمام زحمات شدمیم وانهیداشتم د ایبود؟ خدا الیخیب درقطور آنهگلسا در تعجبم! چ یفکرینشستم. از ب رمیتحر

خرج  ،یاو بودم بدونِ زحمت کش یحق هم داشت من هم جا کرد،یراحت پول خرج م الیدوش من بود و او با خ یرو

 بود. یکار راحت میها براکردن پول

که داخل  یفراهان لیبه ساختمان شرکت و اتومب یرا داشتم. باز با دودل یبا فراهان ییروبرو یبعد باز دغدغه روز

مثل هر روز تا  دانستمیعمو، مجبور شدم وارد شرکت شوم. م یکردم. آخر هم با ندا یبودم، نگاه دهید نگیپارک

آماده  دارشید یپس خودم را برا کندیروز مره صحبت م یو از کارها دیآیبه استقبال عمو م یفراهان م،یوارد شو

احترام کرد. عمو پاسخ داد و خواست سمت اتاقش برود  یو ادا ستادیبا لبخند ا حانهی. رمیوارد سالن شدکرده بودم. 

 گفت: حانهیکه ر

 داخل اتاقتون هستند.  یفراهان یآقا س،یجناب رئ_

 دمکریفکر م نیبودم و به ا ستادهیا میدر سر جا جیتکان داد. من هم گ یانداخت و سر حانهیبه ر ینگاه متعجب عمو

 و گفتم: ستادمیا حانهیاشتباه بوده است. کنار ر اتمیکه تمام فرض

 چه خبر؟  _

 کامال باز گفت: یشیبا ن حانهیر

 ؟یچرا نبود روزیخبرا دست شماست. د_

  فتاد؟ین یمن نبودم، اتفاق روزید نمیبه استراحت داشتم. بب ازین_

 را چرخاند و متفکر گفت: نگاهش
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 شدیشده بود. اخماشو نم تررغضبیقبل م یگمونم با زنش دعواش شده بود. چون از روزا یاتفاق که نه، اما فراهان_

از و ن یشرکت. با کل دیبهش نداشتم. آخرم زنش زنگ یاوضاع قمر در عقربه اصال کار دمیاز صورتش جمع کرد. منم د

نه. اما همچنان اخمو  ای کردن یآشت دمینفهم گهی. دشجان خاموشه! منم وصل کردم اتاق امیپ یِکرشمه گفت گوش

 ماهه، ماه. یمنتشو بکشه، فراهان دمیکنه. واال با یشرکت، البد خواسته منت کش زدیبود. بار اول بود زنش زنگ م

 ،یفراهان یناراحت شیو فکرم رفت پ دادمیگوش م حانهیوار رو سلسله یطوالن یهابه صحبت دهیباال پر ییابروها با

 اند، مطمئنم...نداشته یدرهم بوده وگرنه با همسرش بحث شیهامن اخم اتیاو از چرند

 با بُهت گفتم: ام،دهیزده که من نشن یحرف دمیفهم حانهیر یرهینگاه خ دنِیموقع با د نیهم

 ؟یگفت یزیچ_

 را گرد کرد و گفت: شیهاچشم

 ؟یدیاز اولشو نفهم یعنی_

 عجله گفتم: با

 .دمیشنآخرتو ن یجمله نیفقط ا دمیچرا چرا. فهم_

 خود برگشت و گفت: یبه حالت عاد شیهاچشم

 خوش گذشت؟ یآهان، خوب گفتم مرخص_

 زدم و گفتم: یحال یب لبخند

 خوب بود. من برم به کارم برسم فعال._

 مقابلش گذشتم و وارد اتاقم شدم. از

 یروبرو نشدم. حت یشد و من در کمال تعجب با فراهان یسپر یمنوال چند روز نیهم گذشت و به هم یها از پ روز

قدر از دستم کردم آن دایپ نیقیهم حضور نداشت. به شدتِ عذاب وجدانم اضافه شده بود و  یکار یهادر جلسه

ارتباطم با او ادامه  م،یهم بخواهم بگو اوشی. از سفتدیچشمش به جمالم ب یلحظه ا ستیاست که حاضر ن یعصب

به خانه برگردم،  اوشیتا با س زدمیمختلف از رفتن با عمو سر باز م یها. با بهانهمیدیدیرا م گریکدی یداشت و گاه
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تا جلب توجه نکنم. هربار معذب بودم که چرا به عمو دروغ  شدمیم ادهیپ لشیاز خانه از اتومب با فاصله شهیالبته هم

 م،یرا بگو قتیبه عمو حق شدینم میکه رو نیا ینبودم، اما حاال هم فقط برا یمن که اهل دروغ و پنهان کار م،یگویم

را  یام. من فقط راهاعتماد کرده اوشیکه چرا دوباره به س کندیبا گفتنش عمو سرزنشم م دانستمیم دیشا دانمینم

 موضوع را نفهمد. یسک دادمیم حی. پس ترجخواستیرفته بودم که دلم م

 هیخانم همسا یهاوارد خانه شدم که باز کفش رفتم. ادهیجدا شدم و تا خانه پ اوشیاز س دارها،ید نیاز هم یکی طبق

بود و با مادر  جانیهر روز ا میبه جرأت بتوانم بگو دیشا آمد،یم جانیبه ا ادیروزها ز نی. ادمید یرا کنار جاکفش

وارد خانه شدم که همزمان  دمیلرزیکه از سرما م یو در حال دمقرار دا یرا در جا کفش میها. کفشکردیخلوت م

 رو به مادر گفت: دنمیبرخواست و با د شیاز جا هیخانم همسا

 خانم. یبرم گلپر گهیمن د_

که در را  کردمیاش نگاه م. متعجب به حرکات عجوالنهدیرا پوش شیهابه من داد و با عجله کفش یسرسر سالم

 :دمی. لبخندزنان پرسدمیخودم د یرهیپشت سرش بست و رفت. به مادر نگاه کردم که نگاهش را خ

 قدر هول بود.چه ن؟یچش بود ا_

گلسا از پشت سرم به  یباال برود و به شدت تعجبم اضافه شود. صدا میفقط نگاهم کرد که باعث شد ابروها مادر

 :دیگوش رس

 چه حالل زاده! ؟یعه اومد_

 شدم و گفتم: رهیبه گلسا خ کنجکاو

 گه؟ید هیحالل زاده چ هیکه اومدم. قض ینیبیآره م_

 به مادر کرد و گفت: ینگاه گلسا

 بگم واال... یچ_

 :دمیسر و ته اش به مادر نگاه کردم و پرس یاز طرز صحبت کردنِ گنگ و ب کالفه

 چه خبره مامان؟_
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 یاست جلو رفتم و کنارش جا یاوضاع جد کهنیمثل ا ریمبل نشست، نه خ یمادر بر افروخته شد و رو صورت

 گرفتم:

 شده؟ یمامان چ_

 از من گرفت و آهسته گفت: نگاه

 شدم نه؟  بهیازخودت بپرس، حاال من غر_

 گلسا و مادر به گردش در آمد: نیگرد شد و نگاهم ب میهاچشم

 منظورتونو. فهممیمن نم ن؟یزنیحرف م یجورنیچرا ا ه؟یموضوع چ_

 تکان داد، که کالفه گفتم: یزد و سر یخندشین گلسا

  ؟یکنی. چرا واسه من لبتو کج مخبرمیشده که من ب یچ نمین ببدِ حرف بز_

 به جلو برداشت و گفت: یپشت سرش گرفت و قدم واریرا از د اشهیتک گلسا

 .میکه به لطف هاجر خانم تازه خبردار شد میبود خبریخواهر جون. فقط ما ب یستین خبریب_

 برخواستم و تشر وار گفتم: میشدت از جا به

 گفته؟ یگلسا؟ هاجر خانم چ یزنیچه. شماها چتونه؟ چرا مثل آدم حرف نم یعنیبابا  یا_

 لب باز کرد که با عجله گفتم: گلسا

 برو سر اصل مطلب. نیمقدمه نچ_

 گلسا نگاهم کرد و گفت: یجا مادر

 ه؟یک یکه باهاش رابطه دار یمرد نیدلسا، ا_

 ه شد، مات و مبهوت به نگاه مادر چشم دوختم که گلسا گفت:مادر شد و لبانم به هم دوخت یهاقفل چشم چشمانم

 .یبود یااز هر طور رابطه یخودت عار ،یکردیم حتیمنو نص یدلسا، کاش وقت_
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 به او انداختم و رو به مادر گفتم: یجیگ نگاه

 کدوم مرد؟_

 گله مند نگاهم کرد و گفت: مادر

دخترت نامزد کرده؟ من هم از  پرسهیهاجر رفت. ازم م یخونه، دلسا آبروم جلو یگردیکه شبا باهاش بر م نیهم_

 ه؟یک رسونتشیشبا م کهنیپس ا گهیخبر گفتم نه. بعد م یهمه جا ب

 نیبا ا یروز کردمیتنم نشست، فکرش را نم یرو یمادر خشک شد. عرق سرد یهاگر گرفت و نگاهم به لب بدنم

 شیدایحرصم گرفت. چرا هرچه آدم فضول و کنجکاو است اطراف من پ هیاز خانم همسا یااتفاق روبرو شوم. لحظه

 داشتم بدهم؟ یجواب چه گفتم؟یم دیبه نگاه منتظر گلسا و مادر چشم دوختم. چه با شود؟یم

 کردم آرامشم را حفظ کنم. لبانم را تر کردم و گفتم: یسع و دمیکش یقیعم نفس

 گفته.  یزیچ هیواسه خودش  رسونه؟یمخانم موضوعو گنده کرده، کجا هر شب منو مامان. هاجر  ستین یمهم زیچ_

 در چشمانم گفت: رهیخ و دیدستم را کش مادر

 ه؟یازدواجه؟ آدم مطمئن تشین نمیبب ؟یباهاش آشنا شد یچه کاره ست؟ از ک ه؟یپسر ک نیدلسا، ا_

 مادر کالفه شدم و گفتم: قراریو ب یدر پ یپ یهاسوال از

 .نیهم ه،یدوست اجتماع هینرفتم. فقط  ییمن راه خطا ؟یچرا هول کرد ؟یهست یمامان جان نگران چ_

 پس با اصرار گفت: شد،یسرش نم یمادر که دوست اجتماع اما

. پدرتون شماها رو دست یمرد ارتباط داشته باش نیبا ا دمیمن اجازه نم ت،یخواستگار ادیب دیاگه دوستت داره با_

وگرنه  نیرابطه دار یهم هستم. نفهمم باکس. گلسا، با تو نیبش دهیراهه کش یبه ب دمیمن اجازه نممن سپرده. 

 روستا.  گردمیو بر م رمیگیتونو مدست

 گرد شده نگاهش کردم که گلسا جلو آمد و با حرص گفت: یهاچشم با

 یبرا ییروستا؟ بعدشم کدوم روستا؟ مگه دلسا خانم آبرو میگردیکه بر م یچ یعنیعه مامان، من دانشگاه دارما. _

 ما گذاشته؟ یبرگشت برا
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 را باال بردم و گفتم: میتُن صدا ینداشتم، کم گریگلسا را د اتیچرند یبهبوهه حوصله نیا در

 اتویکار انگار نه انگار که خواهر بزرگتم. نذار دهنمو باز کنم و گند ؟یزنیزخم زبون م یگلسا. چرا ه ساکت شو_

 واسه مامان رو کنما.

 :اوردیرا به هم فشرد و کم ن شیهالب مردد

 .ییگندا نیاز ا ینه که خودت عار_

 گفتم: شیو کالفه از حاضر جواب دمیکش یپوف

 نه؟ ای یشیخفه م_

 توجه به او نگاهم را به مادر دوختم و گفتم: ینگاهم کرد که ب زیت

 راحت باشه. التیمن خنکردم مامان. از بابت  ییمن کار خطا_

 کرد و گفت: یباز زبان دراز گلسا

 کردم؟ ییمن کار خطا یعنی_

 حرص نگاهش کردم و گفتم: پر

 . من از جانب خودم حرف زدم.یدونیخودت م گهید نویا _

 بدهد مادر گفت: یتا خواست جواب گلسا

 .گهید دیبس کن_

 رو به من گفت: بعد

 .یبه حالت اگه راه کج بر ی. گلسا تو هم واتیخواستگار ادیب یگیاگه دوستت داره م _

که مردد  کردیم میلب گفت و به اتاقش رفت. مامان با اخم تماشا ریز ییبابا یهم فشرد و ا یدندان رو یعصب گلسا

 چشم چرخاندم و آرام گفتم:
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 .دیببخش_

 و گفتم: دمینگاهم کرد که لب گز رهیخ باز

 .گهی. اخم نکن ددمیکه چقدر مق یمنو بشناس دینکردم. تو که با ییمامان به جون خودم کار خطا_

 برخواست و گفت: شیاز جا یعصب

 . والسالم...تیخواستگار ادیکه ب کنهیم دایرابطه ادامه پ نیا یهمون که گفتم. فقط در صورت _

دلم بگذارم؟ آخر من  یرا کجا یکی نیمبل لم دادم. ا یو رو دمیکش یاتند به اتاقش رفت. نفس کالفه ییهابا قدم و

و من هم گفتم، اگر به من بخندد و  میآمد شود؟یغرورم چه م شد؟یمگر م ؟یخواستگار ایب میبگو اوشیبروم به س

 موضوع! نیا ستین یاصال شدن م؟یکند چه بگو خُردمبه او بدهم؟ اگر  یسوءاستفاده گر بخواند مرا چه جواب

در دهانش گذاشت. لبم را با حرص  یاگرفتم. نگاهم نکرد و لقمه یجا زیو پشت مصبحانه و مادر نگاه کردم  زیم به

 که تشر زد: دمیجو

 نگاه کردن به من، صبحونه تو بخور. یجا_

از لبم فاصله  اشیاما با تلخ دمینوش یاام را برداشتم و به دهانم بردم و جرعهشده نیریش یچا وانیبردم و ل دست

 دادم و گفتم:

 د؟یمگه شکر نزد_

 که نگاهم کند گفت:بدون آن مادر

 . پاشو خودت بزن. ستمینوکرت که ن_

نه بشقاب شده داشتم و  نیریش یام مفصل حاضر و آماده بود اما امروز نه چاآخر هر روز صبحانه د،یباال پر میابروها

 کردم و گفتم: زیرا ر میهامقابلم بود. چشم ییکره مربا ایو گردو و  ریپن

 ... یشما خانم ،یشما سرور ؟یگفتم نوکرم یقربونت برم من ک ؟یبا من قهر کرد_

 را قطع کرد و گفت: حرفم
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 . رسهیخوبه خوبه. بجنب االن عموت م_

 و کش دار گفتم: ختمیر وانمیچند قاشق شکر داخل ل زانیآو یالب و لوچه با

 چشم._

جلوه دادم و  لکسیکردم که چپ چپ نگاهم کرد. خودم را ر درست یاو گردو از ظرفش برداشتم و لقمه ریپن یمقدار

 دادم که زنگ در به صدا در آمد و مادر گفت: لشیتحو یلبخند

 . پاشو عموت اومد.یخورد یبسه هر چ_

را جرعه جرعه  میممکن باال رفت. چا یدرجه نیتا آخر میواقعا از رفتار مادر تعجب کردم و ابروها گریبار د نیا

را  وانی. لانداختیهم به من نم ینگاه میو ن خوردیاش را مخونسرد صبحانه یلیو چشم از او برنداشتم. خ دمینوش

 دوش انداختم و گفتم: یرا رو فمیگذاشتم و ک زیم یرو

 مادرِ گرام؟ ستین یامر_

 هم نگاهم نکرد و گفت: باز

 .ایسالمت. شب زود ببه_

 :دمیعجله پرس با

 چرا؟_

 نگاهم کرد و گفت: زیت

 خونه؟ یایداشته باشه؟ نکنه تا نصفه شب قراره ن لیدل دیزود اومدنت با_

 ؟یوا مامان؟ خوب_

 . برو عموت چشاش به در خشک شد.یخودت وونهید_

سالم دادم. جواب گرفتم و  یو کنار عمو جا دمیو واج عقب عقب از آشپزخانه خارج شدم. در خانه را به هم کوب هاج

 را نداشتم متعجب گفتم: یگریطاقت رفتار سرد د گریا سرد داد و به راه افتاد. دسالمم ر
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 عمو؟ یخوب_

 ؟یبهتر ؟یبله. شما چطور_

 جواب دادم: جیگ

 شده؟ یمنم بله، طور_

 !رینخ_

 وا ..._

 مواجه شدم. سر کج کردم و گفتم: شیهاکرد که با اخم نگاهم

 شده عمو؟  یچ_

 مقدمه گفت: یب

 گه؟یم یهاجر خانم چ نیا_

 گرد شد و گفتم: ینلعبک یاندازه  میها چشم

 خدا. مگه به شمام گفته؟ ای_

 نه..._

 ؟یپس چ_

 مادرت گفته!_

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 وقت کرد به شما زنگ بزنه آخه؟ یمامان ک_

 گفت: یجد یلیخ عمو

 گه؟یم یهاجر خانم چ نیگفتم ا_
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 . خوامیخاطر حرف هاجر خانم از شما عذر م ابتدا به نیعمو جان، من از هم_

 توقف کرد و صاف نگاهم کرد: یا گوشه

 خونه؟ یبر یتا با ک یچونیپیتو منو م ه؟یموضوع چ نمیبذار کنار دلسا. بگو بب ویمسخره باز_

 نگفتم که عمو گفت: چیانداختم و ه ریرا به ز نگاهم

 نه؟ اوشهیاون مرد س_

 ماندم و با خود فکر کردم: ریکه عمو به هدف زده بود اما باز سر به ز یریشوکه شدم از ت یکم

 ؟یبد یحیحاال قراره چه توض ؟یگرفت یدلسا. چه طور برخوردِ مامان و عمو رو شوخ هیجد یلیموضوع خ_

دم وررا جلو آ میهابزنم. با استرس دست یگرفتم حرف میبه خود آمدم و تصم دم،یو منتظر عمو را د رهینگاه خ یوقت

. کردیام مآورده بود خجالت زده میبه رو اوشیمرا با س یهاعمو تمامِ به خانه برگشتن کهنیو صورتم را پوشاندم، ا

 آب دهانم را فرو دادم و گفتم:

 بهتون نزدم. یکنم، حرف یشما رو دچار نگران خواستیعمو جون، چون دلم نم دیباور کن_

 م؟یتنش نش نیموضوع به نفعت بود؟ تا االن دچار ا نیگفتن ا یکنیفکر نم_

 بود.  نیهم لمی. تنها دلدیکن یاحساس ناراحت رفتمیرو پذ اوشیس کهنیشما از ا خواستیعمو من واقعا دلم نم_

چند روزه  نیرد و بدل نشد. طبق معمول ا ماننیب یتا شرکت حرف گریبه راه افتاد. دبه من انداخت و  یارهیخ نگاه

ه ب کهنیحال بودم. قبل از ا شانیپر ینبود و کم لمیو به اتاقم رفتم. اوضاع باب م دمیرا داخل شرکت ند یاهانفر

گفته بود و  ریشدم. صبح بخ رهیخ اوشیس یهاامکیآوردم و به پ رونیکنم، تلفن همراهم را ب یدگیرس میکارها

 کردن: پیام. شروع کردم به تامتعجب بود چرا تا حاال جوابش را نداده

 ناراحتن.  یلیعمو متوجه ارتباطمون شدن و حاال خ مامان و اوش،یس_

 را ارسال کردم و منتظر ماندم که تماس گرفت: امیپ

 دلسا؟ _
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 بله؟_

 ؟یآخه چرا بهشون موضوعو گفت ؟یگیم یدار یچ_

 جواب دادم: کالفه

 .دهیهم د ما رو با هاهیاز همسا یکیمگه من بهشون گفتم؟ خودشون متوجه شدن، _

 .یواااا_

 برقرار شد. کالفه گفتم: ماننیب سکوت

 نداره. یبه تو کار یمنه. کس یمشکل برا نیا ؟یختیحاال تو چرا به هم ر_

 ؟یچکار کن یخوایم یعنی_

 را به هم فشردم و مردد گفتم: لبانم

 ...کهنیکنه مگر ا دایرابطه ادامه پ نیا ستین یمامانم راض _

 :دیپرس ؟متعجبییایب امیبه خواستگار دیمادرم گفته با میطور بگوکردم. آخر چه سکوت

 ؟یچ کهنیمگه ا_

 که گفت: آوردمیکسر شأن بود اگر حرف مادر را به زبان م میبرا م،یچه بگو دانستمی. نمدمیگز لب

 ؟یزنیدلسا چرا حرف نم_

 .ستین ریمکان پذزده که اصال ا یحرف هیبگم؟ مامانم  ی! آخه چاوشیس یوا_

 گفته! یچ نمیبگو بب ست؟ین ریکه امکان پذ یچ یعنی_

 زدم و گفتم: ایشدم و دل به در رهیرو خدل به روبه دو

 وارد بشه. یو شرع یاز راه قانون دیاگر دوستت داره با گهیم_

 بعد گفت: یکه کم می. هر دو ساکت بوددیرسیبود که به گوشم م شیهانفس یصدا فقط
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 ؟یخواستگار امیب یعنی_

 نشست و خجالت زده و آرام جواب دادم: امیشانیپ یشرم رو عرق

 اوهوم._

 آرام شد و گفت: یکم شیصدا

 دلسا.  کنمیآخه من به ازدواج فکر نم_

 لرزان جواب دادم: ییقدر احساس ندامت کردم. با صدابهم برخورد، چه یکم راستش

 برت نداره... الیفکر و خ ش،اویحرف مادرم بود س نیا کنم؟یمگه من فکر م_

 بذارن؟ شیبه بابا و عمه بگم پا پ شهیطور مطور بگم... چهنبود، آخه... چه نیدلسا، منظورم ا یگیم یچ_

 گفتم: رانیو ح دیباال پر میابروها

 بودم؟ هان؟ ریتقص یمن ب یتو مگه به اونا نگفت نمیبب_

 .نیهم شه،یچرا چرا گفتم، فقط اونا باورشون نم_

 حرف پسرشان را هم باور نداشتند؟ یعنی! شد؟یچه که باورشان نم یعنیداغ کردم،  گر گرفت و بدنم

 گفتم: یمرتعش و عصب ییصدا با

 ؟یکردن تو دروغ گفت الیخ یعنیتو رو؟  یطور قبول نداره حرفا. پدرت چهاوشیباشه منم س یشاک دیکه با یکس_

باشم که به  یشاک دیمن با اوش؟یس شنومیدارم م یشما گذاشتم؟ چ یهطور عمد پا تو خونکردن من واقعا به الیخ

 یطور سکهت باهام رفتار کرد. که اونطور عمهاون کهباشم  یشاک دیخوردم. من با یلیو پوچ از پدر تو س چیخاطر ه

 که حرفتو باور ندارن؟ یچ یعنیپول شدم.  هی

من بوده، اما  ریتقص زیحرفاست مگه؟ من تو کل روستا جار زدم که همه چ نیدلسا، دلسا. آروم باش االن وقت ا یوا_

 .یگناه بود یتو ب شهیباورش نم یکس کنن،یکالغ چهل کالغ م کیقدر اون ؟یشناسیجا رو نماون یمگه آدما
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 یو کنترل مدیلرزیم تیکه از عصبان یو در حال ستادمیا میرا نداشتم. کالفه در جا فیاراج نیا دنیطاقت شن گرید

 اعصابم نداشتم داد زدم: یرو

و ننگو ت نیمتنفرم. خودت ا ییآبرو یمن از انگ و ب اوشیکه باور نکردن. س ینداد حیتوض د،یطور که باحتما اون_

 .یکنیمنو جمع م یختهیر یخودتم آبرو ،یدامن من انداخت

 باشه؟ تو ناراحت نباش، باشه دلسا؟ کنم،یم شیو راض زنمیدلسا آروم باش. من با بابا حرف م_

 که باز گفت: زدمینفس نفس م فقط

 ؟یمگه به خودت شک دار ؟یترسیم یتو از چ_

 گفتم: اوشیتلفن اتاقم بلند شد که به س یموقع صدا نیهم

 قطع کنم. دیمن با_

 خودم حلش کنم. باشه؟ دمیصبر کن دلسا. بهت قول م_

 .خورهیتلفنم داره زنگ م اوشیس_

 و راحت کن. المیحاال بگو باشه و خ کنمیلسا به من گوش بده. تو فقط کنار نکش، خودم حلش مد_

 گفتم: کالفه

 باشه باشه خداحافظ._

 قطع تماس را فشردم و تلفن اتاقم را پاسخ دادم: یدکمه

 بله؟ _

 دلسا جان مادرت پشت خطه._

 مادر با شرکت تماس گرفته گفتم: کهنیاز ا متعجب

 .یوصل کن شمیممنون م_
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 :دیچیمادر در گوشم پ یماندم که صدا منتظر

 الو؟_

 شده؟ یسالم مامان، چ_

 .رمیگیم تولیدارم شماره موبا ستقهیچرا خطت مشغول بود؟ چند دق_

 مادر گفتم: یو بعد هم نگران اوشیس یهاکالفه از حرفو  دمیگز لب

 مامان؟ یداشت یمشکل از خط هاست کار دونم،یچه م_

 کنه؟ دایتون ادامه پرابطه نیا خوامینم گهیخانم. مگه نگفتم د ستیمشکل از خط ها ن رینه خ_

 را کنترل کنم گفتم: میکه صدابدون آن کالفه

 نه؟ ای دادمیبهش خبر م یطور هی دیتماس و برقرار کردم مامان. با نیا نیمنم بابت هم_

 .مشنویم یرو سرت؟ آرومم بگ یچه خبره صداتو گذاشت_

 گفتم: شرمنده

 با من؟ یداشت یقربونت برم کار_

 نه؟ متعجب جواب دادم: ایشرکت  یدیرس نمیخواستم بب_

 مگه؟ یمامان من با عمو اومدم. شک دار_

 . یخوب حاال، عصر سر ساعت خونه باش_

 نبودم اما گفتم: یکه در مادر شکل گرفته بود، چندان راض یاتازه تیحساس از

 بله چشم._

 یگرفتم کِ شیکه در پ یدیراه جد نیا دانستمیگرم کردم. نم میآشفته سرم را با کارها یرا قطع کردم و با حال تماس

 شد؟ نیسر راهم سبز شد. اصال چه شد که چن
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 دادم و غرق کار شدم. توریو حواسم را به مان دمیکش یقیعم آه

 نیداشتم از ا گری. دگردمیشود با عمو به خانه بر مبه زمان رفتن بود که باز مادر تماس گرفت تا مطمئن  قهیدق پنج

هم باز شد  یزمان در اتاق فراهانشانه انداختم و از اتاقم خارج شدم، هم یرا رو فمی. کشدمیخسته م اشیاعتمادیب

ه اتاق ب سالم دادن از هم باز شده بود که با برگشتش یتازه لبانم برا ،صورتم زوم کرد یکه تا چشمش به من افتاد، رو

 دهم. یتیالعملش اهمقدر پر بود که نخواهم به عکسآن تمیظرف گریمواجه شدم. د

عمو باعث شد  یرفتم که صدا یزودتر رفته بود، پس به سمت در خروج انایحضور نداشت، اح زشیپشت م حانهیر

 :ستمیبا

 کجا؟_

 به عمو که لحنش تند بود نگاه کردم و جواب دادم: متعجب

 .دیایتا ب نیماش شیپ رفتمیداشتم م_

 .یجلوتر از من بر ستیالزم ن_

 آسانسور را زد و گفت: یراه افتاد و از کنارم گذشت و دکمه 

 ؟یهست یمنتظر چ_

نبودم به داخل اتاقک آسانسور رفتم و نگاهم را از عمو  یرفتار اصال راض نیاز ا کهنیو با ا دمیکش یقیعم نفس

شد! به  یم لیالزم نبود که از جانب عمو و مادر به من تحم یریهمه سخت گ نیاده اس یرابطه کیخاطر . بهدمیدزد

 :گفتم یکرده باشم. به عمو نگاه کردم و با دلخور یاست که من، زبانم الل تن فروش یزمان یها برانظرم رفتار آن

ناهم. گ یب یبه گلسا فهموندو  یستادیروستا به من تهمت زده شد، پشتم ا یتو یکه وقت یهست یشما همون کس_

 عمو.  کنهیثابت م نوی. اما حاال رفتارتون عکس ایبه من اعتماد دار یگفت

برگشت  ریآمدم. در طول مس رونیب عجله با ٬ستادینگفت، آسانسور که از حرکت ا چیبه من انداخت و ه یارهیخ نگاه

 ینامِ مادر رد تماس زدم و ب دنیخورد که با د باز تلفنم زنگ میدیمقابل خانه رس یوقت م،یهر دو ساکت بود

را پارک کرد و در کمال تعجب  نیعمو ماش خاندم،را در قفل در چر دیآمدم و کل نییعمو پا نیاز ماش یخداحافظ

 مادر باال رفت: یصدا م،یوارد خانه شد کهنیهمراه من به داخل خانه آمد. هم
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  ؟یکنیقطع م زنمیچرا بهت زنگ م_

 ب دادم:جوا کالفه

 در بودم. یچون جلو_

خوش و بش عمو را با مادر  یآزار دهنده به طرف اتاقم رفتم و صدا یهاشک نیها، خسته از اتوجه به آن یب و

قدر تخت نشستم. چه یحال رو شانیو پر دمیعمو به استقبالش رفت، در اتاق را به هم کوب دنی. گلسا هم با ددمیشن

 یزده شده و همه امیجادو به زندگ یباره وِروِره کیبه  کنمیبودم. حس م بهیغر شاننیرفتار ها ب نیبا وجود ا

گلسا از  یصدا کهنیاعصابم بود تا ا یرو یبدجور شانیهاپچ پچ یاند. صداکرده رییو تغ م جادو شدهخانواده یاعضا

 :دیاتاق به گوشم رس رونیب

 اتاقم؟  نیایعمو، من کارِتون دارم. م_

 نیندارد. خصوصا در ا یجرأت نیراجع به آن پسر با عمو صحبت کند؟ نه چن خواهدیزدم. نکند م یدشخنین

 کردم. ضیرا تعو میهاحوصله لباس یاوضاع قمر در عقرب است. ب داندیشده. حتما م جادیمن ا یکه برا ییبلبشو

استراحت کنم. تحمل  یدادم از اتاقم خارج نشوم و کم حیاما ترج خواستیگرم م یچا کیدلم  یحساب کهنیبا ا 

 رفتار سردشان را نداشتم.

 

  

 ( ی) راو

  

انداز بود را بر دهیکه دلسا به او بخش یانقره سیو سرو ستادیا نهیماند. مقابل آ یگلسا وارد اتاقش شد و منتظر مهد 

. ندیبنش یه گلسا به خود آمد و تعارف کرد تا مهدبه در اتاق زد و وارد شد ک یتقه ا یرفت. مهدکرد و به فکر فرو 

 نشست و گفت: یصندل یرو یمهد

 شده گلسا جان؟ یچ_
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 شد و گفت: رهیخ یابه گوشه گلسا

 دلسا سبد گل آورد؟ یبرا یک ن،یما اومده بود یهمکاراتون خونه که شما و یعمو اون شب_

 متعجب به گلسا نگاه کرد و گفت: یمهد

 طور مگه؟شرکت، چه کیشر ،یخوب فراهان_

 کرد و گفت: زیچشمانش را ر گلسا

 جوونه؟_

 خوب آره._

 کمدش برداشت و مرموزانه گفت: ینقره را از رو سیسرو گلسا

 .ستین یسبد گل معمول هیاما من اون شب متوجه شدم اون فقط _

 ه؟یمنظورت چ_

 گرفت و گفت: یست نقره را مقابل مهد گلسا

 داخلش بود. نیچون ا_

 نگاهش کرد سپس گفت:را گرفت و  سیمتعجب سرو یمهد

 کرده. هیته هیبه عنوان هد یفراهان نمی. البد امیخوب اون شب تولد دلسا رو جشن گرفته بود_

 زانو زد و گفت: یمقابل مهد گلسا

  کنه، اونم ریغافلگکنه و بخواد دلسا رو  یها جاسازگل نیرو ب هیهد نیا ادینم وقتچیهمکار ساده ه هینه عمو جان. _

 آقا مجرده؟ نیا نمیهمکار مرد! بب هی

 نه._
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 که اون سبد گل ی. من مطمئنم کسدیبه من بخش نویکه ا یتعجب کرد، طور دیو د سیسرو نیهمون شب دلسا تا ا_

 آقا در ارتباطه!  نیبا هم دیمنده. تازه از کجا معلوم شارو آورده به دلسا عالقه

 غرق فکر به گلسا زل زد و با خود فکر کرد: یمهد

 نزده؟ یبه من حرف هیهد نیاز وجود ا ی. بعد هم چرا فراهانکنهیم یکار نیچن یکدوم همکار گهیگلسا درست م_

 گفت: دینسبت به دلسا افتاد و با ترد یتوجهات فراهانها ونگاه ادیبعد به  و

 به دلسا نظر داره؟ امیپ یعنی_

 کرد:با خود فکر  و

 زدم، دلسا سکوت کرد؟ اوشیاز س یحرف یپس چرا وقت_

 :دیایب رونیگلسا باعث شد از فکر ب یصدا

یاون آقا. من نم ایدلسا باشه  یجا دیبا اینداره، تو اون شرکت  یعشق سر انجام خوش نیمرد متاهله ا هیعمو اون _

 خوامیکن. من نم یکار هیعمو  م؟یدلسا خجالت زده بش یاز کارا دیبا شهیهم یعنی. ادیبار ب گهید ییآبرو یب هی خوام

 .نیریسوال، جلوشونو بگ ریشما بره ز یتو شرکت آبرو

 و غرق فکر از اتاق گلسا خارج شد و رو به زن برادرش گفت: ستادیا شیگلسا در جا یهاشوکه از حرف یمهد

 زن داداش، خداحافظ. رمیم گهیمن د_

 را گرفت و منتظر پاسخش ماند. یشماره فراهان زیشد و قبل از هر چ لشیسوار اتومبزد و  رونیبا عجله از خانه ب و

 :دیبه گوشش رس دهیسپ یزنگ خانه را فشرد و منتظر ماند که صدا امیپ

 بله؟_

 مشخص باشد، سپس با لبخند گفت: رشیجلوتر رفت تا تصو امیپ

 باز کن._

 .زمیتو عز ایب_
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را کنار گوشش گرفت و پاکت  یهل داد و گوش شیکه در باز شد، تلفن همراهش به صدا در آمد. در را با پا نیهم

 گذاشت و گفت: نیزم یکه در دست داشت را رو یدیخر

 جان. یسالم مهد_

 مکث کرد و گفت: یکم یمهد

 ام؟یپ ییسالم. کجا_

 اومده؟ شیپ یطور مگه؟ مشکلتازه اومدم خونه، چه_

 .یکه تنها باش ییجا هی رونه فقط ب_

 تنهام بگو._

 و دو دل گفت: دیکش یقینفس عم یمهد

 تو... تو..._

 :دیمتعجب و کنجکاو پرس امیسکوت کرد که پ و

  ؟یزنیچرا حرف نم یمهد ؟یمن چ_

و به  شناختیها مرا سال امیپ ینه. از طرف ایاست  یموضوع کار درست نیگفتن ا دانستیاما دو دل بود، نم یمهد

حل شود،  دیموضوع با نیداشت ا دهیهم، عق یبزند اما از طرف بارهنیدر ا یحرف دیدیمناسب نم شانیخاطر دوست

 :دیدوباره به گوشش رس امیپ یصدا

 ؟یمهد_

 گفت: مقدمهیرا صاف کرد و ب شیصدا

  ؟یدیخر یاهیتولد دلسا هد یتو برا امیپ_
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جز دلسا  یکس خواستیگرفته بود اما دلش نم هیاو هد یثابت ماند، آر شیبود، در جا دهیکه شن یشوکه از سوال امیپ

 یرهیکالفه به آسمان ت امیها پنهان کند. پگل نیرا بآن گفتینبود که به گل فروش نم طورنیاز آن با خبر شود! اگر ا

 شب نگاه کرد و مردد گفت:

 طور؟ چه_

 جواب بده لطفا._

 یدکمه نیگرمش شد، اول ارادهیدلسا رفت و ب شیپ ادشیتر است.  یجد شهیاز هم یکرد لحن مهد احساس

 :دیبه گوشش رس یمهد یکه صدا دیکوب نیرا به زم شیرا باز کرد و کالفه پا ورشیپل

یمتوجه بشه! م یکس کهنیاون هم بدون ا ؟یداد هیجواهر و چرا به دلسا هد سیاون سرو ؟یزنیچرا حرف نم امیپ_

 بوده؟ یکار چ نیمنظورت از ا قایبدونم دق خوام

 به جلو برداشت و فکر کرد: یقدم یها سر افکنده شد. عصبحرف نیا دنیبا شن امیپ

 ؟یدار یتیچه ن یبه مهد هینبود؟ حاال با گفتن موضوع هد یکاف یاون شب غرورمو له کرد ؟یکنیکارو م نیچرا ا_

 عمیضا یمهد شیپ طورنیکه ا ستیهم بلد ن یکاریمخ یکم وونهید یدختره خواستت؟یدست خودم نبود که دلم م

 .دی... نبایکردیکارو م نیا دی. نباکنهیم

 یرو ی. لبخند کجدیبه خودش د رهیرا خ دهیشد که نگاه سپ رهیخوش حالتش زد و به پنجره خ یبه موها یچنگ

 گفت: یلبانش نشست و خطاب به مهد

 .میزنیفردا حرف م_

 گفت: امیاز جواب پ یعصب یمهد

تو  رهینبوده باشه. وگرنه کالهمون م کنمیطور که فکر ماون دوارمیبوده!  اما ام یاز اون کار چ تتین دونمیمن نم_

 هم. 

 انداخت. یکنار یصندل یرا رو یرا قطع کرد و گوش تماس

 :دیبه گوشش رس دهیسپ یبود که صدا رهیمتعجب به تلفن همراهش خ امیپ
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 داخل؟ یایچرا نم ام؟یشده پ یچ_

 را به دست گرفت و گفت: دیآمده، پاکت خر شیاز اوضاع پ یو عصب دیکش یقینفس عم امیپ

 . زمیاومدم عز_

 موضوع قفل شده بود. نیا یرو یطرف پله ها به راه افتاد، اما فکرش حساب به

 

عمو را تحمل  یاعتنایخاص و ب یهامادر از خانه خارج شدم و باز نگاه یهاآن روز بعد از شنیدن سفارش یفردا 

هیچ حرفی به آن نگاه کردم.  یندهم، پس نگاهم را به خیابان دوختم و ب تیکردم. تصمیم گرفتم به رفتارشان اهم

من، از  یگناه یاش به موضوع بو برخورد پدر و عمه منداشت یسیاوش که از دیروز از او خبر یخسته بودم، از طرف

. مقابل شرکت از گشتیکالفه بودم. کاش اوضاع به شکل قبل بر م یام، حسابهم زیر و رو شدن رفتار خانواده یطرف

خودش را به  یکه درِ آسانسور خواست بسته شود کساتومبیل عمو پایین آمدم و وارد آسانسور شدم، اما همین

د و با بهت را دیدم، او هم از دیدن من متعجب بو یمتعجب به فرد وارد شده نگاه کردم که فراهان داخت،داخل ان

را استشمام کردم، آرام نگاهم را باال گرفتم. همین موقع  یعطر خوش یکشیدم که بو ینفس عمیق کردینگاهم م

را از من دزدید. یاد آخرین دیدارمان  هشدرب آسانسور بسته شد که آرام سالم دادم. زیر لب جوابم را داد و نگا

 یآسانسور چشم دوخت. صدا یو نگاهش را دزدید و به دیوارهاختیار خجالت زده نگاهش کردم اما ا یافتادم و ب

انداختم و از دیدن اسم  یخواست باز سوال و جوابم کند. به صفحه نگاهتلفن همراهم بلند شد حتما مادر بود و می

ا مآهنگ زنگ در حال نواختن بود و  یاختیار به فراهانی چشم دوختم که متعاقبا به من نگاه کرد. صدا یسیاوش، ب

که آخر خودش  کردمیهر دو به هم زل زده بودیم، آخر هم او دست از نگاه کردن برداشت، مردد به گوشی نگاه م

به ظاهرش انداختم.  ی. نگاهکردیو کراواتش را شل م فشردیاو را پاییدم، لبانش را به هم م یقطع شد. زیر چشم

کنم.  یجویبزنم و بابت آن شب از او دل ینشده حرفکردم تا آسانسور متوقف  ی. سعآمدیهم به او م یتیپ رسم

 پرسیدم: یضعیف یلبانم را تر کردم و با صدا

 هنوز از من ناراحتید؟-

 که نگاهم کند آرام گفت:آن بدون

 در این باره بشنوم. بیش از این مورد لطف شما قرار نگیرم بهتره. یخوام حرفنمی-
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 خیلی ناراحت بود. آسانسور ایستاد که گفتم: یجد یبه او خیره شدم. جد متعجب

 . ببخشید منو.خوامیتون کردم اما عذر مناراحت دونمیم-

 طور که پشت به من بود گفت:آسانسور را باز کرد و همان درب

ه شه کازم سر زده. مطمئن باشید خودم شدیدا پشیمونم اما این دلیل نمی یمن اشتباه کردم اگه رفتار یخانم مراد-

 ی. من همین االن بابت تمام غلطاییو من و از جانب دیگران مورد مواخذه قرار بد یدیگران تعریف کن یبرا یشما بر

داخل چاه، به من چه ربطی داره؟! من نباید  یخودتو بنداز اد. اصال شما شاید دلت بخوخوامیکه کردم ازتون عذر م

. حاال که آب از سرم گذشته اما اینو بدونید که از حاال یانداختیاما شما هم نباید من و با بقیه در م کردمیدخالت م

 یبرا یحت شمشاید کم تر، مطمئن باشید من تا مجبور نبا یبا هم برخورد داریم حت یکار یمن و شما فقط در حیطه

 . روز خوش.شمیکار هم مزاحمتون نم

از  یتنها گذاشت. اگر بگویم هیچ چیز یوراز بهت و نابا یاتاقک آسانسور خارج شد و مرا در میان انبوه از

به  توجهیام. منظورش از این جمالت چه بود؟ گیج و سردرگم وارد سالن شدم و بهایش نفهمیدم دروغ نگفتهحرف

 شد که بدون نگاه به صفحه پاسخ دادم: بلندزنگ تلفن همراهم  یریحانه وارد اتاقم شدم. باز صدا یاحوال پرس

 الو؟-

 سالم.-

 سیاوش به خود آمدم و گفتم: یدن صداشنی با

 ؟یسالم معلومه از دیروز کجای-

 و گفت: دیکش یقیعم آه

 با اوضاعت؟ یکار کردبود. تو چه ریفکرم درگ-

 به سوالش بدهم گفتم: یکه پاسخآن ینشستم و ب زیم پشت

 ؟یبا پدرت حرف زد-

 آره.-
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 گفت؟ یخوب؟ چ-

 بگم! یچ-

 از طرز صحبتش گفتم: کالفه

ن کرد دای. قرار شد فقط در صورت ادامه پیراجع به من با خانوادت حرف بزن یستیتو اصال مجبور ن اوشیس نیبب-

 رابطه رو... نیا یتونی... میتونیهم وجود داره. م یکه راه دوم ینیبی. اما میخواستگار یایرابطه تو ب نیا

به او عادت کرده بودم، با  توانستم،یرا من نم مهینصفه ن یرابطه نیاگر او بخواهد تمام کند ا یکردم، حت سکوت

 نیانتخاب من اتمام ا دیاگر بگو کردم،یم ییاحساس تنها شهیتر از همشده بودم. با وجود او کم نیعج اتشیروح

 توانم،یدل از او بکنم؟ نه نم شیمثل چند سال پ توانمیم دارم؟نگاه  یباز دلم را از نبودنش راض توانمیرابطه است، م

محبت  یتفاوت که او کل نیبا ا خواستمشیاما حاال باز هم م کردیم یاو از من دور خواستمشیها اگر هم مآن سال

 به مرا شیشده بود. صدا شترمیب یهم باعث وابستگ نیرقم زده، هم میرا برا یخوب یهاساعت خته،یمن ر یبه پا

 خود آورد:

 ؟یزنیدلسا؟ چرا حرف نم-

 رفته پاسخ دادم: لیتحل ییصدا با

 .یبگ متیاز تصم هینوبت تو اوش،یمن حرفمو زدم س-

 دمیسخت و زمان بره. اما بهت قول م یکردن بابا کم یهم راض یبزنم، از طرف دتویق تونمینم یدونیدلسا خودتم م-

 .ذارمیم شینشد خودم تنها پا پ یاگه بابا راض یحت

 عجله گفتم: با

 صورت... نیا ریکن، در غ شیراض یتونی. اگه میایپدرت ب تیبدون رضا خوادینه... من دلم نم-

 و گفت: دیحرفم پر انیم

 ؟یزنیحرف م دیناام قدرنیچرا امروز ا-

 به کارا برسم بهتره قطع... دیبا اوشیس گهیطور حرف بزنم برات؟ خوب داوضاع چه نیبا ا یتوقع دار-
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 هراسان داخل آمد و گفت: هحانیلحظه در اتاقم به شدت باز شد و ر نیهم

 کن. یکار هیدعواشون شده! بدو  یگمونم عموت با فراهان-

تماس را قطع کردم و  اوشیس یهابه الو الو گفتن توجهیو ب ستادمیا میدر دستانم خشک شد و شوکه در جا یگوش

. چند نفر از کارمندها متعجب دیاز اتاق عمو به گوشم رس یجر و بحث عمو و فراهان یکه صدا دمیاتاق دو رونیبه ب

ها و تعجب رو به آن ینگران نیاتاق برداشتم و در ح متس ی. قدمکردندیرا رها کرده بودند و پچ پچ م شانیکارها

 کردم و گفتم:

 .دییسر کارتون. بفرما دیلطفا بر ستین یزیچ-

 گفتم: حانهیرو به ر و

 نمونه همه برن سر کارشون. جانیا یکس یخانم اکبر-

 بله چشم.-

کرد که در اتاق عمو را باز کردم و داخل شدم. هر دو با ورودم سکوت کردند و  یدگیکارمندان رس یبه همهمه حانهیر

مقابلش  یکارش خم شده بود و فراهان زیم یحاالتشان شدم، عمو رو زیمشغول آنال رتیشدند و من با ح رهیبه من خ

 بستم و جلو رفتم: سرمو دستش در هوا خشک شده بود، در اتاق را پشت  ستادهیا

 افتاده؟ یچه اتفاق-

 که عمو گفت: ستادندیدو صاف ا هر

 باش دلسا. رونیب-

ه توجه ب یبود، ب زیتعجب بر انگ یبودم کم دهیآن دو را دوستانه د شهیکه هم یمن یبود و برا یمحکم و جد لحنش

 فتم:عمو گ یقلدرانه یخواسته

 هیقض د؟یکنیم رونیاتاقتون تجمع کردن اون وقت منم ب یصداتون کل شرکتو برداشته، کارمندا جلو ؟یچ یعنی-

 اومده؟ شیتو پروژه ها پ یچه مشکل ه؟یچ

 لب زمزمه کرد: ریزد و ز شیبه موها یزد و چنگ یشخندیبا حرص ن یفراهان
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 پروژه!!-

 عمو بلند شد: یانداختم که صدا ینگاه زدیبه او که از اول صبح مرموزانه حرف م متعجب

 .رونیتنهامون بذار دلسا، برو ب-

 اعتراض کردم: دوباره

 اما...-

 اما نداره دلسا گفتم برو.-

 به عقب برداشتم و از اتاق خارج شدم. یکه عمو زد مقاومت کنم پس متعجب قدم یادینتوانستم با فر گرید

قدر گذشت و چه دانمیشدم. نم رهیولو شدم و به اتاق عمو خ یصندل نیاول یکرد که رو میتماشا دهیرنگ پر حانهیر

 یااز اتاق خارج شد و با چهره یفراهان یقیشرکت را پر کرد اما باالخره با گذشت دقا ادشانیفر یتا چه حد صدا

رد سپس وارد ک ضیمرا هم مستف نشیو از نگاه خشمگ ستادیراه ا انیبه طرف اتاقش رفت اما م یالعاده عصبفوق

 .دمیپر میکه با ترس از جا دیاتاقش شد و چنان در را به هم کوب

 اوشیام با سمکالمه ادینشستم، با  زیمشغول پشت م یآمده به اتاقم برگشتم و با افکار شیپ یاهویه نیاز ا مبهوت

 مانیگذاشتم، بهتر بود به هر دو یرا کنار یانداختم که متوجه شدم چند بار تماس گرفته. گوش ینگاه لمیبه موبا

 یتلفن اتاقم را به دست گرفتم و شماره ی. گوشمیریبگ میتصم و میرا بسنج مانیهاتا افکار و برنامه دادمیفرصت م

تا باالخره  دیطول کش یآرام شده باشد، کم دیساعت از آن ماجرا گذشته بود و تا حاال با کیاتاق عمو را گرفتم. 

 جواب داد:

 ؟بله-

 :دمیپرس یاز خشم داشت، با دودل یارگه شیصدا هنوز

 عمو؟ یخوب-

 ؟یامروز رو دست از سرم بردار هی شهیدلسا م-
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آخه اصال سابقه نداشته شما با هم بحث  ن؟یکردیبحث م یفراهان یشده؟ اصال چرا با آقا یآخه چرا عمو؟ مگه چ-

 !دیکن

 بدم. حیبخوام بهت توض نمیبینم یگفتم بس کن دلسا، لزوم-

 دانمیبلند شدم و از اتاق خارج شدم، نم میماندم! کالفه از جا میبه دست در جا یرا قطع کرد و من مات و گوش تماس

و نگاه نفرت بار و سرزنش  یگنگ فراهان یهاارتباط به من نبود. آن از حرف یب یلفظ یریدرگ نیا کردمیچرا حس م

. با رفتیدادن طفره نم حیتوض یبود عمو برا یموضوع کار ران کردن عمو. مطمئنا اگهم از کتم نیگرش به من و ا

 با عجله گفتم: رفتیم یبه سمت اتاق فراهان یاکه همراه پرونده حانهیر دنید

 صبر کن.-

 گفتم: دمیکشیکه پرونده را از دستش م یکرد، جلو رفتم و در حال میگر تماشاو پرسش ستادیا

 ؟یبریم یهانفرا یآقا یبرا-

 آره. تماس گرفت گفت ببرم براش.-

 و گفتم: دمیرا کامل از دستش کش پرونده

 .برمشیتو برو به کارت برس من م-

که به در زدم و بالفاصله وارد شدم. بدون آن یاپا تند کردم و تقه یتوجه به نگاه متعجبش سمت اتاق فراهان یب و

 گفت: ردینگاهش را باال بگ

 .زیم یرو دشیبذار-

 امستادهیهنوز ا دید یام شود. وقتتا متوجه ستادمیجا منتظر اگذاشتم و همان زشیم یرفتم و پرونده را رو جلو

درهم  شیهااخم هوکیطور باز ماند. متوجه من شد و دهانش همان دیبگو یزینگاهش را باال آورد و تا خواست چ

 رفت و گفت:

 !هاریپرونده رو ب یگفته بودم خانم اکبر-

 دهانم را فرو دادم و گفتم: آب
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 شد که من پرونده رو آوردم. نیبله. من خواستم باهاتون حرف بزنم ا-

 و پر جذبه گفت: نیسنگ یلیرا از من گرفت و خ نگاهش

 خانم. دییحرفاتون ندارم. بفرما دنیبه شن یامن عالقه-

 نشستم و گفتم: یصندل یرو الیخیبه سمت در اتاق اشاره کرد که ب و

 .برهیزمان نم ادیاما من باهاتون حرف دارم. ز-

 هول شدم اما خودم را محکم گرفتم و گفتم: یاخم نگاهم کرد که از ترس کم پر

 د؟یکردیچرا بحث م دینگفت. ال اقل شما بگ یزیبوده اما چ یتون چعلت بحث دمیاز عمو پرس-

 برخواست و گفت: شیشتاب از جا با

خاطر حرفا و حرکاتم عذر بساطو. من که صبح به نیخانم، جمع کن ا هیکاف ؟یشما خبر ندار یبگ یخوایم یعنی-

ه ب یوا دمیشن فیاراج یهم کل یجور نیاز اتاقم، هم رونیب دینبود! حاالم بر یبه قُشون کِش یازین گهیخواستم. د

 دردسر ندارم. یلطفا من حوصله دیی. بفرمایکه بفهمه داخل اتاقم یحال زمان

 و دلخور گفتم: ستادمیا یدر جا اشگانهیاز رفتار ب تعجبم

نکرده خودم و به شما قالب کنم. من  ییانگار من اومدم تا خدا دیزنیحرف م یطور د؟یکنیرفتار م یطورنیچرا ا-

 فقط اومده بودم...

 را قطع کرد و گفت: حرفم

 ! یپول کن هی. تا منو سکه یمنو ببر یتا آبرو یبله خانم شما فقط اومده بود-

 را گرد کردم و گفتم: میهاچشم متعجب

تون اصال معلوم هست؟ من فقط اومده بودم علت بحث یفراهان یآقا یگیم یشمارو ببرم؟ چ یمن اومدم آبرو ؟یچ-

کدومه؟ اصال معلوم هست  گهید یزیها سر من شکسته. آبرورکاسه کوزه یهمه کهنیبا عمو رو بدونم اما حاال مثل ا

کار کردم که خودم خبر من چه دیحاالتون. الاقل بگ زدناز طرز حرف  نمیتون اگنگ صبح یچتونه؟ اون از حرفاشما 

 ندارم!؟



 در بند تو آزادم

 
216 

 

 کرد و گفت: یطول و عرض اتاق را ط یعصب

 بوده؟ یکار چ نیقصدتون از ا دیبه اون راه. فقط بگ دیخودتونو بزن ستیالزم ن گهید ؟یهه خبر ندار-

 و گفتم: ستادمیمقابلش ا شوم،یخاطر چه مواخذه مبه دمیفهمینم کهنیاز ا یو عصب کالفه

 نه؟ ایمن چه کار کردم  دیگیدرست م-

 نگاهم کرد که ادامه دادم: متعجب

 ازم سر زده!؟ ییمن چه کار خطا دیفقط بگ-

 فوت کرد و گفت: رونیرا کالفه به ب نفسش

تمام توجهات من به خودت رو  کهنی. ایحرف زد یمن به مهد یهیاز هد یشما رفت کهنیا اد،یب ادتیتا  گمیباشه م-

کارها داشتم!  نیاز ا یکه من قصد ؟یبه جون من که چ یرو انداخت یو حاال مهد یداد حیمو به مو براش توض یرفت

آخه من...  ؟یبد جلوه بد یمهد شیمنو پ یخواستیبود؟ م یحرفا چ نیاز گفتن ا تتیبدونم که ن خوامیو م نیفقط ا

 ... یمنِ لعنت

به عقب برداشتم و زمزمه  یقدم جیخوردم. ترسان و گ یاکهیکه  دیکوب واریبه د یمشت تیکرد و با عصبان سکوت

 کردم:

 نزدم! یباره به عمو حرف نیاما من اصال در ا-

 زد: ینگاهم کرد و کالفه پوزخند زیت

. برو یمنو خر فرض کرد دونستمیانکار کن. از اولم م یات شدانکار، آره؟ باشه انکار کن. حاال که خوب متوجه کار-

 رو اعصابم راه نرو، برو. نیاز ا شتریخانم برو ب

 اما من...-

 گفتم برو...-

 دادم. حیخوردم و با عجله به طرف در اتاق رفتم و فرار را بر قرار ترج یتکان دیکه کش یداد از
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 دهیرا فهم هیعمو از کجا وجود آن هد کهنیمشغول بود. ا یساب. فکرم حستادمیاتاقم شدم و پشت پنجره ا وارد

سخت  دنشیپس راپورت دادن گلسا به عمو فهم دمیرا به گلسا بخش سینبود! من آن سرو یچندان کار مشکل

نم گر گرفتم و دستا تی. از عصبانودگلسا از عمو خواست به اتاقش بر یدر ذهنم نقش بست وقت شبید ادیو  ستین

 ینگاه داشته بودم او همه یو از همه مخف دانستمیکه من موضوع ارتباطش با آن پسر را م یمشت شدند. چرا درحال

حق  ی! شروع به راه رفتن در اتاق کردم کالفه بودم دلم از گلسا گرفته بود، فراهانخت؟یریآب م یمرا به رو یپته

 یبه عمو نزد و رازدار باق یحرف نیترمطلع بود اما کوچک اوشیارتباط من با س که از یداشت ناراحت شود در حال

 را کف دست عمو گذاشتم. هانیمن تمام ا کردیماند اما حاال فکر م

بار او کنم، اما مانع شدم و موکول کردم  دیآیو هر چه از دهانم در م رمیتلفن رفتم تا با گلسا تماس بگ یبار پا چند

 .گردمیه خانه بر مشب که ب یبرا

 موضوع بگذرم. نیراحت از کنار ا توانستمیو عمو برده بود، نم یفراهان شیرا پ مینبود که آبرو یکم زیچ

سکوت را بشکنم.  نینکردم ا یعمو در سکوت بود، من هم سع ریشد و زمان بازگشت به خانه، در تمام طول مس عصر

بود که در اتاق گلسا را با  رهیسراغ گلسا رفتم. مادر متعجب به من خ میپا به درون خانه گذاشتم مستق کهنیهم

جلو رفتم  یعصب کرد،یگرد شده مرا نگاه م یاندر دستانش خشک شد... با چشم لشیموبا یشدت باز کردم که گوش

 چتش نگاه کردم، با همان پسر در حال چت کردن بود که یو به صفحه دمیکش رونیرا از دستش ب لشیو موبا

 بلند خواندم: یرا با صدا شانیاز مکالمه یقسمت

 دلتنگتم... یلیفرزاد خ-

 م؟ینیهمو بب یایپس چرا نم-

 بودم. شتیپ روزیکه دمن-

 .یاما زود رفت-

 بدم. از اوضاع خونه که گفته بودم برات. یاتو دست کس خوامیگفتم که فعال نم-

 ناقال. ی. تو که خوب بلدشمیپ ایب چونیبپ جورهی-

 شدم و گفتم: رهیگلسا خ یدهیبه صورت رنگ پر زیت
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 آره!؟  یو خوب بلد چوندنی!؟ که پیکه دلتنگش-

 که گفت: کردمینگاهش م زیآم دیتهد

 .یسرک بکش میتو گوش یبده دلسا. تو حق ندار مویگوش-

 اش زدم و گفتم:زانو زدم و پر حرص به شانه کنارش

 آره؟ یوش بدوونو م یمن سرک بکش یتو کل زندگ یتو حق دار-

 و گفت: ستادیچارچوب در ا نیب مادر

 ؟یزنیچتونه شماها؟ دلسا چرا داد م-

 را باالتر بردم و گفتم: میصدا یبه مادر کردم و عصب رو

وقت عمو داده. اون لیکرده و چرت و پرت تحو ی. رفته غلط اضافزنمیکه داد م کنمیم میخوب کار زنمیداد م-

 من آروم باشم؟ نیتوقع دار

 به داخل برداشت و گفت: یمن، قدم تیحد عصبان نیمتعجب از ا مادر

 گلسا؟ ؟یک-

 همکارم. شیمن و برده پ یگلسا خانم. آبرو نیبله هم-

 زدم: ادیدرون صورت گلسا فر بعد

 یمنو برد یمرد زن داره. چرا آبرو نیمگه همون شب بهت نگفتم ا ؟یعمو داد لیحرف مفت تحو یچرا رفت-

 ...نیاون بدبخت کجا به من نظر داشته؟ اون فقط با محبت بود هم شش؟یپ

 متعجب رو به گلسا گفت: مادر

 به عموت؟ یگفت یچ یگلسا؟ تو رفت گهیخواهرت درست م-

 گفت: دیلرزیاش مکه چانه یپر بغض نگاهم کرد و در حال گلسا
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داره. من  یتین هیحتما  کنهیم میگال قا نیب یاهیهد نیکه چن یتون باشه، چون مردمن فقط به عمو گفتم مواظب-

اره د ییشو جمع کنه که چه کارمندافقط خواستم عمو حواس ادیب شیتو پ یبرا گهید یزیآبرور هیفقط نخواستم 

 .نیهم

آن  دیکشیروستا را به رخم م یزینقطه ضعف من... باز آبرور یتند شده بود. دوباره دست گذاشته بود رو میها نفس

 دفعه! نیچندم یهم برا

 به دست گرفتم و تکانش دادم و در صورتش داد زدم: یرا با اعصاب خرد شیهارا از دست دادم و شانه کنترلم

کف دست  ذارهیم زویهمه چ رهیعمو حساسه م یفکر نکرد چی! ه؟یتو سرم لعنت یکوبیچرا همش اون موضوعو م-

 یشد یزیآبرور نیتو صورتش نگاه کنم؟ تو باعث ا شهیروم نم گهید یوندیم ؟یمنو نکرد یفکر آبرو چیهمکارم؟ ه

 آره؟ یکن یریجلوگ گهید یزیآبرور هیاز  یوقت خواستگلسا، اون

 کرد و گفت: میرا گرفت و از گلسا جدا میهاشانه مادر

 .شهیدرست نم یزیکارا که چ نیآروم باش دلسا. با ا-

 مادر را پس زدم و گفتم: یهاشد و دست ریسراز اشکم

کردم که شما و  یبا من بوده، هر کار ایتمام سخت یزندگ نیبابا مُرد، تو ا یاز وقت شه،یعوض نم یزیچ ویچ یچ-

کارا  یمن بود و همه یازت پا یدارو نگه یبود ضیشما مر میروستا بود یتو ی. تا وقتنیاحساس نکن یگلسا کمبود

برسم، حاال هم به خاطر  ییخوندن کردم تا به جا درسرو صرف  رومیتمام ن مییجانیهم ا یرو دوشم بود، از وقت

. دنیکار بلده اونم چماق کردن موضوع روستا و تو سر من کوب هیوقت گلسا فقط سرکار، اون رمیخرجمون م

رفتم سراغ  نیواسه هم خواستیهمدم م هی. من تنها بودم فقط دلم تونمینم گهینزدم اما االن د یحرف وقتچیه

تومن خرج کرده بازم با  ۴۵۰پسر  هی یگذاشتم. رفته برا ارشیهر وقت ازم پول خواسته در اخت سر،پ هیبا  یدوست

 شیکه منم آدمم دل دارم. چند وقته از موضوع دوست دیسرتون اما بدون ذارمی.من منت نمکنهیرفتار م طورنیمن ا

چرند سر هم کرده و به عمو راپورت  خودیشما نگفتم حاال اون رفته ب ایکلمه هم به عمو  کیپسر مطلعم اما  نیبا ا

 .دهیمنو م

 لرزان گفتم: ییبرداشتمش و با صدا زیم یرو ینقره سیسرو دنیدر اتاق چرخاندم و با د چشم

 گلسا. ییچشم و رو یبه تو. واقعا که ب دمیبخشیو نم نیاگه من با همکارم در ارتباط بودم ا-
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 رو به مادر گفتم: و

به  انگشتشم یمرد در ارتباطم مطمئنم که حت هینرفتم. اگه با  یکه کردم از خودم مطمئنم که راه خالف یمن هر کار-

هم  ییکه گلسا دیمامان. نخواستم بگم اما حاال بدون شهیبرام گرون تموم م دیکنیمن و محدود م کهنیمن نخورده. ا

 مواظبت. یوجود داره برا

و هق هقم را آزاد  دمیتختم خز یو در را از درون قفل کردم. رو دمیبه اتاقم دو یاشک یرا کنار زدم و با صورت مادر

سر باز  میهاحرف ارادهیشدم که ب زیقدر لبرها را نداشتم اما آنحرف نیپر بود. اصال قصد گفتن ا یکردم... دلم حساب

 شد. یخال یکرد و دلم خال

ال که در ح یزیر یهابرف دنیو با د ستادمیو پشت پنجره ا دمیبه صورتم کش یدست ییو تنها هیگر یاز ساعت بعد

ا به به صورتم خورد، دستم ر یپنجره را باز کردم که سوز سرد اریاخت یلبانم نشست، ب یرو یبارش بود لبخند کمرنگ

ورد باعث شد خود را عقب بکشم و که به در اتاقم خ یاتقه یبرف را لمس کنم که صدا زیبردم تا ذرات ر رونیب

 افتاده جلو آمد. ریبه ز یشوم که گلسا وارد شد و با نگاه رهیمتعجب به در اتاق خ

 :دمیرا شن شیشدم و پنچره را بستم که صدا رهیخ رونیاز او گرفتم و باز به ب نگاه

یم تشیست. تو به وضعنوز زندهبابا ه کردیم الیو همش خ گفتیم ونیبد شد، هذ تشیبابا مُرد، مامان وضع یوقت-

 .یکردیو بغلم م یکنارم بود دمیپریکه من با کابوس از مرگ بابا از خواب م ییو شبا یدیرس

یو در آغوشم م دیپریاز خواب م غیافتادم که گلسا با ج ییهاشب ادیو نمناک دوختم و  سیخ ابانیرا به خ نگاهم

حرفش جمع  یچنگ زد و خواسم را به ادامه میبه گلو یفیبغض خف برد،یخوابش م هیو در آخر از شدت گر ستیگر

 کردم:

طور از پس اگه دلسا نبود من چه گفتمیبا خودم م ،یبابا و مامان رو برام پر کرد یخال یکردم و جا هیکم کم بهت تک_

یماه سود محصوالت رو ماجاره داده بشه و هر  نایبعد فوت بابا زم یتو باعث شد ومدم؟یبر م مونیمامان و زندگ

 فرستمتیدرس بخون خودم م یمدرسه و بهم گفت یستادتو دوباره منو فر اومد،یدر م مونیو خرج میگرفت

مون، به بود، به خورد و خوراک زیسالت بود اما حواست به همه چ ۱۸و فقط  ینداشت یخودتم سن کهنیدانشگاه، با ا

به  تاز خود شتری... بیدارو و دکتر مامان، به من و درسام، به باغا و محصوالت و اجاره ها، به پس اندازمون، به همه چ

 .یفکر ما بود

 که پدر بود پر آرامش باشد. یمثل زمان مانیبود که زندگ نیتمام تالشم ا گفت،یدرست م گلسا
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که خواهرت دسته گل  ایبا عجله خودش و بهم رسوند و گفت ب نبیز رون،یب میمانگاه با مامان اومداون روز که از در_

 کرد؟ینم یکار خطا و اشتباه وقتچیکه ه ییکدخدا، تعجب کردم، با خودم گفتم دلسا؟ دلسا یآب داده تو خونه

 رونیوقت ب هیبه روش قفل کردم تا  خونه و درو گذاشتمباورم نشد اما از استرس تو دلم رخت شسته شد، مامان و 

کدخدا اما اگه تو مسابقات دو مدرسه شرکت کرده بودم مطمئنا  یخودم و رسوندم خونه یبا چه سرعت دونمینره. نم

بود از  یجمع بودن وحشت کردم، به هر سخت اطیدر ح یکه جلو یتیجمع دنیبا د دمیرس کهنیهم شدم،یاول م

از  شتریکنارت تا ب امیخواستم ب دمت،یو تنها د وارید یگوشه یقلبم مچاله شد وقت دم،یو تو رو د شتمگذ تیجمع

کدخدا و  یتورو بلند خوند و بعد هم حرفا یو نامه دیچیتو گوشم پ اوشیس یکه صدا ینکن ییاحساس تنها نیا

 که تو صورتت خورد... یایلیس

و  دیکش یقیشدم، نفس عم رهیگلسا خ یصورت اشک که تجربه کرده بودم، برگشتم و به یآن روز و حس بد ادی با

 ادامه داد:

کدخدا تنها  یداخل خونه اوشیتو با س شدیباورم نم دم،یشهادت زهره و اقدس و شن یوقت دیدور سرم چرخ ایدن_

 و خواهرت رو از ایکدخدا گفت ب یآوار شد رو سرم، وقت بارهکیو افتخارم به تو  دیجا بود که تمام اماون د،یبوده باش

. بهت تشر زدم و رونیتو رو کشوندم ب تیجمع نیاز ب یجالتبا چه خ یدونیببر تا کار دستش ندادم، نم جانیا

پام  شدیروم نم گهیرو ازت نداشتم، د ییخطا نیداشتم که توقع چن نانیاطم یقدربازخواستت کردم چون بهت اون

تو  تتیشهر. شخص میعمو اومد و از خدا خواسته خواستم همراهش بر کهنیو برم مدرسه. تا ا رونیو از خونه بذارم ب

 رفتیم اوشیدنبال س وقتچیه دیدلسا نبا گفتمیبا خودم م یول یگناهیب دونستمیذهنم مثل سابق نبود اما بازم م

 خواستیدلم م ،یبود یداشتم، برام ستودن مانیباشه بهت ا ی. هر چدونستمتیمقصر م ییجورا هی شهیو هم

تو با کمک  م،یشهر و هر دو درس خوند می. اومدختیبهم ر اتمیتمام فرض هوکیتر که شدم مثل تو بشم اما بزرگ

 ینهیدکتر و حالش روبراه شد،هز یمادرو برد ،یشرکت و کار کرد یو رفت یدیخر جارونیا نایعمو بعد از فروش زم

حواسم نبود و موضوع روستا رو  یتو بود. چند بار یهاشونه رو زیمرد خونه، بار همه چ یکال شد ،یمنو داد لیتحص

 شدم. مونیاز حرفام پش یکردم و ناراحتت کردم، اما بعد کل یادآوریبرات 

 .شدمیم نیآن زمان به شدت غمگ یادآوریبود، هر بار با  درست

تو دلم  ،یاما نذاشت ذارهیو کف دست مامان م رهیبا خودم گفتم حتما م یمن با فرزاد شد یمتوجه رابطه یوقت_

که هاجر خانم گفت تورو با  یاما روز ینرفت یمرد چیبا ه یو سراغ دوست یپاک قدرنیستودم که ا توتیدوباره شخص

کارو  نیوقت خودش هماون کنهیکار منع م نیمنو از ا گفتمکرد، با خودم  رییباز تمام فکرم راجع بهت تغ دهید یکس

 یلک د،یخر یاز دوستام رفتم برا یکیبا  یتو بهم دادتولد فرزاد ازت پول خواستم و تو کارتِ  یبرا ی. وقتدهیانجام م
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 یو کل کیکادو و ک نیشاپ رزرو کرده، بهتر یکاف شه،یپز اومد که واسه دوست پسرش سنگ تموم گذاشته هم

 ،یدونیو قدر فرزاد رو نم یستیبلد ن یکار چیاز من بزنه تو سرم که تو ه یحرف نیترمنتظر بود تا با کوچک نه،یهز

ر چشاشو پ یکردم وقت فیک یمارک و کل نیبهتر یرو کم کنم دست گذاشتم رو دایآ یرو کهنیخاطر اروز بهمنم اون

کردم  یبود، بچگ ریتو داخل اون شرکت افتادم عذاب وجدان گرفتم اما د یزحمتا ادیاما بعد که  دم،یاز حسادت د

 .دونمیم

 بوده! دایاز دوستش آ یکارش اشتباه بوده، پس موضوع رو کم کن دهیاست که فهم خوب

 رفتم سراغش که دمیاپن د یکه رو یسبد گلِ خوشگل دنیبا د انیهمکارات قراره ب یو گفت یداشت یمهمون یوقت_

 ذوق کردم. یبه من و کل یهاش شدم، تو اون و دادگل نیجعبه ب هیمتوجه 

 :دیچیگلسا در گوشم پ یماند. و باز صدا رهیتوالت گذاشته بودم خ زیم یکه رو یفراهان ینقره سیسرو یرو نگاهم

 ادیحتم پ دمیمنده بعد هم که از هاجر خانم اون موضوع و شنمرد به دلسا عالقه نیجا بود که با خودم گفتم ااز اون_

گرفتم به عمو  میتصم یشدوست نداشتم دوباره دچار مشکل ب د،یدلم لرز ،یهمکارت در ارتباط نیکردم که با هم

. دلسا نیبودم که تو شرکت عمو آبروتون نره، هم نی. من فقط نگران اکنمیم یدارم چه کار بد دونستمیبگم، اما نم

دلم سوخت. من  یکه زد یی. امشب با حرفادونمیام مبچه یلیعذابت دادم. خ یلیخ دونمیمن اشتباه کردم من م

 بخش.درکت نکردم دلسا، منو ب وقتچیه

 نهی. بغضم را فرو دادم، آدم کزدیاشک بود و در تمام طول صحبتش با هق هق حرف م سیکردم، صورتش خ نگاهش

 باشم. دستانم را از هم باز کردم و پر بغض گفتم: تیاهمینبودم که به اعترافات خواهر کوچکم ب یدل و سنگ دل

 .جانیا ایب-

و  دیاز چشمم چک یو زار بزند، قطره اشک ندازدیبود تا با هق هق خودش را به آغوشم ب یام کافجمله کی نیهم

 .دمیسرش را نوازش دادم و بوس

 آمد، رو به او گفتم: رونیگذشته بود که از آغوشم ب یکم

 ندارم. گفته بودم که اون متاهله. یارابطه چیاما من با همکارم ه-

 تکان داد و گفت: یو سر دیکش سشیبه صورت خ یدست
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 حتما عمو قشقرق به پا کرد آره؟-

 جواب دادم: دوختمیکه باز نگاهم را به پنجره م یو در حال دمیکش یقیعم آه

 چه جورم.-

 گفت: ریبه ز سر

 با همکارت شکراب شد نه؟ ونَتونیم-

 کنهیبد شد که فکر م یلیکرد فقط کاش عمو گفته بود کهدمن اون حرفارو نزدم. خ شهینم یکار گهی. دستیمهم ن-

 من راپورتش و به عمو دادم.

 است. خواست از اتاق خارج شود که گفت: مانیاز رفتارش پش ینگفت، مشخص بود حساب چیکرد و ه سکوت

 فقط در حق تو اجحاف شده. یو ازم گرفت. گفتم که فکر نکن میمامان گوش یراست-

تلفن همراهم به سراغش رفتم،  یتکان دادم. با صدا یزدم و سر یحال یرفت. لبخندِ ب رونیو از اتاق ب دیخند و

صدا گذاشتم که متوجه  یحالت ب یبه اسمش نگاه کردم و رد تماس زدم که باز زنگ زد. رو یبود. با دودل اوشیس

 شدم: فرستادیکه م ییهاامیپ

و از مادرت  امیه خودم منش یاگه پدرم راض یدلسا؟ جواب بده کارت دارم. حت یدیچرا جواب تماسام و نم-

 .شمیم یدارم عصب گهیجواب بده دلسا من د ؟ی. حاال چرا قهر کردکنمیم تیخواستگار

 کردم: پیتا شیو برا دمیکش یپوف

 .میریبگ میعجوالنه تصم خوامیبه هر دومون زمان بدم. نم یکم دمیم حیمن قهر نکردم فقط ترج-

 :دیبه دستم رس امشیکه پ دمیپتو خز ریتخت نشستم و ز یرو

 بشن. یراض نایکار کنم تا اچه دیبا گهید دونمیدلسا خواهشا تو بدترش نکن. من واقعا نم رهیذهنم درگ یلیخ-

 ...دنینم تیبهشون زمان بده. اگه هم رضا یبکن یکار ستیالزم ن-

 و در ادامه نوشتم:گفتنش هم سخت بود چه رسد به عمل. انگشتم را به حرکت در آوردم  ستاد،یاز حرکت ا دستم
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 .میبا هم ازدواج کن دینازل نشده که ما حتما با هیآ-

 .کنمیبذار حلش م گری. دو روز دندون رو جیکنیم یدلم و خال طورنیا یوقت ادیدلسا. بدم م یامسخره یلیخ-

 .ریشب بخ خوابمیخودته. من م میتصم شی. من حرفام و زدم باقاوشیس دونمیمن نم-

 شدم.  رهیگذاشتم و به سقف خ زیم یرا رو یگوش

دچار  یساکت باشم و اجازه دهم در مورد فراهان توانستمیعمو سکوت حاکم بود، نم لیبعد باز داخل اتومب روز

 سوتفاهم شود پس آرام گفتم:

درسته. شما  کردهیم الیرو به شما گفته که خ یزیعمو، گلسا فقط چ نینکرده که باهاش بحث کرد یکار یفراهان-

 .نیبشناس یرو بهتر از هر کس یفراهان دی!؟ شما که بانیرا باور کردچ

 که ادامه دادم: کردیم یطور با اخم رانندگهمان نم،ینگاهش کردم تا عکس العملش را بب یچشم ریز

نداره  یری! اون تقصست؟یسالتون ن نیچند یدوست نیا فهی. حنینکن یخاطر من باهاش بد رفتاربه کنمیخواهش م-

 عمو.

 به من انداخت و گفت: یتند نگاه

رو حساب حرف گلسا اون قشقرق و راه انداختم؟  ی! فکر کردرمیبگ دهیمگه من خر باشم که توجهاتش به تو رو ناد-

 نگاهاشو. یمعن فهممینه دختر جون من خوب م

 باال رفته به عمو زل زدم، سپس گفتم: ییابروها با

ا دختر. اتفاق هیکه نظر داشته باشه به  ستین یطور تشیاز کاراش نداشته، درضمن متاهله. شخص یعمو اون قصد-

 وقتا... یلیخ

 گذاشتم و گفتم: هیاز خودم ما یگناه جلوه دادن فراهان یب یانداختم و برا ریبه ز سر

ا از بوده ت هاتیموقع یلیخعمو وگرنه  ستین یکرده. آدم بد حتمینص یو کل دهیرو با هم د اوشیوقتا من و س یلیخ-

 .دیموضوع رو تمومش کن نیا کنمیمن به خودش سواستفاده کنه اما نکرده. خواهش م یکینزد

 دوختم و گفتم: رونینگفت. نگاهم را به ب چیفقط نگاهم کرد و ه عمو
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. آخه خسته امیهمراهتون ن گهید دمیم حیمن ترج دیشرکت و برگردون دیببر یاخم و ناراحت نیاگه قراره من و با ا-

 مهربون و خندون سابق. یهمون عمو دیبش خوادی. دلم متوندمید رغضبیم هیشدم بس که شب

 فکر کردم و گفتم: ینگفت. کم چیاخم نداشت و فقط نگاهم کرد و باز ه گریکردم، د نگاهش

 ن؟یوام جور کن هیاز شرکت برام  نیتونیبخرم. م نیماش هی خوامیم-

 .کنمیاخم نم گهیرده. دالزم نک-

 و گفتم: دمیخند

. کمکم حیها مامان و گلسا رو ببرم تفرآخر هفته خوامی. مکنهیبهم کمک م یلیشما نگفتم. کال خ ینه واسه اخما-

 بخرم؟ نیماش هی نیکنیم

 لبانش نشاند و گفت: یرو یحال یدر فکر فرو رفت و بعد نگاهم کرد. لبخند ب یکم

 بهت قرض بدم. تونمیم یقدر کم داشتهر چه-

 یبرا یهم گرفته بودم پس مشکل نامهیدرس خواندن و دانشگاه رفتن گواه نیشدم. در ح رهیزنان به مقابلم خ لبخند

 نداشتم. نیماش کی دیخر

که از  دمیرا د یفراهان م،یپرونده بود کی یطور که با خانم پارسا در حال بررسهمان حانه،یر زیشرکت، کنار م داخل

 کهنیتوجه به ما به سمت آبدار خانه رفت. پرونده را به دست پارسا سپردم و هم یاقش خارج شد و بدون ذرهاتا

 خواست به اتاقش برگردد گفتم: یفراهان

 باهاتون حرف بزنم؟ تونمیچند لحظه م یفراهان یآقا-

 یاروزمندانهیبه من انداخت. با لبخند پ یو نگاه خشک ستادیا رم،یتقص یشان من ببابت بحث میداشتم به او بگو قصد

 . لب تر کرد و گفت:دینه بگو تواندینم حانهیفکر کردم که مقابل پارسا و ر نیو به ا کردمیم شیتماشا

 .ختهیکار رو سرم ر یکل رینخ_
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 دنیخند زیر یماندم. صدا میو مات در جا دیلبانم خشک ی. لبخند رودیبا شتاب وارد اتاقش شد و در را به هم کوب و

انجام دهم. خانم پارسا  یشوکه بودم که نتوانستم عکس العمل یقدر از رفتار فراهاناما آن دیبه گوشم رس حانهیر

 و گفت: دیبه کمرم کش یدست

 .طورهنیبا همه هم ر،یچند روزه تو خودشه. به دل نگ ال،یخیب-

 نشستم. یصندل یشل و وارفته به اتاقم رفتم و مبهوت رو ییهارا به دستم داد و از من دور شد. با قدم پرونده

 دهیرا به همکاران د شیهایتوجه یها بوقت یلیبودم. خ دهیند نیچن نیتابحال او را ا گر؟یبود د یچه رفتار نیا

 و در دل گفتم: دمیبودم اما به خودم نه. لب گز

 حاال چت شده پس. یبود یهاتش ناراضاز توج شهیهم ؟یشد یشاک یدیخوش ند یبار ازش رو هیحاال  هیچ-

 از افکار مزخرفم سرم را با کار گرم کردم. ییرها یو برا دمیکوب زمیبه م یمشت

 نبود. یهم خبر اوشینکرد و از س رییتغ یمنوال گذشت، رفتار فراهان نیروز به هم چند

که من داشتم باالتر از  ی. با پولمیانداخت ینگاه هالیو به انواع اتومب میرفت نیماش شگاهیهمراه عمو به نما امروز

و  میرنگ را معامله کرد دیسف 2۰۶ کیپول،  یقرض دادن مقدار یعمو برا شنهادیبخرم اما به پ توانستمینم دیپرا

 .مییایکارها ب یهماهنگ یشد که فردا برا نیقرار بر ا

ه خاطر ب نیپا بند نبودم به هم یرو یحالاز خوشرا در قفل در انداختم.  دیشدم و کل ادهیعمو پ نیزنان از ماش لبخند

 گفتم: یبلند یمحض وارد شدن با صدا

 خبر خوش دارم. هیکه  نیایمامان... گلسا، ب-

قرار داشت در جا خشک شدم و لبخند از لبانم پر  دگانمیکه مقابل د یمبل نیاول دنیبه درون سالن گذاشتم اما با د پا

 برخواسته بود نگاه کردم. شیورودم از جا یکه برا یو بهت زده به شخص دیکش

سرخ گلسا سوق  یفروغ مادرم و بعد چهره یاز شدت تعجب باز مانده بود و ناباورانه نگاهم را به چشمان ب دهانم

 !؟کردیچه م جانیمن... او ا یدادم. خدا

 اده فقط لب زدم.افت رونیاز آب ب یماه کیافتاد و مثل  نیام به زماز دستان سِر شده امیدست فیک
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 زد: ادیمشت شده از خشم در صورتم فر ییهابلند خودش را به من رساند و با دست ییهابا قدم گلسا

 بود؟! نیا ،یانتخابش کرد هاتییاون که واسه مرحم تنها ،یاون که باهاش رابطه داشت-

 .دمیگلسا را تار د یصورت عصب تار شد و یالحظه یاز افت فشار، برا دگانمیاشاره کرد. د اوشیبا دست به س و

 :دیچیدادش در گوشم پ یصدا دوباره

 .نیدلسا خانم. آفر نیبهت، آفر کالیآره دلسا؟ احسنت به غرورت، بار اوش؟یس-

 و گفت: ستادیمان اگل دارش، مقابل یکرخت شده بود که مادر با همان چادر رنگ میو پا دست

 .االیاتاقت،  یگلسا. برو تو هیکاف-

 شد. دیناپد دمینگاهش را به من انداخت و پا تند کرد به سمت اتاقش و از د نیلرزان آخر یابا چانه گلسا

 شد و زمزمه کرد: دهیتوسط مادر کش دستم

 .نیبش-

نگاه کردم  اوشیس یشده بود به چهره یکه اشک یگرفتم که مادر به آشپزخانه رفت، با چشمان یمبل جا نیاول یرو

 م:خفه گفت ییو با صدا

 جا؟نیا یچرا اومد-

 :دیجلو کش یگذاشت و خودش را کم شیزانوها یرا رو شیهادست آرنج

 کنم دلسا. رتیمن فقط خواستم غافلگ-

 شد و لرزان گفتم: ریاشکم سراز دم،یکه شن یاحرف احمقانه از

 اوش؟یس یجورنی... ا؟یجورنیا-

نکنم. نگاه نگرانم را به مادر دوختم، آه  افتیدر اوشیاز س یکنارمان نشست و باعث شد جواب یچا ینیبا س مادر

 اما حاال... شد،یمان مثل سابق گرم متازه داشت ارتباط ایخدا
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 افتاده گفت: نییبه پا یهل داد و با نگاه اوشیمقابل س یچا یفنجان مادر

 ارجمند. یآقا یگفتیم یخب داشت-

 به من کرد و دستپاچه گفت: ینگاه اوشیس

 .دمیخدمت رس ریامر خ یدم که براواال عرض کر-

 طور گفت:باز نگاهش نکرد و همان مادر

 آره؟ پس کو بزرگترت؟ ریخوب، که امر خ-

 لبانش را به هم فشرد و گفت: اوشیس

 راستش حاج خانم...-

 حرفش را قطع کرد و گفت: مادر

 خدا قسمتم نکرده حج برم.-

 متعجب به مادر نگاه کرد و گفت: اوشیس

 طور بگم آخه... پدرم...راستش، چه کردمیانشاهلل قشمتتون شه. بله عرض م-

 و گفت: دیکالمش پر انیباز به م مادر

 آره؟ انینشدن ب یراض-

 مات نگاه کرد و آرام جواب داد: اوشیس

 بله.-

 تکان داد و گفت: یسر مادر

 .یبر یتونیم یکه خورد توییچا-
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زد و بعد مرا نگاه کرد. اوضاع  دیباال رفته رفتنِ مادر را د ییبا ابروها اوشی. سبرخواست و به اتاقش رفت شیاز جا و

 و گفتم: دمیرا باال کش امینیبود، ب یبد

 !گهید نهیهم یایم یشیسرخود بلند م یوقت ؟یخواستیو م نیهم-

 اصال نذاشت حرف بزنم. جا؟نیبرو؟! من برگ چغندرم ا یتو خورد ییکه چا یچ یعنی-

 خودم را جلو کشاندم و گفتم: یحرص

 ؟یبود که کرد یچه کار نیخودته. ا ریتقص-

 بلند شد که گفتم: شیاز من گرفت و از جا یرا عصب نگاهش

 .تییچا-

 را در هوا تکان داد و گفت: دستش

 .هییچا نیکوفت بخورم بهتر از ا-

ردم و کالفه سرم را در دست فشردم. فوت ک رونی. نفسم را به بدیبعد در را به هم کوب یبه سمت در رفت و کم و

 .کردمیبود، امشب. هنوز هم اتفاقات افتاده را باور نم یچه شب ایخدا

رو بودم که در اتاق مادر باز شد و باعث شد مردد نگاهم را به او روبه وارید خیقدر گذشت و من هنوز مچه دانمینم

 بزند: یظر ماندم تا حرفانداختم و منت ریبدوزم. نگاهم کرد و جلو آمد، سر به ز

 .یبد حیمنتظرم توض-

 سرم را باال گرفتم و آرام گفتم: متعجب

 بگم؟ یچ-

 یراه نبودم تا بخوام حرفروبه یقدربه سرمون اومده. اون ییچه بال دمیفهمیاحوال بودم اما بازم م ضیاون زمان مر-

 .خوامیم لیراهه واسه کارِت دلنشون بدم. اما حاال که خداروشکر حالم روبه یالعملعکس ایبزنم 

 به دندان گرفتم و گفتم: لب
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 ؟یلیچه دل-

 اوش؟یچرا س-

 ماند: رهیلوستر خ یدادم و نگاهم رو هیمبل تک یو سرم را به پشت دمیکش یقیعم آه

 .دونمینم-

 ؟یدوسش دار-

 .دونمینم-

 دونم؟ینم یچ یعنی-

 ی. گاهشمیهست با کارا و رفتاراش کالفه م ی. وقتشمیتنگش مدل ستین ی. وقتکنمیحسم و درک نم یعنی-

حاال هم دارم و  دیدوسش داشتم، شا یلیخ لی. اواشهیها نادون ممثل بچه ی. گاههیزورگو یلیخ کنمیاوقات حس م

و  استیدر یفقط آب کنمیبه هرطرف نگاه م سردرگمو  رونیح ا،یوسط در قمیقا هیانگار داخل  دونم،یخبر ندارم، نم

 .رسونهیکدوم سمت، من و به سمت ساحل آرامش م دونمینم

که سرخود بلند  باکهیعجول و ب یلینه؟ اون پسر ظاهرا خ ایآره  ،یقاطع جواب بد دیبا ،یسردرگم باش دیتو نبا-

 .جانیشده اومده ا

 کرده... یبیکار عج دونمیشدم. م ری. خودمم غافلگادیقراره ب دونستمیمن نم-

 خانوادش خبر دارن؟-

 جواب دادم: کالفه

 .ادی. با پدرش حرف زده اما حاضر نشده بدونمینم نمیا-

 . مثال خانِ اون روستاست.هیمرد سر سخت ،یشناسی. پدرش و که منهینذاره اوضاع هم شیپدرش پا پ یتا وقت-

 نگاهم را به او دوختم: آرام

 ن؟یمخالف یعنی-
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 باال انداخت و گفت: یاشانه

 .بخشمشیدخترم کرده نم یکه با آبرو یکار یمن مخالفم. چون هرگز برا ادیچه ن ادیچه پدرش ب-

 گفتن نداشتم. مادر ادامه داد: یبرا یکردم، حرف سکوت

متت؟ اصال چرا با وجود اون مسئله باز اومده س یدیکار داشته؟ پرس نیاز ا یچه قصد یدیاصال ازش پرس نمیبب-

 بوده؟ زیکه باهات کرد برات ناچ یحد کار نیدلسا؟ تا ا یطور شد که قبولش کردچه

 یام. حتدروغ نگفته دانستمیاز سواالتش را نم کیچیجواب ه میسردرگمم را در صورت مادر چرخاندم. اگر بگو نگاه

خاطرات نحس  خواستیوجه دلم نم چیچون به ه شدمیدهد من مانعش م حیتوض خواستیهم م اوشیاگر خود س

 بسپارم. یرا به فراموش زیچزنده شود، چون قصد داشتم خودم را گول بزنم و همه  میآن روز برا

 برخواست و گفت: شیاز جا دیسکوتم را د یوقت مادر

 منتظرم بشنوم. یکرد دایسواالم پ یبرا یهر وقت جواب-

 به طرف آشپزخانه رفت و زمزمه کرد: و

 .میشام بخور نیایصدا بزن، بخواهرتو -

 رو شوم و حرف بشنوم را نداشتم پس گفتم:بخواهم با گلسا هم روبه کهنیتوان ا گرید

 .دی. لطفا گلسا رو هم خودتون صدا کنستمیمن گرسنه ن-

 برخواستم تا به اتاقم بروم که مادر گفت: میجا از

 که گفتم و بکن. یکار-

. وقت مخالفت دیدیبود و نگاهم را نم ستادهیادر نگاه کردم اما او پشت به من ابه هم فشرده به م ییهابا لب کالفه

 اتاقش زدم و گفتم: یبه در بسته یاآهسته به طرف اتاق گلسا رفتم. ضربه ییهانبود پس با قدم

 شام. ایب-
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 رفتم و بعد از سیکردم. به سرو ضیتعو یبلوز و شلوار راحت کیمکث به اتاقم رفتم و لباسم را با  یالحظه بدون

 نشستم که گلسا هم آمد. زیبه آشپزخانه رفتم و پشت م میشستن دست و رو

کارت نکند چه میبه من زل زد. لب به هم فشردم و نگاه از او گرفتم. خدا بگو یارهیگرفت و با نگاه خ یجا مقابلم

 به حالِ خوبم. یکه گند زد اوشیس

 تعجب آور بود، سکوت گلسا بود. میبرا شتریب زیکه از همه چ یزیو چ میغذا خوردن شد مشغول

بود تا باهم به شرکت  اوردهیرا ن لشیگرفتم. امروز عمو اتومب لیرا تحو نیآن روز، بعد از انجام کارها، ماش یفردا 

دست بردار نبودند  شدند،یهمکارانم پخش کنم. چون اگر متوجه م نیگرفتم تا ب ینیریش ی. سر راه پاکت بزرگمیبرو

 را بخورند. دمیجد لیاتومب ینیریتا ش

محتاط بودم. حس  یو حساب کردمیم یها بود که رانندگزمان برد، به هر حال بعد از مدت یشرکت کم میبرس تا

 و شاد بودم. زدمیبه اتفاقات شب گذشته لبخند م توجهیداشتم، و ب یخوب

 .میو عمو داخل شرکت شد ینیریراه پاکت شبه هم پارک کردم و یاشدم و گوشه نگیپارک وارد

 گذاشتم و گفتم: زیم یعمو به اتاقش رفت و من پاکت را رو میدیرس حانهیر زیبه م کهنیهم

 کارمندا پخش کنن. نیو ب نیا دیبگ-

 باال انداخت و گفت: ییابرو حانهیر

 به چه مناسبته؟ طونیش-

 گل کرد و گفتم: طنتمیش یجمله من هم از خوش نیا با

 ؟یکنیفکر م یتو چ-

 پر سر و صدا گفت: دینگاه خندانم را د یشد و وقت رهیدر چشمانم خ یکم

 !؟یعروس شد-

 شد و گفت: یجد حانهیر هوکیکه  دمیخند یبلند یکه زده بود با صدا یحدس به
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 پخش کنن. دمیبله االن م-

 گفتم: بلند شد تا به آبدارخانه برود که پر خنده شیاز جا و

 کجا؟ صبر کن عکس نامزدم و نشونت بدم.-

 ریز به یو پق اوردیو آخر طاقت ن دیسرخ پاکت را برداشت و به سمت آبدارخانه دو یرا به هم فشرد و با صورت لبانش

 خنده زد.

به  قرار گرفتم و باعث شد با ترس یکردم و عقب گرد کردم تا به اتاقم بروم که رخ به رخ فراهان شیهم همراه من

خاطر چه بود. هول کردم و با عجله به حانهیر بیعج یها. تازه متوجه شدم حالتدیلبانم پر کش یعقب بپرم و خنده

 سالم دادم که گفت:

 مبارکه.-

 گفتم: جیبه دهانش چشم دوختم و گ مات

 ممنون.-

و هر کدام به  میریخود برگشت و باعث شد نگاه از هم بگ یبه جا حانهیکه ر میبود رهیخ گریکدی یهاچشم به

 .میمان برواتاق

و خانم پارسا و چند نفر از همکاران خانم به  حانهیساعت از زمان ورودم نگذشته بود که در اتاقم باز شد و ر مین هنوز

به  اش گفتن. متعجبو شاد ب کیداشتند آهسته صحبت کنند شروع کردن به تبر یکه سع یو در حال ختندیاتاقم ر

 شد. مبهوت کنارشان زدم و گفتم: دهیشان بوسبودم که صورتم توسط رهیها خآن

 چه خبره؟-

 پارسا با ذوق گفت: خانم

 برخورد کن. ی. دختر، خاکرهیگیحاال چه خودشم م-

 گفتم: یلبخند چهمیو با ن دیباال پر میابروها

 حرفارو نداره. نیکه ا یزپرت 2۰۶ هینه واال خودم و نگرفتم فقط تعجب کردم. بابا -
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 دادم: حیتوض شانیها بود که با بُهت مرا نگاه کنند. پس برانوبت آن حاال

 ازدواج کردم نه؟ نیکرد الیالبد شماهام خ-

 تکان دادن و گفتند: دییسر تا همه

 نه؟یاز ا ریمگه غ گهیآره د-

ضربه نوش  کیشان از دست هر کدام حانهیدادم موضوع از چه قرار است که در آخر ر حیتوض شانیو برا دمیخند

 .رفتمیم سهیمن بودم که از خنده ر نیها داده و در تمام لحظات اجان کرد که خبر دروغ به آن

ور طحالش چه شبیخاطر موضوع دبه نمیتا بب رمیداشتم با او تماس بگ مینبود. تصم یخبر اوشیاز س شبید از

 زدم و تماس را برقرار کردم، بعد از چند بوق آزاد باالخره جواب داد: امینیریبه ظرف ش یاست. ناخونک

 الو؟-

 .اوشیسالم س-

 حوصله جواب داد: یب

 سالم.-

 ؟یچته؟ چرا پکر-

 بخونم؟ یبرات آذر یتوقع دار-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یمگه بلد-

 حرفتو بزن. ،یحوصله ندارم دل-

 را از طرز صحبتش تا به تا کردم و گفتم: لبانم

 یایکنم و جو داتیگفتم پ هو،ی یشیم دیناپد ینداشتم. تماس گرفتم حالت و بپرسم آخه نه که شما ه یکار خاص-

 حالت بشم.
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 شدم! خی یسنگ رو شبیطور دچه یدینداره. خودت که د یفیحالم تعر-

 به جانب گفتم: حق

جواب رد و هزار تا بد و  هایلی! خیبرک زدغم طورنیباهات شده که ا یچه رفتار چه بهش برخورده حاال! مگه یوا-

 ؟یکنیبزرگش م طورنی. حاال تو اارنیاما باز کم نم شنونیم راهیب

 حرف نزده. یطورنیباهام ا یحال کسدارم. تابه تی. من واسه خودم شخصستمین هایلیمن مثل خ-

 ؟یدیشن یمگه چ اوشیدور برندار س-

 ؟یندار یکار-

 دارم.-

 بگو؟-

 و گفتم: دیکش یقیعم نفس

 ؟یمونیپش-

 ؟یاز چ-

 ؟یمن و انتخاب کرد کهنیاز ا-

 حرف مفت نزن دلسا. خداحافظ.-

 هیاتاق تعب یکه گوشه ینیزل زدم به دورب دادمیممتد گوش م یهابوق یکه به صدا یقطع شد و من در حال تماس

 شده بود.

 بکند در دلم غوغا کرد. میهر لحظه ممکن است تماشا یفراهان کهنیا حس

 یزمان صداعمو شرح دهم که هم یکارم را برا یجهیاز اتاقم خارج شدم تا نت میبود که با انجام کارها بعدازظهر

 نظرم را جلب کرد: یخانم

 دنشون؟یاومدم د نیاطالع بد یفراهان یبه آقا شهیم_
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ه ک نمیرا بب یحاال خانم یکنجکاو یجالب بود بعد از کل مینظر گرفتم. برا ریچشم چرخاندم و آن زن را ز متعجب

 آمده بود. یسراغ فراهان

 :دیتماس گرفتن چشم از او برنداشت و پرس نیذوق زده بود که در ح یهم انگار حساب حانهیر

 باهاشون کار داره؟ یبله حتما فقط بگم ک_

را کنار گذاشتم و به  یفضول گریزدم و د یلبخند هول ارادهی. بدیخآن زن نگاه کردم که نگاهش سمتم چر یسرتاپا به

 کرد: میحرص شیچرا صدا دانمیباز شد و نم یطرف اتاق عمو رفتم که در اتاق فراهان

 خانم؟ یکنیکار مچه جانیجان؟ ا دهیسپ_

به در اتاق عمو زدم و  یازمان تقهدهانم گرفتم تا عوق نزنم و هم یدستم را جلو کشیلحن گرم و رمانت خاطربه

 نشنوم. یزیچ گریسرعت وارد شدم تا دبه

 عمو به خودم آمدم: یبزنم. با صدا دیافسوس که نشد کامل همسرش را د 

 دلسا حواست کجاست؟ _

 یگذاشتم تا نگاه زشیم یکه در دست داشتم را رو یابه عمو نگاه کردم و با عجله جلو رفتم و پرونده متعجب

 .ندازدیب

 زمزمه کردم: آرام

 ن؟یمشکل دار یفراهان یهنوز با آقا_

 را از پرونده باال گرفت و گفت: سرش

 طور؟نه چندان. چه_

 همسرش اومده._

 :دمیو پرس دیباال پر میشد که ابروها رهیشتاب نگاهم کرد و به چشمانم خ با

 ن؟یچرا تعجب کرد_
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 چرخاند و متفکرانه پاسخ داد: چشم

 تعجب هم داره. یرکت! جاش ادیآخه بار اوله که م_

 تکان دادم و با التماس گفتم: یسر

 شکراب باشه. نتونیب نیاجازه ند گهید کنمیخواهش م_

 با شوق گفتم: دمیآوردن اتومببل جد ادیبا به  هوکینگفت.  چیو ه دیکش یقیعم نفس

 .نمیبا ماش کنمیم ریامشب مامان و گلسا رو غافلگ_

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 ؟یبهشون نگفت شبیمگه د_

 رفت و زمزمه کردم: نیشوقم از ب اوشیس یو حضور ناگهان شبیآوردن د ادیبه  با

 نه. نشد بگم._

 چرا؟_

. دیشنیاز زبان مادر و گلسا م دیشنیرا به هم فشردم و دو دل به عمو نگاه کردم. مطمئنا اگر از زبان خودم نم لبانم

 و گفتم: دمیکش ینفس سخت

 ...دمیازتون جدا شدم و رفتم خونه د کهنیهم شبید_

 به عمو انداختم و با استرس ادامه دادم: ینگاه میکردم و ن مکث

 جاست.اون اوشیس دمید_

 و مات عمو به خودم شدم. رهیانداختم اما متوجه نگاه خ ریبه ز سر

 تامل گفت: یدادم که بعد از کم حیموضوع را توض شیبه دندان گرفتم و کم و ب لب

 ازدواجه! تونمیس تصمپ_
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 نگاهم را به پنجره دوختم که عمو ادامه داد: خجل

 ن؟یکار کنندارن قراره چه تیها رضاخانواده یوقت_

 و گفتم: دمیکش یقیدندان فشردم. آه عم ریو ز دمیلبم را داخل دهانم کش یگوشه

یم نیتام موندهیآ ستمیباشه که دلم باهاشه. مطمئن ن یاون شخص کس دمیم حیاگه قراره ازدواج کنم، خوب ترج_

 یاون شخص و بشناسم و الاقل کم دمیم حینه. فقط ترج ایسقف خوشم  هی ریباهاش ز ستمینه. مطمئن ن ای کنه

 . شهیم یچ دونمینشه نم یباشه. اما اگه مامان راض شیعالقه هم چاشن

 :دیم کرد و پرسنگاه قایشدم. عم رهیتکان دادم و به عمو خ یسر

 بشه! دایپ تندهیآ یبرا یممکنه فرد بهتر_

 بده؟ اوشیس یعنی_

 ست؟یبد ن_

 که ادامه داد: کردمینگاهش م متعجب

 اگه بد نبود که اون پاپوش و..._

 حرف عمو را قطع کردم و گفتم: یو اعصاب خرد یکالفگ با

ینم چرا فکر م؟یما تاوان اون اشتباه و پس بد دیبا ی. تا کنیحرف نزن یاز اون موضوع لعنت قدرنی. انیعمو بس کن_

 .نینکش شیشده باشه؟ تروخدا حرف گذشته رو پ مونیممکنه پش نیکنیکرده؟ چرا فکر نم رییتغ اوشیکه س دیکن

 را حدس بزنم و ادامه دادم: شیدقت نگاهم را در صورت عمو چرخاندم تا از حالت صورتش حال درون با

. مونهینم یازهیانگ ندهیآ یروبرومون که برا میبزن میکن خیمهمه. اگه قرار باشه حرف گذشته رو م ندهیاالن آ_

فقط  کنمینم یباشه من اصرار م،یباهم باش ستیمون نما باشه. اگه صالح تیصالح یخواهشا شما فکرتون فقط رو

 .دی. فقط لطفا به احساسات منم توجه کنمن قبول دارم دیشما و مامان بگ ی. هر چنیگذشته رو حذف کن

 از عمو بشنوم که گفت: یفرستادم و منتظر ماندم تا حرف رونیرا پر صدا به ب قمیعم نفس
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تو انتخابت داشته باشم. اما از تو هم توقع  یدخالت خوادی. چون دلم نمسپارمیو به خودت و مادرت م زیمن همه چ_

 .نمیبرادرم و بب یشکست دخترا خوادی. دلم نمیریبگ میاالت تصمو احتم ندهیآ ینیبشیدارم با تمام پ

 را به سمتم هل داد و گفت: پرونده

 .یبر یتونینداشت. م یمشکل_

 .دمیخروج از شرکت د نیو همسرش را دوشادوش هم در ح یتکان دادم و از اتاق خارج شدم که فراهان یسر

 زدم و به اتاقم رفتم. یشخندین

 گرفت و گفت: یبردم و با لبخند استارت زدم. عمو کنارم جا دست

 .هیعمر من تو رو رسوندم حاال نوبت تو هی ،ینیبیروزگار و م_

 که فقط امروز عمو همراهم است پس گفتم: دانستمیزنان به راه افتادم. م لبخند

 باعث افتخاره._

ه گلسا ب یرا به صدا آوردم. صدا فنیپارک کردم و زنگ آرا مقابل خانه  نیاز رساندن عمو، به خانه برگشتم. ماش بعد

 :دیگوشم رس

 بله؟_

 .نییپا نیایب نیگلسا با مامان حاضر ش_

 جواب داد: یکسل با

 چه خبره؟ نییپا_

 .گهیکه گفتم و بکن. بدو د یکار_

 باال حال ندارم. ای. بایشد وونهیبابا د یا_

 چته؟_
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 باال. ای. بشکنهیکمرم داره م کنه،یدلم درد م ریز_

 دردت خوب بشه. دمیقول م نییپا ایبابا تو حاضر شو ب یا_

 .دیکوب شیرا سر جا یو گوش دیکش یپوف

زده  که یظاهرم را مرتب کردم و لبانم را به هم فشردم تا رنگ رژلب نهیزنان پشت فرمان برگشتم و از داخل آ لبخند

 بودم کامل پخش شود.

زدم و  یاستارت زدم و بوق د،یدینم نیزد. انگار مرا داخل ماش دیو اطراف را با هول د دیدو رونیچادر به سر به ب مادر

 دادم و گفتم: نییرا پا شهیش

 خانم؟ یپرگل یگردیم یدنبال چ_

 بپرسند گفتم: یسوال کهنیو مات نگاهم کرد. قبل از ا دیدو رونیبا تعجب به من زل زد که گلسا هم ب مادر

 ره؟طوچه دمونیجد نیماش_

 زدم و گفتم: یکه با خنده بوق کردندیدو هاج و واج نگاهم م هر

 .نهییپا شهیزدم ش خی نیبهتون بدما. زود باش شوینیریش خوامیم نینیبش ن؟یکنینگام م یجورنیبابا چرا ا_

 به حرف آمد: گلسا

 ؟یآبج یدیخر نیماش یجد یجد_

 گفتم: دیخنده و تاک با

 .مایخوش بگذرون خوامیخاطر شما خسته و کوفته م. بهدیسوار ش دیبله. حاال افتخار بد_

که به تن داشت هم  یراحتو شلوار  کیبه تون یگرفت. حت یعقب جا یسرعت صندلگفت و به یبلند ولیا گلسا

 انداخت و گفت: نیبه ماش ینداد. مادر نگاه تیاهم

 آخه؟ یدلسا جان پول از کجا آورد یوا_

 جواب دادم: کردمیباز م شیداخل برا که در را از طورهمان
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 .میکرد خیمامان خانم  نی. بشکنهیمقدارم از عمو قرض گرفتم که ماه به ماه از حقوقم کم م هیانداز داشتم. پس_

 سرش انداخت و گفت: ینگاه به چادر گل گل یابا لبخند ذوق زده مادر

 وضع؟ نیآخه با ا_

 فتم:گ میهاخنده نی. بدیجا بود که گلسا هم به ظاهرش نگاه کرد و بلندتر خندو تازه آن میخنده زد ریگلسا به ز با

 .دیایو ب دی. فقط در خونه رو ببندمیشینم ادهینداره. پ بیع_

را روشن کردم تا  نیماش یرا باال زدم و بخار هاشهیگرفت. ش یکنارم جا اقیبا عجله در خانه را بست و با اشت مادر

 .ندیمان بنشنگرما به ت

 شانیرا برا یو خنده را فراهم کنم و شب خوب یکردم بساط شوخ یشهر گشت زدم و سع یهاابانیدر خ یکم

 بسازم.

 نیمهمان کردم و به خاطر نداشتن لباس مناسب داخل ماش نیداغ و آتش یکیذرت مکز کیدو را به خوردن  هر

 .میمشغول خوردن شد

 .نمیشان ببدر چشمان یحالبه وضوح برق خوش توانستمیم

 داد که گفتم: کیدرخواست موز گلسا

 خوب روش نصب کنم. ستمیس هیباشه  ادمی_

خواب به اتاقم رفتم که  ی. برامیمادر را نوش جان کرد یو کوکو سبز میاواخر شب بود که به خانه برگشت بایتقر

اش را گرفتم که بعد از چند بوق مارهبار تماس گرفته که اصال متوجه نشدم. متعجب ش نیچند اوشیمتوجه شدم س

 آزاد جواب داد:

 ؟یدیجواب نم تویچرا گوش_

 ام چسباندم و گفتم:را به شانه یگوش کردمیرا باز م میمانتو یهاطور که دکمهتخت نشستم و همان یرو

 ؟یداشت یبودم کار رونیسالم، ب_
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 وقت شب؟ نیکجا ا ؟یبود رونیب_

 چرا توپت پره باز؟ هیچ_

 کالفه شدم. یجواب داد ریآخه د_

 خبر خوش هم دارم. هیبودم. درضمن  رونیب ناینشده که، با مامان ا یخوب حاال طور_

 وجد آمد و با عجله گفت: به

 شده؟ یمامانت راض هیچ_

 بذاره. شیپدرت موافق باشه و پا پ دیبا گهینه بابا، مامان م_

 گفتم: دیایب رونیاز آن حال ب کهنیا یو سکوت کرد. برا دیکش یپوف

 ؟یخبر خوبم رو بشنو یخواینم_

 چرا بگو._

 ذوق گفتم: با

 .دمیخر نیماش_

 گفت: متعجب

 ؟یدیخر یچ_

 گفتم: طنتیش با

 .یدیهمون که شن_

 نه؟ رهیگینم لیدار شده که ما رو تحو نیپس خانم ماش_

 .یمن واقعا متوجه نشدم تماس گرفت ه؟یچه حرف نیا وونهید_

 .یایباهام ب ییجا هی خوامیدلسا م نی. ببرمیگیشو ازت م ینیریبعد ش الیخیب نارویخوب حاال ا_
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 کجا؟_

 با تو برم. خوامی. زوجا دعوتن فقط. منم مهیمراسمه نامزد هی_

 شدم و گفتم: رهیرو خروبه وارید به

 !امیب تونمیکه نم. منشهیشب برگزار م ،یخوب مطمئنا نامزد_

. پس میدوستمه. تازه به همه گفتم قراره باهم ازدواج کن نیبهتر ی. نامزدیباش دی. حتما بایاریر نشد نه بقرا گهید_

 .یندار ومدنین یبرا یراه

 .خوامیدارم عذر م تی. معذورامیجشن ب نیواقعا به ا تونمیمن نم اوشیاما س_

 شد: یدلخور و عصب یکم شیصدا تن

 پس؟ یایچرا نم ؟یزنم بش ستیمگه قرار ن ؟یاریبگم که تو نه ن یچ هیشد من  یعنی_

 ؟یزنیم یوقت تو دم از زن و شوهراون ستن،ین یها راضموضوع ازدواج ما هنوز رو هواست. خانواده اوشیس_

و اون دادم. دست  نیقدر پزِ تو رو به اتو ارزش ندارم. منِ خر و باش که چه یبرا یاخودم که ذره یدلسا متاسفم برا_

 ؟یندار ی! کاریکرد دمیدلسا خانم،رو سف زادیمر

 منطق شده بود. کالفه گفتم: یب یلج کرده بود و حساب باز

شد و  یمون قطعازدواج یکه. وقت شهینم یزیچ ی. اگه تنها بریدونیتو که اوضاع من و م ؟یشیحاال چرا ناراحت م_

 .امیهمراهت م یوقت هر جا که بگدادن اون تیها رضاخانواده

 فرستاد و گفت: رونیرا پر صدا به ب نفسش

 نه؟ ای یایدارم. م ازیآخر هفته به بودنت ن نیمن هم_

 نیدر ب گفتم؟یبروم، به مادر چه م یبه آن مهمان توانستمیمن واقعا نم گفتم؟یم دیچشم چرخاندم. چه با کالفه

 بودم که گفت: یدوراه

 . خداحافظ.یریبپذ یخواسته ازت داشتم که تو هم حاضر نشد هیباشه  ادتی. فقط کنمینم یاصرار گهی. دایباشه ن_
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 تماس را قطع کند گفتم: کهنیاز ا قبل

 صبر کن._

 برخواستم و گفتم: میبزنم که از جا یسکوت منتظر بود تا حرف در

 ؟ینامزد نیهست ا یحاال کِ_

 باشد به سرعت جواب داد: دهیدر حرفم د یدیکه نور ام انگار

 نجشنبه شب.آخر هفته. پ نیهم_

 !؟گهیدو روز د یعنی_

 اوهوم._

 و گل سرم را باز کردم و گفتم: دمیکش میبه موها یدست

 بکنم. تونمیکار مچه نمیبذار بب_

 .الیخیکه ب یتونیاگه نم_

 جواب دادم: یعصب یکم

 یو بکنم و با هزار دروغ همراهت بشم. چاره میخوب منم مجبورم تمام سع یشیبدونم ناراحت م یوقت گه؟یحاال د_

 هم مگه دارم؟ یاگهید

 و پر شور جواب داد: مهربان

 من! ی. دردونهیگل قدرنیتو دختر بشم من که ا یفدا یآخ اله_

 .یقربون صدقه بر ستیخوبه خوبه، حاال که خرت از پل گذشت الزم ن_

 و گفت: دیخند

 .یباش یعال یلیخ مخوایبپوش. م کیلباس ش هی یدل یراست_
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 به خودم برسم! دیبا یعروس رمیقدر شعور دارم که دارم مبله آقا خودم اون_

 گل دختر. کالیآ بار_

 آره؟ گهیجداست د ،یزیچ هیفقط _

 مراسم. مختلطه. یِ. گفتم که زوجگهینه د_

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 نباشه! یمارت یپارت ه؟ینامزد یمطمئن_

 که! برمیبد نم ی. من که خانمم و جاهاهینامزد زمینه عز_

هم دلم  یکنم، از طرف ایجشن را مه نیطور مقدمات رفتن به اچه دانستمیکنج لبانم نشست. نم یلحنش لبخند یبرا

 زدم: امکیپ حانهیر یکنم. بعد از قطع تماس برا دیرا ناام اوشیس خواستینم

 ه؟یبرقراره؟ منزل ک ی. آخر هفته دورهمزمیسالم عز_

 حانهیکه ر دمیتخت دراز کش یکردم، چراغ را خاموش و رو ضیجواب بدهد لباس تعو حانهیفاصله که ر نیهم در

 جواب داد:

. آره گلم برقراره خونهینبود ایب یهندوستان کرده؟ تو که مهمون ادی لتیهمه مدت ف نیشده بعد ا یسالم خانم. چ_

 .اریب فیماست تشر ی

زرد  یهلک یگذاشتم و به فکر فرو رفتم. چشمم رو یپاتخت یرا رو یگوش حانهیگفتن به ر ریاز تشکر و شب بخ بعد

یاحساس م یبه حال نم پشت بام بکنم، بعد از هر بارندگ یفکر دیماند و فکر کردم حتما با رهیسقف خ یرنگ رو

 اب رفتم.هم افتاد و به خو یفکر رو یبعد، چشمانم با کل ی. کمشدیلک هم بزرگ تر م نیا کردم

 کردم با نفس یدوختم. باز استرس به جانم افتاده بود که سع نهیو نگاهم را به آ دمیلبانم کش یرو یلب کبود رژ

را  میبود، پالتو یعال زیکردم. همه چ یشالم بردم و مجددا به ظاهرم نگاه ریرا به ز میخود را آرام کنم. موها یقیعم

لبانم گرفتم تا رنگ لبم  یاز اتاق خارج شدم. دستم را رو چیو سوئ فیکو بعد از برداشتن  دمیکت دامنم پوش یرو

را به دست گرفتم و  میمجلس یهاپا تند کردم. کفش یو به سمت در خروج دمینکند. شالم را جلوتر کش ییخودنما

 را باال بردم و گفتم: میخروجم صدا یلحظه نیدر را باز کردم و در آخر
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 من رفتم مامان.-

را زدم و خودم را پشت  نیماش موتیرا به پا کردم و ر میها. با عجله کفشدمیمنتظر نماندم و در را به هم کوب گرید

 یبه راه افتادم شماره کهنی. همدندیدیم تیوضع نیگلسا مرا با ا ایمادر  دیفرمان انداختم و استارت زدم، نبا

دست فرمانِ  نیبا ا دمیترسیتا تماسم تمام شود. م ستادمیا هدورتر از خان یرا گرفتم و منتظر ماندم. کم اوشیس

 :دیبه گوشم رس اوشیس یگذشت که صدا یو کار دست خودم دهم. کم رمیبه دست بگ یتازه، گوش

 جانم؟-

 ام؟یمن راه افتادم. کجا ب-

 نمونده که برسم. یزیچون من چ ایفقط زودتر ب کنمیآدرس و برات اس ام اس م-

 باشه منتظرم.-

زمان به سمت آدرس مورد نظر رفتم و هم اوشیس امکیپ دنیرا قطع کردم و دوباره به راه افتادم. با د تماس

 عمو را گرفتم و منتظر پاسخش ماندم: یرا داخل گوشم گذاشتم و شماره امیهندزفر

 بله؟-

 شما؟ نیدیسالم عمو. رس-

 .یایتا تو ب می. همه منتظردمیکه رس شهیم یساعت میسالم آره ن-

 و مضطرب جواب دادم: دمیکش یقیرا به هم فشردم و آه عم لبانم

م ه حانهیاز ر ،یمهمون امیتموم کرده. تو راه موندم. ممکنه نرسم ب نیبنز نمی. ماشدی... منتظرم نباشزهیاوووووم چ-

 .نیکن یعذر خواه

 و منتظر پاسخ عمو ماندم که گفت: دمیگز لب

 کمکت. امیبگو ب ییدنبالت. حاال کجا امیدختر کم حواس! گفتم که خودم ب یا-
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. فقط نیخاطر من به هم نزنرو به تونی. شما مهموننیپمپ بنز برمیم کنمیو بوکسل م نی. ماشستینه نه نه. الزم ن-

شون نگران خوامیراه موندم، نم ینزدم که تو یحرف نایشارژش کمه ممکنه خاموش بشه. به مامان ا میعمو من گوش

 .شهیاالن خاموش م میگوش ن؟یبا من ندار ی. کارنینگ یزیشما هم چ. یخودیکنم ب

 مگه؟ یایکار برم نیاز پس ا ییآخه تو تنها-

 منو؟ نیعمو جون دست کم گرفت-

 .یریباهام تماس بگ یداشت اجیپس بهم قول بده اگه به من احت-

 چشم حتما. فعال خداحافظ.-

 نیزمان به ا. به سرعتم اضافه کردم تا زودتر به مقصد برسم و همدمیکش یعجله تماس را قطع کردم و نفس راحت با

 یحوصله یکرد. از طرف شودیچه م یکار نداشتم ول نیبه ا ی! حس خوبمیدروغ نگو شدیکاش م یفکر کردم که ا

 را نداشتم. اوشیاز س دنیحرف شن

ه به ک دمیرا د اوشینظر پارک کردم که س مورد یالیبه مقصد برسم. مقابل و کیزمان برد تا با وجود تراف قهیدق چند

نگاه کردم. خوش  اوشیبه س زدمیرا م موتیطور که رشدم همان ادهیرا به دست گرفتم و پ فمی. کآمدیسمتم م

 گفت: هک میدیظاهر شده بود. با لبخند به هم رس شهیتر از همپوش

 .نیو بب نشیخانم خوشگله! به به ماش یکرد رید-

 ندارم. یریتقصبود، من  کیتراف-

 کرد و گفت: ینگاه پمیصورت و بعد ت یاجزا به

 !یچه خوشگل شد-

 باال انداختم و با اعتماد بنفس گفتم: ییابرو

 بودم!-

یکه به بخار نفسم نگاه م یو در حال دمیپالتو را جلوتر کش یقهی. میشو الیو با دست اشاره کرد تا وارد و دیخند

 گفتم: کردم
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 قدر سرده امشب.چه-

 .یلرزیکه م یدار جانینه چندان. ظاهرا تو ه-

لبم را به دندان گرفتم. درست بود من واقعا  یشدم. گوشه فشیبه دستانم نگاه کردم و متوجه لرزش خف متعجب

و از همه بدتر حضور  آمدمیم یایمهمان نیآمدنم مضطرب بودم. بار اول بود به چن رونیب یواشکی نیخاطر ابه

 .افزودیم امیدلواپس بود که به اوشیس

 یدخترها غیو ج کیموز ی. صدامیدیو به در سالن رس میگذشت الیبزرگ و اطی. از حمیداشتیکنار هم قدم برم در

 و گفت: دمیرا کش اوشیس نیزده آست جانی. هدیرسیبه گوش م الیاز و رونیحاضر در مجلس تا ب

 .اوشیمن استرس دارم س یوا-

 کرد: میو تماشا ستادیا متعجب

 زم؟یچرا عز-

 حضورِ تو... واقعا مضطربم کرده. ،یکار یمخف نیا ،ینامزد نی. ازنهیدلم شور م دونمینم-

 داخل. ایراحت ب الیخاموش کن و با خ توی. گوشینداره خانم ینگران-

 زل زدم و گفتم: شیبه چشمها مردد

 دروغ بگم. عذاب وجدان دارم.  خواستیدلم نم-

 ادامه دادم: ملتمس

 ...اوشیس میبرگرد ایب-

 را گرفت و سمت در هلم داد: می. بازودیرا گرد کرد و بلند خند چشمانش

 .شتمی. برو تو. من پیلوس نشو دل-

 و غر زدم: دمیرا پس کش دستم

 نگرانم. یهم کل یجورنیعه دست نزن به من. هم-
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 ت:خور از او رو گرفتم که گفنگاهم کرد. دل هیاندر سف عاقل

 .ادیرژ لب بهت م نیقدر اچه-

 نثارش کردم که لبخند زنان گفت: یاوانهیام گرفت و دها خندهدلهره نیا نیح

 راحت بهت دست بزنم و غر نشنوم؟ الیبا خ گهیکه د یشیمال خودم م یآخه کِ-

 گر گرفت و با اخم گفتم: میهاگونه

 .کنهیم شتریاضطرابم و ب یداخل بهتره. ه میبابا. اصال بر یا-

پشت سرم داخل شد که  اوشیو در را باز کردم. س دمیکش نییرا پا رهیبا اخم وخنده دست بردم جلو و دستگ و

به  ینیاول باعث شد چ یبود و در وهله دهیچیمختلف و تند در هم پ یعطرها یسالن شدم. بو ادیز تیمتوجه جمع

مان آمد به سمت زدیتا مبادا مدلش به هم بر ودکه دو طرف کتش را گرفته ب یدوان دوان در حال یبدهم. پسر امینیب

 باز گفت: شیو با ن

 داداش. یخوش اومد-

 نی. همدیبه سرعت در سالن چرخ اوشیگفت که نگاه س یزیفرو رفت و کنار گوشش آهسته چ اوشیدر آغوش س و

جدا شد و به  اوشیبزنم. پسر از س دید یسطحعملش باعث شد من هم کنجکاوانه چشم در سالن بچرخانم و همه را 

را  نشیاز سالن بود که آست یاوشههمچنان حواسش به گ اوشیبا من خوش و بش کرد که جوابش را دادم. س یگرم

 :دمیو پرس دمیکش

 شده؟ یطور ؟یطور زل زداون یبه چ-

 کرد و لبخند زنان گفت: نگاهم

 .کردمیم داشیبا نامزدش اومده داشتم پ میقد یهااز بچه یکیگفت  ریفقط سم زم،یکه نشده عز یطور-

 گفتم: زدمیم دیرا د هیکه ظاهر بق یحال در

 م؟ینیکجا بش-

 نام داشت جواب داد: ریکه سم یپسر
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 ما. زیسر م میبر-

لتوام. با پا یهاشروع کردم به باز کردن دکمه شدمیها هم قدم مطور که با آنبود که همان ادیز یسالن به قدر یگرما

 و گفت: ستادیا یکنار دختر ریکه سم میدیمورد نظر رس زیمختلف به م یبوها نیاحساس تهوع از گرما و همهمه و ا

 .ینامزدم هست شونیدلسا جان، ا-

نقش کنارش زل زدم که  زیبه دختر ر تشیمیجان و صم یاسمم از زبانش و بعد هم چسباندن کلمه دنیاز شن متعجب

 گفت: ییدستش را جلو آورد و با لبخند دندان نما

 .داریخوشبختم دلسا جان. مشتاق د-

اما االن وقت تعجب نبود پس دستش را فشردم و لبخند زنان جواب  شانتیمیطرز صحبت و صم نیبودم از ا متعجب

 دادم:

 .تونییخوشحالم از آشنا-

خوش برخورد دستش را فشرد و  اوشیدراز کرد که در کمال تعجب س وشایبعد از من دستش را سمت س یهست

 گفت: مانهیصم

 ؟یهست یچطور-

نگاهم لبخندش پر  دنیبا د اوشینشستم. س یصندل یکردم و رو اوشینثار س یاهم فشردم و چشم غره یرو دندان

 که کنار گوشم گفت: مدیکش رونیرا از تنم ب میگرفت. نگاه از او گرفتم و پالتو یو در کنارم جا دیکش

 شالتم بردار.-

 گوشم نجوا کرد: ریاش گرفت و باز زاخم نگاهش کردم که خنده با

 باشه برندار فقط تورو جون جدت اخماتو باز کن.-

را  اشیدادم که صندل لشیتحو ی. به اجبار لبخنددمیرا به خودم د یفوت کردم که نگاه خندان هست رونیرا ب نفسم

 و گفت: دیکش کمینزد

 دلسا جان؟ از خودت بگو. یخوب-
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 خجالت جواب دادم: یکم با

 م.شوکه ی. کمامیمراسم م جورنیبه ا اوشیراه سباره هم نیبگم؟ اول یممنونم. واال چ-

 بازش را پشت گوشش داد و گفت: یاز موها یاو طره دیخند

 .یستین نایو ا یاهل مهمون گفتیم اوشیجاها. س جورنیا بِیبرات غر یو کم ی. تازه وارددمیبهت حق م-

 گفتم: یبود کردم و در جواب هست ریکه مشغول صحبت با سم اوشیبه س ینگاه مین

 نداشته باشم یآزاد باشم و پوشش مناسب کهنیندارم. ا یاونهیکال م ییهاطیمح نی. با چنستمیدرسته. اهلش ن-

 .دهیآزارم م

 دستم گذاشت و گفت: یرا رو دستش

 راحت بار اومدم. یجورنیبه خودت داره. مثال خود من تو خانوادم ا یداره. بستگ یهر کس اخالق-

در  یحت ای رمینظر بگ ریرا ز اوشیس کردمیتر وقت مو من کم کردیصحبت م یبود و از هر در یدختر راحت یهست

 یکِ دمیبودم که نفهم یزدن با هستو گپ  وهینشان دهم. مشغول خوردن م یکنجکاو ریبا سم شیهارابطه با پچ پچ

 :دیپرس ینظر گرفتم که هست ریزد. با چشم اطراف را ز بشیغ

 ؟یرقصینم-

 عجله جواب دادم: با

 نه اصال.-

 بود. مونییسالگرد آشنا دمیرقص ریراه سمکه هم یی. تنها جاستمیاهل رقص ن ادیمنم ز-

 :دیبه گوشم رس یهست یزدم و باز اطراف را نگاه کردم که باز صدا یلبخند

 ؟یگردیم اوشیدنبال س-

 کجا رفته؟ یدونیآره م-

 را با دست نشان داد و گفت: یاگوشه
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 جاست.اون-

 یدر حال صحبت بود. نگاه ییراه خانم و آقاکه پشتش به ما بود نگاه کردم هم اوشیراست کردم و با دقت به س قد

 به ساعتم انداختم و گفتم:

 .شهیم ریداره د-

 سر کج کرد و به ساعتم نگاه کرد و گفت: یتهس

 . کننیاالن شام و سرو م-

انداختم  اوشیبه س ینگاه می. ندندیرقصیها مجوان تیجمع نیتکان دادم و به عروس و داماد نگاه کردم که ب یسر

 نیبودم و مدام پاشنه کفشم را به زم یعصب خورد،یکه هنوز با همان خانم و آقا مشغول صحبت بود. خون خونم را م

 .دمیکوبیم

 کردم و گفتم: یبه هست رو

 شون؟یشناسیم زنه؟یحرف م یداره با ک اوشیس_

 که در افکارش غرق بود نگاهم کرد و گفت: طورهمان

 سابقشن. یخوب از دوستا_

 :دمیپرس ناخودآگاه

 ه؟یآقا ایشون؟ خانمه کدوم_

 :دینگاهم کرد و خند یخاص طور

 ؟یکنیفکر م یتو چ_

 کردم و جواب دادم: اوشینگاهم را معطوف س باز

 که مشکوک بودنش و متوجه نشم! ستمینشناختم هنوز، اما احمق ن ادیو ز اوشی. سدونمینم_

 باال انداخت و گفت: ییابرو



 در بند تو آزادم

 
253 

 

 دلسا جان. دونمینم یزیمن چ_

 زیم یغذاها رو دنیکه در حال چ یازدن خدمه دینداشتم مشغول د نانیکه به حرفش اطم یو در حال دمیکش یآه

برگشتند. دلخور نگاه از او گرفتم و مشغول  زیسر م ریباالخره دل از دوستانش کند و همراه سم اوشیبود شدم. س

 جانیبودم، بودنم را در ا ی. راستش عصبدادمیمن تیاهم شانیها و بگو و بخندهاخوردن غذا شدم. اصال به صحبت

درخواست را از من کرده  نیو منت گذاشتن ا یزبان باز یخواسته بود همراهش باشم و با کل اوشی. سدمکریدرک نم

بودم و  ری! دلگگرانیبا د ایمشغول بود  ریبا سم ایبه کل از من فاصله گرفته بود و  میشد الیو نیوارد ا کهنیبود اما هم

 گفتم: نیم خوردم و سر سنگنگران بودم. با عجله شا کردیمشکوک برخورد م کهنیاز ا

 شده. رمیبرم. د دیمن با_

 برخواست: شیکرد و از جا زیدور دهانش را تم یبا دستمال اوشیس

 .میو بر میبگ کیتبر نیبه افش میباشه بر_

 ریو سم یرا تن کردم و از هست میمحفل را ترک کنم اما پالتو نیا ترعیهر چه سر خواستیدلم م کهنیا با

شان گرفت و مقابل یاجعبه اوشیگفتن، س کی. بعد از تبرمیو به سمت عروس و داماد رفت میکرد یخداحافظ

 را داد. شانهیهد

دم آم رونیب عیقدر سرو کالفه بودم و آن ینداشتم، عصب یرساندم، حال خوب الیاز و رونیطور خودم را بچه دمینفهم

. دیدویبه دنبالم م اوشیقدر تند بود که سآن میهابود کنترل راه رفتنم را از دست بدهم، قدم کیکه چند بار نزد

 کرد: میرا زدم که کالفه صدا موتیر

 دلسا؟_

 ماندم. خودش را به من رساند و گفت: میکه نگاهش کنم در جاآن یانداختم و ب یصندل یرا رو فمیک

 چت شده؟_

 را سرش آوار کردم: میو دق دل دمیتش چرخرا با حرص بستم و سم نیماش درِ
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 جا؟نیا یمن و کشوند یقرار بود با همه به جز من مشغول باش ی! چرا وقتاوشیس کنمیدرک نم جارونیاومدنم به ا_

 کهنینه ا بردم،یباهات لذت م یو از همراه گرفتمیشدن به عذاب وجدانم، آروم م ادیز یکه جا یکردیم یکاش کار

 !یبگذرون هیو با بقتتمام وقت

م باال رفته نگاه یبا ابروها اوشیس رم،یبگ اشدهیکردم با فرو دادن آب دهانم ناد یرا به درد آورد اما سع میگلو بغض

 کرد که ادامه دادم:

 خاطر تو به خانوادم دروغ گفتم. حاال تو...من به_

مقابلش بشکنم و به او بفهمانم  خواستیشده بود. سکوت کردم چون دلم نم ادیو شدت بغضم ز دیلرزیم میصدا

که  دمیتب دارم کش یهابه گونه یدست یعصب دم،یبه خودم را د اشیتوجه یب یقدر سخت به من گذشته وقتچه

 گفت:

 باشم. تیاهم یبهشون ب شدیحاضر شدم، نم میمیقد یتو جمع دوستا یآخه بعد مدت ؟یاریمن چرا جوش م زیعز_

 شدم و پر بغض داد زدم: نمیحوصله سوار ماش یزدم و ب یعصب شخندیمشت و ن مدیکه شن یزیاز چ دستانم

 و اون نیپز من و به ا یگفته بود ادمهینه؟  یمنم باهاشون آشنا کن یتونستیباش، فقط م تیاهم ینگفتم بهشون ب_

 بود رینکنه منظورت فقط سم ای ؟ینکرد یپس چرا من و بهشون معرف م،یقراره ازدواج کن یو بهشون گفت یدیم

 !شناسهیهاست که من و مسال ردمکه حس ک یطور اورد،یراحت اسم من و به زبون م یلیهان؟ آخه خ

و آب راه  دیچک نییاشک از چشمانم پا یقطره نیکردم و اول شیبه سر تا پا یبه هم فشرده نگاه ییهادندان با

گاز فشردم  یرا رو میپا شیهابه اشاره توجهیا بستم و استارت زدم. بگرفت. در ر شیام در پچانه نییرا تا پا یاهیس

 فرو رفتم. ابانیو ظلمت خ یکیو در دل تار

. سرم زدمیسوزناک خواننده زار م یبود فقط همراه صدا دهیفا یراه کنم اما بگذاشتم تا حال خرابم را روبه کیموز

قدر کرده بود. آن رمیامشبش کالفه و دلگ یهایتوجه یبا رفتار و ب اوشیبودم. س شانیپر یو حساب دیکشیم ریت

 بودم که کنترل سرعتم را هم از دست داده بودم. یحرص

شب بود و  ۱2شدم. ساعت  ادهیپارک کردم و پ دم،یطور به خانه رسچه دمینفهم یکه داشتم حت یفکر مغشوش با

 نزده باشد. یبودم عمو حرف دواریبودم. امنگران برخورد مادر  یحساب یفکر یمشغله نیا نیماب
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 تق تقش بلند نشود. با یآوردم تا صدا رونیب میرا از پا میهاانداختم و آهسته وارد خانه شدم و به سرعت کفش دیکل

که چراغ را روشن کنم به آن یراحت شد و جلو رفتم. کورمال کورمال ب المیخ یخاموشِ خانه، کم یهاچراغ دنید

 نهیلباس شدم که چشمم در آ ضیاتاقم رفتم و آهسته واردش شدم و در را بستم. چراغ را روشن کردم و مشغول تعو

و تا  دمیتخت خز یکردم، بعد رو زشانیدستمال مرطوب تم کیو با  دمیکش یام افتاد، آه ختهیبه هم ر شیبه آرا

یهزار جور فکر در سرم جوالن م آمد؟یواب آماده شوم اما مگر خواب به چشمانم مخ یپتو رفتم تابرا ریگردنم به ز

به او  بارهکیطور شد که ام. اصال چهگرفته میتصم یسرسر اوشیانتخاب س یکه رو شدمی. رفته رفته متوجه مخورد

 گرفتم؟ دهیکه در حقم کرده بود را ناد ییطور جفاکردم؟ چه نانیاطم

 نادان شده بودم؟  قدرنیا یبود، من کِ زیتعجب برانگ میبرا

 قلبم رفتنیپذ یذهنم را که علت اصل یهم فشردم تا به اجبار خود را به خواب بزنم تا صدا یام را روخسته چشمان

 به خواب رفتم. زدندیم ادیرا فر یفراهان امیکه ذهن و قلبم هر دو نام پ ینشنوم... در حال زدیم ادیرا فر اوشیبه س

صبحانه بود که سالم  زیم دنیرفتم. مادر در آشپزخانه مشغول چ سیکشان از اتاقم خارج شدم و به سرو ازهیخم

 .ختمیخودم ر یبرا یچا یدادم و فنجان

 :دینشست و پرس زیپشت م مقابلم

 متوجه نشدم. ؟یاومد یک شبید_

 و جواب دادم: دمیاز فنجان سر کش یاجرعه

 آخر شب بود._

چه بر سرم گذشته.  شبیانداختم تا مبادا از چشمانم بخواند د رینگاهم کرد. سرم را ز قیتکان داد و عم یسر مادر

 :فتمیباعث شد به سرفه ب شیبه دهان بردم که صدا یالقمه

 حرف زدم. یبا عموت تلفن شبید_

 یعنیشدم.  رهیگر گرفته به مادر خ یو با صورت دمینوش میاز چا یانمانده بود که جرعه میشدت سرفه نفس برا از

 ام؟نرفته یعمو به مادر گفته بود به مهمان

 شد و گفت: رهیشکل در آمده بود، خ نیکه از شدت سرفه به ا امیبه چشمان اشک مادر
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 بوده؟ یموضوع حرفمون چ یبدون یخواینم_

 دهانم را فرو دادم و مضطرب نگاهش کردم که ادامه داد: آب

 .میندار یما حرف ،یدر نظر گرفت ندتیآ یرو برا اوشیاگه تو س م،یریبهت سخت نگ میگرفت میما تصم_

صورت مادر چرخ  یجمالت، ناباور نگاهم رو نیرا داشتم جز ا یزیگرد شد. انتظار هر چ دمیکه شن یزیاز چ چشمانم

 که گفت: خوردیم

 نه؟  شهیباورت نم ه؟یچ_

 ادامه داد: گرفتیخودش لقمه م یکه برا یو در حال دیکش یقیعم آه

 .میندار یکه اون موافقت کرد، ما هم مشکل یپدرش شرطه. در صورت تیالبته اول رضا_

 موافقت کنند. اوشیبا ازدواج من و س یسادگ نیمادر و عمو به ا شدینم باورم

 نگاهم به مادر بود. مردد

 گرفته بودند؟ یمیتصم نیافتاده بود که چن یچه اتفاق واقعا

 گذاشتم و گفتم: زیم یرا رو فنجانم

 کرد مامان؟ رییتغ هویچرا نظرتون _

 و گفت: دیکش یقیعم آه

و  نیقدر به مادرش اصرار کرده که من همکه دخترش خواستگار داشته، هر چه کردیم فیخواهرِ هاجر خانوم تعر _

بشه. مادر تو اگه  نیآخر و عاقبت دخترم ا خوامینشده، آخرشم با پسره فرار کردن، من نم یمادرش راض خوام،یم

و به  میبگم که ما درسته که تصم نمینداره، فقط ا یحرف گهیمنم موافقم، عموتم م هیاگه پدرش راض ،یدوسش دار

 .میدیبهت نم نانیاطم ندتیآ یاما از لحاظ خوشبخت میخودت گذاشت یعهده

 :دیدر پرسبلند شدم که ما زیرا به هم فشردم و از پشت م لبانم

 ؟یناراحت شد شد؟یچ_
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 جواب دادم: فشردیرا م میچرا بغض گلو دانمیکه نم یو در حال ستادمیبه او ا پشت

 برم. دیشده با رمینه مامان د_

 همونه. یکه خودت بگ یمادر خوب فکراتو بکن، هر چ_

 و از بغض چشمانم پر از اشک شد. دمیکش یبلند آه

 را پشت سرم بستم. سمت اتاقم پا تند کردم و در به

 بغض زمزمه کردم: با

 کنم؟یازدواج م اوشیکه با س ستمیحال نچرا خوش رم؟یدلگ قدرنیداده ا تیچرا حاال که مامان رضا_

 شدم و ادامه دادم: رهیخ نهیدر آ سمیبه صورت خ متعجب

 ه؟یچ یاشکا برا نیمگه باهام موافقت نشده؟ پس چم شده؟ ا کنم؟یم هیچرا گر_

 تخت نشستم. یرا پاک کردم و رو میهااشک کالفه

 هم فشردم: یرا رو چشمانم

و دوست  اوشیها سواقعا من مثل اون سال قم؟یشدم؟ پس کجاست اون احساسات عم یجورنیمن چرا ا ایخدا_

 اوشیاون س گهید اوشیس ای ستمیسابق ن یاون دلسا گهیم با هم فرق داره؟ من ددارم؟ چرا عشقِ حال و گذشته

 ست؟یرور نمغ

 به دندان گرفتم: لب

بشم؟ چرا حسادت به جونم چنگ  کینزد اوشیداشتم به س یسع شتریب دمیرو د یکه همسر فراهان یچرا از روز_

 کهنیهاش؟ اطرز صحبت و لبخند کردیم مبودم و کالفه یچرا حرص دم؟یهارو دوشادوش هم داون کهیانداخت زمان

 .کنهیم میحساس شدم عصب طورنیزوج ا کیروابط  یبرا

 .دندیچک نییاشک به پا یهاگوله یو عصب یرا به هم فشردم، حرص لبانم

 اشتباه محض بود. میو افکار و کارها دیبود، تمام عقا اشتباه
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 .بستیخاص بود، نقش م میبرا بیکه عج یخودم متنفر بودم که تهِ تهِ ذهنم باز مرد متاهل از

 ها...روز نیدارم ا یچه حال ایخدا

 کند؟یمغزم کار نم چرا

 یپوشاندن چشمان قرمزم کم یو برا دمیبرخواستم، لباس پوش میو از جا دمیحرص دستانم را به صورتم کش پر

 کردم. شیآرا

 ثابت ماند. دم،یلبانم کش یرو شبیکه د یرژ لب کبود یرو نگاهم

 بکوبم؟؟ نهیآن را به آ خواستیته دلم م چرا

 د؟یآیبه من م یلیرنگ لب خ نیگفته بود ا اوشیچون س فقط

 را برداشتم و از اتاق خارج شدم. فمیحوصله ک یرا به هم فشردم و ب چشمانم

 شرکت شدم. نگیوارد پارک 

 پارک کنم... یگریپر شده بود و مجبور شدم قسمت د کردمیپارک م شهیکه هم یقسمت

 شدم. نگیبه داخل پارک یفراهان لیاتومب قفل شود، متوجه ورود نیرا زدم تا ماش موتیکه ر نیهم

 پنهان شدم. نیچرا با عجله سر خم کردم و پشت ماش دانمینم

 با او مواجه شوم. خواستمیخودم نبود، نم دست

 زدم. دیرا د یفراهان ل،یاتومب یپا نشستم و از گوشه یرو یزنان کنار نفس

 آمد. نمیشد و با شتاب سمت ماش ادهیتوقف کرد، سپس پ نمیمقابل ماش یکم

 .ندیتا مرا نب دمیترس سرم را دزد با

 کیبه الست یحدس زدم لگد دمیکه شن ییتکان خورد و از صدا نیماندم که حس کردم ماش یاسترس در جا پر

 زده باشد. نمیماش
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 :دمیرا شن اشیعصب یکه صدا دیباال پر میابروها

 آخه؟ جانیگذاشته ا یابو قراضه رو ک نیا _

 .دمیچسب نیبه ماش شتریو ب دمیگز لب

 لب گفت: ریو ز دیکش یدهانم را فرو دادم که پوف آب

 .یلعنت یا ذارم،یم جانیو ا نیماش شهیمن هم دوننیخوبه همه م _

 داد. نمیرا به ماش اشهینداد و تک ادامه

خارج کنم اما  لوتیا هر طور شده از پآهسته بلند شدم تا خودم ر ،یآن مِیتصم کیدندان فشردم و در  ریرا ز لبم

د گر که باعث ش دیبا شتاب به سمتم چرخ امیو پ دیچیپ لوتیپ یکفشم در فضا یکه قدم اول را برداشتم صدا نیهم

 .ستمیبا خیس میو در جا رمیبگ

 نگاهم کرد. متعجب

 پاشنه دارم نبوده. یهاکه حواسم به کفش گفتمیم راهیو به خودم بد و ب دمیجویلبم را از درون م یگوشه

 .ستادیگرفت و صاف ا نمیاز ماش هیتک

 اخمو نگاهم کرد و گفت: یصورت با

 ؟یبود جانیشما ا_

 را تر کردم و مردد جواب دادم: لبانم

 بله. _

 آخر؟ گفتمیم چه

 !؟یکنیم یچه غلط جانیپس در ا دیپرسینه و بعد م گفتمیم

 :دیو به من انداخت و باز با همان اخم و عبهت پرس نیبه ماش یجلو آمد و نگاه یقدم
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 دم؟یکه من ند یکجا بود _

 عمو ثابت ماند و گفت: نیماش ینگاهش را اطراف چرخاند و رو و

 که اون طرفه. یمهد نیماش _

 جواب دادم: جینگاهش را به من دوخت که گ باز

 کجا باشه؟ خواستهیپس م _

 انداخت و گفت: نمیبه ماش یشد و نگاه دتریشد اخمش

 کدوم آدمِ... نیحاال ا ذارم،یم جانیو ا نیمن ماش دوننیهمه م _

 کرد. سکوت

 را تا به تا کردم و گفتم: لبانم

 پارک کردم. جانیابوقراضه رو من ا نیا _

 و مات نگاهم کرد: دیباال پر شیابروها

 مال توعه؟! نیماش _

 گفتم: دیکج کردم و با تاک سر

 منه. یابوقراضه برا نیبله ا _

 .ردینوبت او بود که لبانش را به هم بفشارد و از درون لبش را دندان بگ حاال

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 !یدیخر نیشما ماش دونستمینم _

 گرد شد و گفتم: چشمانم

 !نیشو که نوش جان کرد ینیریش ن؟یدونیطور نمچه _
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 باال انداخت و نگاهش متعجب شد: ییابرو

 !نو؟یماش ینیریش_

 بله. _

 آمد و گفت: کیو نافذ شد، نزد زیر چشمانش

 بود؟؟ نتیماش ینیریاون ش _

 بزند که گفتم: رونیچشمانم کم مانده بود از حدقه ب گرید

 !؟یخوب معلومه پس چ _

 اما..._

 سکوت کرد. و

 در پشت سرم. یفراهان یافتادم و بعد هم حضور ناگهان حانهیبا ر مانیهاحرف ادینگاهش کردم که ناگهان  وارپرسش

 لبانم نقش بست. یرو لبخند

 من است! نیماش نیا دانستهیچرا تعجب کرده و تا به امروز نم دمیفهم حاال

 :دمیرا شن شیکردم که صدا یآرام یخنده

 ...یکردم ازدواج کرد الیخ_

 ام خاموش شود و نگاهش کنم.محزونش باعث شد خنده یصدا

 شدم. اشی. ناگهان محو چشمان خاکسترکردیبه صورتم نگاه م یجد

 بودم. دهیبود که ند یچشمانش را چند وقت خاکستر

 پاره شد. دگانشید جانیدلم از ه بند

 گر گرفتم و قلبم به تپش افتاد. بارهکیبه  لوتیپ یسرما نیا در
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 و زمان و مکان فراموشم شد. دیم دوبه صورت خون

 نشده بودم؟ بیو عج قیعم یدلتنگ نیتا اآلن متوجه ا چرا

 کردم. یابه خودم آمدم و تک سرفه یلیبودم که با ورود اتومب شیکه پلک بزنم غرق تماشاآن یب

 گفتم: ریرا گرفت و سر به ز بانمیحس بد عذاب وجدان گر باز

 .کنمیجا مو جابه نمیشماست... اآلن ماش نیماش یجا جانیا دونستمیمن نم _

 و گفت: ستادیرا باز کنم که مقابلم ا نیبرداشتم تا در ماش قدم

 .کنمیپارک م یاگهید ینداره، جا یلزوم _

 وجودم را در بر گرفت. یسراپا یبیخوش ادکلنش به مشامم هجوم آورد و ناگهان حس عج یبو

 .یکن یعاشق خواهدیباره م کیکه دلت  ییهاآن حس از

 ام را سرکوب کنم.گرفتم تا احساسات خفته میاز ران پا یشگونیو نا معلوم ن دمیگز لب

 و دلم قنج رفت. دیلغز شیهاشیته ر یدانه دانه ینگاه کردم و نگاهم رو اشیصورت گندم به

م به اطراف نگاه کردم و دستپاچه شده بود یکه حساب یبه عقب برداشتم و در حال یجنبه شدنم قدم یاز ب یعصب

 تته پته کنان گفتم:

 ... پارک داره... متاسفم.یبرا یمخصوص ی... هرکس جادونستمیمن نم _

 جلو آمد. باز

 شود؟یم کمینزد قدرنیچرا ا ایخدا

 .بردیم نیفاصله را از ب نینشوم اما او انگار دستم را خوانده باشد باز ا ییکنم تا هوا یدور خواهمیمن م قدرهرچه

 نگاهم کرد و گفت: قیعم

 ! مبارکه...یدیخر نیماش دونستمینم ست،یحرفا ن نیبه ا یازین_
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 لبم را باال برد و گفتم: یمانند گوشه شخندین لبخندم

 ابوقراضه... یکه نه، به قول شخص جنابعال نیماش _

 اش را پنهان کند و با خنده سر تکان داد:خنده نتوانست

 عه.تو یبرا دونستمینم _

 را باز به خاکستر نگاهش دوختم و گفتم: نگاهم

 ن؟؟یگفتینم نیدونستیاگه م _

 محو شد و زل زد به چشمانم و گفت: لبخندش

 .گفتمینم _

 . باز گرم شدم.دیتند تر کوب قلبم

حاصل کنم،  نانیرا زدم تا از قفل بودن درها اطم موتیجا، ر یاحساسات ب نیاز ا یخالص یو برا دمیکش یقیعم نفس

 گفتم: وارجانیسپس از کنارش رد شدم و لرزان و ه

 برم. گهیمن د _

 خودم را عذاب دهم. نیاز ا شیتا ب ستادمینا گرید

 تا زودتر دور شوم. داشتمیرا تند تر از حد بر م میهاقدم

 یفضا جاناتیفوت کردم و آسوده از ه رونینفسم را پر صدا به ب دیبه صورتم دو رونیب یکه سوز سرد هوا نیهم

 وارد ساختمان شدم. لوت،یپ

وارد اتاق شدم و در  یبیرنگ داشت!با حال عج جان،یاز ه میکردم، هنوز گونه ها یآسانسور صورتم را بررس داخل

 نشستم: زمیپشت م د،یچیپیدر گوشم م امیپ یکه صدا یحال

 !یکردم ازدواج کرد الیخ _
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غ سرا لمیزنگ موبا یو باز کردم، اما با صدا دمیبود را جلو کش زمیم یکه رو یالبانم نشست و پرونده یرو لبخند

 اتصال تماس را زدم و گفتم: یناشناس، مردد دکمه یشماره دنیرفتم و با د فمیک

 الو؟_

 :دیچیدر گوشم پ یگنگ یصدا

 دلسا خانوم؟_

پشت خط  یبود که چه کس نیا یکه تمام فکرم رو یدر حال که پشت خط بود متعجب شدم و یادخترانه یصدا از

 است جواب دادم:

 د؟ییبله خودمم، بفرما _

 تر از قبل گفت:آهسته د،یرسیبود که به گوشم م شیهانفس یکرد و فقط صدا سکوت

 امروز. نیهم نمت،یبب دیبا _

 مشهود شد: میدر صدا میکردم و کنجکاو یاخم

 شناسمتون؟یمن م ن؟یهست یشما ک _

 را صاف کرد و گفت: شیصدا

 .یمنم... هست _

 لبانم نشاندم و گفتم: یدر ذهنم زنده شد، لبخند رو شبید یمهمان ادیو  دیباال پر میابروها

 ؟یجان خوب ینشناختمت هست دیعه ببخش_

 وار گفت:سلسله میهاتوجه به لحن و حرف یب

 ...ای.. حتما ب.کنمیم امکی... آدرس و برات پنمتیبب دیعصر با _

 ترم کرد!مبهوت دیچیکه در گوشم پ یممتد یهابعد بوق و
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 .دیچرخیدارد م یبا من چه کار یهست کهنیثابت ماند و افکارم حول و محور ا یگوش یرو نگاهم

سوال شده  میعجله داشت، همه برا کهنیا کرد؟یچرا آهسته صحبت م کهنیام را از کجا آورده بود؟ اشماره کهنیا

 بود.

 کار بگذارم؟! یتمرکزم را رو شدیتماسِ مشکوک اول صبح مگر م نیا با

 را به دستم گرفتم و آدرس را خواندم. یبا عجله گوش ،یگوش امکیپ یصدا با

 خودم را به آن مکان برسانم. ۶بود تا ساعت  خواسته

 .دمیکوبیکفشم را به پارکت کف اتاق م یشنهو پا دمیجویشد و مدام پوست لبم را م رمیگ بانیگر جانیو ه استرس

 به فکر فرو رفتم. قایو عم دمیام کشبار دست از کار روزانه نیاول یو برا رفتیبه کار نم دستم

 .رفتیاز ناخودآگاهم کنار نم یآرامِ هست یصدا یالحظه

 .ستادمیآورده شد کنار پنجره ا میکه برا یافنجان قهوه با

 تا عصر صبر کنم. توانستمینم

یکه تماس را برقرار م نیو بخواهم حرفش را پشت تلفن بزند، اما هم رمیاش تماس بگبار وسوسه شدم با شماره چند

 .کردمیقطع تماس را لمس م یو دکمه شدمیم مانیباز پش کردم

 !زدیحرف مقدر آهسته خاطر هم آن نینبود تا بتواند پشت تلفن صحبت کند، به هم یتیدر موقع حتما

 .کردمیم یطول و عرض اتاق را ط شان،یپر

 مثل خوره تمام جانم را فرا گرفته بود! یو قرار نداشتم و کنجکاو آرام

 کردم خودم را آرام کنم. یرفتم و سع میعذابم دهد سراغ کارها یکمتر کنجکاو کهنیا یبرا

 بود. متیهم غن نیموفق نبودم اما هم چندان

 شیهارفت، فقط چشم به دهان عمو دوخته بودم که مخاطب حرف نییپا میبه عنوان ناهار از گلو یزیچه چ دمینفهم

 .شدمیرا متوجه نم شیهااز حرف یامن بودم اما ذره
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مکان مورد  یتوجه به اطرافم راه یطور از شرکت خارج شدم و بچه دمیقرار گرفت نفهم ۵ یساعت رو یهاعقربه تا

 نظرم شدم.

* 

* 

* 

چند بار تا مرز تصادف  جانیمهم نبود، مهم نبود که تا ا میاما برا دیچیدر گوشم پ نمیماش یهاکیالست غیج یصدا

 را به دنبال داشت. ییامدهایرفته بودم، مهم نبود آمدنم چه پ

ض به غب ینیاز شدت سنگ میماندم. گلو رهیآمدم و به ساختمان مقابلم خ نییپا نیبه هم فشرده از ماش ییهادندان با

 بود که حاال نشکند. نیا می. تمام سعکردیشدت درد م

 .ستادمیطبقه ا ۸بلند مقابل ساختمان  ییهارا در دست فشردم و با قدم فمیک یدسته

 زنگ نشست. نیپنجم یلرزانم باال آمد و رو دست

 بار هم خواهد بود. نیاوضاع حتما آخر نیو با ا آمدمیم جانیبار بود به ا نیاول

 شدم. رهیشب خ یاهیتارم به س دگانی. سرم را باال گرفتم و با دستادمیا یو کنار دمیرا باال کش امینیب

 را ببلعم اما موفق نشدم. میدهانم را فرو دادم تا بغض گلو آب

به گوشم  شیرا پس بزنم که صدا ینم اشک لعنت نیچشمانم فشردم تا ا یحرص انگشت اشاره و شصتم را گوشه با

 :دیرس

 ه؟بل _

 گفتم: یخش دار یبه مقابلم با صدا رهیدر کنار بدنم افتاد و خ دستم

 باز کن. _

 شما؟ _
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 زدم: داد

 باز کن. _

 باز شد... یکیت یشکل گرفت که در با صدا ماننیماب سکوت

 مورد نظرم را لمس کردم. یدر را هل دادم و وارد شدم. وارد آسانسور شدم و دکمه تیعصبان با

 ...شدیفشرده م شتریقلبم ب دمیرسیبه طبقات باالتر م هرچه

 حس باال آمدند و در را باز کردند. یاتاقک آسانسور متوقف شد، دستانم شل و ب کهنیهم

 .کردیم میبود و تماشا ستادهیاش ادر خانه نیماب

 اشتم.. قدم به جلو بردشدیم شتریدستانم مشت شد و هر لحظه امکان شکستنم ب دنشیبا د باز

 را برانداز کرد. میمتعجب سر تا پا نگاهش

 صورتش نشست. یام باال آمد و محکم رودست مشت شده ستادمیمقابلش ا کهنیهم

از  کرد،یم میمبهوت و گرد تماشا ییهاگذاشت، با چشم یلیس یدستش را جا د،یخورد و برق از چشمانش پر یاکهی

 تمام تنم را در بر گرفت. یبد یو رعشه دمیلرزیخشم م

 به حرف آمدم: دمیلرزیکه م یباز کردم و در حال لب

 یبگم که جواب دل داغونم باشه؟ چ یچ اقت؟یل یبارت کنم؟ بگم پست فطرت؟ نامرد؟ ب یبهت بگم؟ هان؟ چ یچ _

بهت  یتر مزیچه ه یدِ آخه لعنت ؟یدار تیتو انسان ؟یدر ونم خاموش بشه؟ تو آدم شیبگم تاخنک شم ؟ تا آت

بارم من و  نیبار شکستم بس نبود که ا هی؟ یکرد فتیکث یچرا دوباره من و وارد باز ؟یدیم یفروختم که من و باز

 !؟یحرفارو هم ندار نیبدتر اقتیبهت بگم که ل یچ شعوریدِ آخه ب ؟یشکست

 لب گفت: ریز کردیکه بهت زده نگاهم م طورهمان

 ؟یزنیحرف م یدلسا؟ از چ یگیم یچ _

 حرصم گرفت و داد زدم: کشاندیراهه م یخودش را به ب کهنیا از
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 اتیباز نقشه ینبود برا یاگهیکس د ؟یخودت کرد یچهیاحمق. چرا من و باز یاز تو زنم،یصفت حرف م یب یاز تو_

دو تا چار تا کنم دو  خواستمیمادر من تازه بهم اجازه داد قبولت کنم... تازه م یآخه عوض ؟ییکذا یاون نامزد شیببر

احمق به تمام  هیداشتم، تو  یاالتیتو سرت بود و من چه خ یآشغال چ ینه... تو ای میخوریبه درد هم م نمیبب

 ...فیکث یلیخ اوشیس  یفیکث یلیصفت، خ ینامردِ ب هی ،ییمعنا

 ؟یدل یزنیحرف م یدار یاز چ_

 کل ساختمان را در بر گرفت: ادمیرا نداشتم و فر اشیخونسرد نیتحمل ا گریبودم که د یعصب قدرآن

 تمومش کن. خودت و به اون راه نزن. گه،یبسه د_

شد و مرا به داخل خانه کشاند، دهان باز کردم تا  دهیدستم کش کبارهیو  دیوحشت زده به اطرافش چرخ چشمانش

 :دیبزنم که دستش را مقابل دهانم گرفت و پر حرص کنار گوشم غر ادیدوباره فر

 آبرو دارم. جانیخفه شو من ا_

 را به شدت تکان دادم و با دستانم، دستش را از مقابل دهانم پس زدم و نفس زنان گفتم: سرم

 ؟یلعنت شهیتو مگه آبرو هم سرت م_

 زد و گفت: شیبه موها یچنگ کالفه

 بهت داده؟ جارونیآدرس ا یک ؟یکنیم یچه غلط جانی. اصال ایدلسا ساکت شو، اعصابم و خرد کرد_

 را داخل مغنعه کشاندم و گفتم: میموها یعصب

 رو خوب بشناسم. یعوض یباز کرد تا تو تیکه چشام و رو واقع یکی_

 کرد و جلو آمد: اخم

 اصال معلومه تو چته؟ ت؟یدلسا، کدوم واقع یشد وونهیتو د_

 تکانشان دادم: یدستانم را باال آوردم و عصب کالفه
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تمومش کن  ؟یبد یمن و باز یچرا همش قصد دار ؟یگیو نم تیچرا واقع ؟یکنیقدر انکار مچه گه،یبسه د_

چند وقته دوسش  ه؟یک ؟یکشوند یکه به خاطرش من و به اون مهمون هیرو بهم بگو، اون ک یزیچ هیفقط  اوش،یس

 منم باشم؟ یاصرار داشت یاصال به خاطر چ ؟یدار

 مبل نشست و سرش را در دست گرفت و فشرد: نیاول یهم فشرد و رو یرا رو چشمانش

 .ستین بهیغر_

 :ستادمینگاهش کردم. جلو رفتم و مقابلش ا متعجب

 ست؟ین بهیکه غر یچ یعنی_

 را مقابل صورتش گرفت و زمزمه وار جواب داد:  دستانش

 زنمه..._

 ینیگرد شد، نفسم سنگ یادیو چشمانم تا حد ز دیدور سرم چرخ ایکه از دهانش خارج شد، دن یاکلمه دنیشن با

 به عقب برداشتم و تته پته کنان گفتم: یکرد و دستانم مشت شد، ناباور قدم

 ؟یگفت یتو چ ؟یچ... چ_

 شد و گفت: رهیرا باال آورد و به چشمانم خ نگاهش

 .یدیدرست شن_

د. حروف و کلمات در نتوانست به عنوان تعجب فراوانم از دهانم خارج شو یاکلمه چیه یباز و بسته شد ول دهانم

زدم و نفسم را به  هیکه در کنارم بود تک ی. به ستونشدیبزنم، نم یحرف خواستمیذهنم گم شده بود و هر چه م

 و... من... اشتهزن د اوشیبودم؟ زن؟ س دهیچه شن ایفرستادم. خدا رونیب یسخت

حضور داشته و سراغم آمده؟ تمام  اشیدر زندگ ی. زندمیرسیبه عمق فاجعه م شتریب کردمیفکر م شتریب هرچه

که متاهل بود فرار کردم و ندانسته به  امیمدت را از پ نیمن تمام ا دانستم؟یکه با او بودم او زن داشته و نم یمدت

سرد خانه فرود آمدم.  یهاکیسرام یو سُر خوردم و رو دیدور سرم چرخ ایکرده بودم؟ دن هیتک گریمرد متاهل د کی

که فرو رفته بودم خالص شوم.  یچال اهیس نیتا از ا زدمیو دست و پا م دیکش ریفشردم که سرم ت را میهاقهیشق

 یو من فقط برا کردیگذر م یینمایس لمیف کیگذرانده بودم از مقابلم همانند  اوشیکه با س یچند ماه نیتمام ا
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 نیکردم ا الیام حس کردم، خشانه یرا رو یزیچ ینیخودم ساخته بودم شوکه و ناباور بودم. سنگ یکه برا یقبالا

 و به او زل زدم: دمیاز جا پر دمیرا از کنار گوشم شن شیصدا یمربوط به حال خرابم است اما وقت ینیسنگ

 شد، من... داشیدوباره پ دایش یاما از وقت خواستمتیم یلیچرا خ خواستمتا،یمدت نم نیتو ا یوقت فکر نکن هی_

... دای... شدایاسم بود که در سرم به دوران افتاده بود. ش نیذهنم را پر کرد. فقط هم دایام شو ن دمینشن یزیچ گرید

 کهنیبودم! ناگهان چشمانم متعجب در صورتش چرخ خورد و چند بار لب زدم تا ا دهیشن ییاسم را جا نی... ادایش

 :دیبه گوش رس میآخر صدا

 ه؟یک دایش ه؟یک دایش_

 ی. هر دو دستش روکردیوارم نگاه م کیستریبهت زده به من و حرکات ه اوشیو س دمیپرسیسوال را م نیا مدام

 نشست: میبازوها

 . گمیآروم باش دلسا، باشه بهت م_

 زدم: ادیرا با حرص پس زدم و فر دستانش

 ه؟یک دایش گمیم_

مانند  شیناگهان صدا کردم،یباشد که فکر م یهمان قتیحق دمیترسیم دم،یترسیکه قرار بود بشنوم م یزیچ از

 سرم فرود آمد: یپتک بر رو

 که به همه گفتم مرده! اما اون نمرده بود. فقط من تو دلم کشته بودمش. یزنمه، همون_

 و داد زدم: دمیرا چسب راهنشیپ یقهیو ناگهان  دیکش ریت قلبم

 ؟یکرد کاریچ تو ؟یکرد کاریتو چ ف،یکث ی! دروغگویکثافت لعنت_

مرتکب شده  یافتاد و متعجب نگاهم کرد. چه گناه نیزم یه قلبم را گرفته بود هلش دادم که روک یتمام نفرت با

 گلسا در گوشم زنگ خورد: یاراده صدا یب ؟یخورده بودم؟ چند بار؟ تا ک یبودم؟ چه رکب

 دلسا؟ یبود به بار آورد ییچه رسوا نیا_

 :دمیکش غیج یکه عصب خوردیدر سرم چرخ م یمختلف اصوات
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 .نی... خفه شنیبسه، خفه ش_

که فقط  ییادهایاز فر دیهمه در ذهنم اکو شد و مغزم سوت کش اوش،یس یزهره، اقدس، رسول، کد خدا، عمه یصدا

 :دمینعره کش هاوانهیگوشم گذاشتم و مانند د یو بس، دست رو دمیشنیمن م

 ...نیگفتم خفه ش_

در آن خانه و  امییحاال ترس داشتم، تنها نیبدنم تا هماز تماسش با  یکه روز یتکانم داد، همان دست یدست

 یزمان تکان محکم. همخواندیام را بلند بلند ماحمقانه یکه نامه ینحس یو بعد صدا دیچیدر گوشم پ میهاالتماس

 هنیرا فشردم و با شتاب چند ضربه به س فمیک یدسته. دمید اوشیدستان س نیخوردم و چشم باز کردم و خودم را ب

 و گفتم: دمیاش کوب

 ولم کن آشغال. ،یولم کن لعنت_

 دم،یدو نییساختمان را پا یهاو به سمت در هجوم بردم و با تمام توانم پله دمیکوب شیو بازوها نهیحرص به س با

مقصدم  دمیدر جاده سرگردان شدم، نفهم ی. وقتدمیشنینم ییصدا چیه دم،یدینم یزیچ چیشده بودم، ه وانهید

اشتباهاتم را با چشم خودم  یجهیرفتم تا نت م،یایب ارکنم. تا با خودم کن دایکجاست، فقط رفتم، رفتم تا خودم را پ

خاطر بود تا به یسیآن شب خدا همراهم بود. نه پل فشردم،یگاز م یرا رو میو در دل شب پا زدمی... زار منمیبب

 در جاده بود تا با آن برخورد کنم. ینیکند، نه ماش اممهیجر ادمیسرعت ز

 یخاک یکره یرا داشتم که رو ینجس یسهیسراسر وجودم را در بر گرفته بود، حس قد یو سر در گم یپوچ احساس

 را باال بردم و داد زدم: می. صداختمیریو اشک م زدمیتنها او ناپاک است. هق م

 فقط تو... یکنیکه آرومم م ییامشب فقط تو ،شمیپ ایبابا تروخدا ب ؟ییچرا؟ بابا کجا ایچرا؟ خدا_

 زد: ادیدر ذهنم فر یزیچ

 بخشه؟یاوضاع بابا تو رو م نیمگه با ا_

که اصال علتش  یبودم. حس بد چارهیقدر تنها و بقدر بدبخت بودم آن شب، چهافزوده شد و چه امهیاوج گر به

از  دم؟یفهمیاز کجا م کردیروشنم نم یاگر هست یستجا جمع شده بودند! را کی میهامشخص نبود! انگار تمام غصه

 وقت تلف کند گفت: کهآن یکه قرار گذاشته بود شدم ب یاکه وارد کافه یکجا؟ زمان
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 ونی. من فقط خودم و مدینگ کسچیرو به ه زنمیکه بهت م ییحرفا خوامی. از تو هم مجامنیمن ا دونهینم ریسم_

به خاطر  شبید یدونیم چی. هیکنیکه فکر م ستین یاون اوشیدلسا چشات و باز کن، س نیدونستم که اومدم، بب

ند. جا کشوکه تو گذشته دوسش داشته به اون یزن حضور یکشونده؟ تو رو فقط برا یبا اصرار تو رو به اون نامزد یچ

سا. دل نیب نیا یاطعمه هیفقط زود جاش و با تو پر کرده. تو  یلیرفت، خ یفقط خواسته به اون زن بفهمونه که وقت

. نگاهش و رهیمیحاال هم براش م یوار اون زن و دوست داره. حت وانهید اوشیماجرا بکش کنار، س نیخودت و از ا

گفته بود تو فقط محض  ری. از اولم به سمزنهیاون زن له له م یاون داره واسه به دست آوردن دوباره ؟یدیند

 .یاون زن یو عذاب برا یسرگرم

بودم و تمام مدت او به  اوشیدست س یچهی. من بازشدمیتک تک کلماتش خرد م ریمن بودم که هر لحظه ز نیو ا 

بودم  الیام؟ چه خوش خمدت را گذرانده نیا یطور وجدانم را آرام کنم که با مرد زن دار. چهدهیخندیم امیسادگ

هنوز دوستش  امیسالگ ۱۸مثل  کردمیم الیکه خ ادمفتا یکس دِیکردم و در چنگال ام یدور امیکه از بند عشق پ

 دارم.

 شدم. رهیبود خ انیکه از دور نما ییهاترمز فشردم و به نور چراغ یرو پا

 دهیبخش یکم ییجا روشنابود که به آن نمیشب فقط نور چراغ ماش یاهیسوت و کور و خلوت بود. تو دل س جاده

 بود.

 شدم و جلو رفتم. ادهیرا خاموش کنم پ نیکه ماشآن یب

 روستا نگاه کردم. یهاروشن کوچه یهاو به چراغ ستادمیا ابانیخ کنار

 بود... درست

 ...!روستا

 به صورتم خورد. یآورده بود. سوز سرد جانیمرا به ا دلم،

 به خودم فشردم. شتریرا ب میپالتو

 نگاه کردم. خوردیبه چشمم م که از روستا یینورها یبه سوسو یشد و با دلتنگ سیآرام آرام خ صورتم

 ...ایخدا



 در بند تو آزادم

 
273 

 

 آمده بودم. جانیاز چند سال به ا بعد

 .شدینم باورم

 شدم. دهیکش جانیاراده تا ا یپدر بود که ب یبرا دمیشد یدلتنگ فقط

 و به هق هق افتادم. دلم غصه دار بود، دلتنگ بود، گرفته بود. دمیرا باال کش امینیب

 ام بود،مامن دل شکسته جانیا انگار

 آرامشم بود. انگار

 خم شد و نشستم. میاراده کنار جاده پاها یب

 .داشتمیاندک بر نم یهاییروشنا نیچشم از ا یادلتنگ بودم که لحظه قدرآن

 از جا پراندم. یبوق ممتد یقدر گذشته بود که صداچه دانمینم

 .فتمیب نمیماش ادیباعث شد  ینیسنگ نیماش گذر

 آه از نهادم برخواست. نیبنز یماندهیباق زانیم دنیرل نشستم که با د تپش

 راه را رفتم. یعجله به راه افتادم و ادامه با

 .ماندمیدر راه م گشتمیبر م اگر

 داخل روستا امن بود. الاقل

 .دیبه صورتم دو لیدرون اتومب یگرم

یم قیبه درونم تزر یآورده بود، آرامش خاص جانیورودم به روستا بدجور قلبم را به ه جانیه د،یکوبیتند م قلبم

 .شد

 در ذهنم جان گرفت. امیکودک نیریخاطرات تلخ امروزم، خاطرات ش یاراده جا یب
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 نمایمیقد یبه خودم آمدم که مقابل در خانه یو وقت بستیدر ذهنم نقش م یاخاطره گذشتمیکه م یاهر کوچه از

 توقف کرده بودم.

 نگاه کردم. کردیفرق م یکه حاال با گذشته حساب یاحسرت به خانه با

 کرده بود و مطمئنا داخلش هم عوض شده بود. رییدر تغ رنگِ

 اطرافش تنگ شده بود. یهامان و گلدانحوض کوچک یغازها، برا یبرا دلم

 لک زده بود. شدیبلند م وهیدرختانِ م یپا دنیکه هنگام آب پاش ینم خاک یبو یبرا دلم

 .کردمیهم حس م نیماش یبسته طیمح نیدر ا یروستا را حت یبو دم،یکش یقیعم نفس

 را خاموش کردم و به سراسر کوچه نگاه کردم. نیقرمز شده بود که ماش نمیبنز خط

 .ندازمیبه ساعت هم ب یافتاد نگاه ادمیو تازه  دمیکش یکوتاه یازهیخم یخستگ از

 ریگشتم که در آخر ز لمیموبا یصبح چشمانم گرد شد و با شتاب به دنبال گوش ۴ یساعت رو یهاعقربه دنید با

 کردم. شیدایپ یصندل

 بودند. گذاشته بودمش و حتما تا به حال هزاران بار مادر و گلسا تماس گرفته لنتیسا یرو رفتمیبه کافه م یوقت

 .دمیپاسخ آه از نهادم برخواست و لب گز یتماس ب نیچند دنیروشن کردن صفحه و د با

 اند.پس افتاده یتا حاال از نگران حتما

 خانه را گرفتم. یعجله شماره با

 ندادم. یتیشب است اهم مهیاز ن یچه ساعت کهنیبه ا اصال

 زود پاسخ داده شد: یلیخ زدمیکه حدس م طورهمان

 الو؟_

 زد. خیلرزان مادر دستانم  یصدا دنیشن با
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 ام.فرستادم که نگرانش کرده نیخودم نفر به

 :دیچیمادر در گوشم پ یکه دوباره صدا دمیگز لب

 د؟ییالو؟ بفرما_

 دهم. صیرا تشخ شیصدا ینبود تا بغض گلو و گرفتگ یکار سخت چندان

 باز کردم و آهسته گفتم: لب

 سالم._

 :دیچیدر گوشم پ شیهازجه یکه صدا دینکش یسکوت کرد اما طول یشوکه شد که کم انگار

 ؟یدلسا مادر خودت_

 ام.ها را فراموش کردهنثار خودم کردم که حال آن راهیبه درد آمد و بد و ب قلبم

 را قورت دادم و گفتم: بغضم

 قربونت برم آروم باش، من خوبم. یاله_

 ادامه داد و گفت: شیهاهیگر به

 مادر؟ ییبگو کجا ؟ییکجا_

 جواب دادم: یبه تند نگرانش نکنم، شتریب کهنیا یبرا

 دمیتا به خودم اومدم د هو،یشد  یچ دمیببخش حالم خوب نبود نفهم ستم،ین یبد یمامان به خدا من خوبم جا_

 روستا. دمیرس

 هقش آرام شد و با تعجب گفت: هق

دلم هزار راه رفت، عموت رو زابراه کردم بنده خدا با شبنم از  ؟یدادیخبر م هی دیکار آخه؟ نباروستا چه یرفت_

و هم  سیپل یسر زد، حت مارستانایب یو رو کرد، به همه ریز کرد،یکه فکرش و م ییرفت تموم جاها جان،نیا شبید
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 یاز خستگساعته که برگشته  می. تازه نمیرینشد بعد م ازت یاگه تا صبح خبر میبذاره که گفت انیدر جر خواستیم

 موندن و نگرانن. داریمن ب یپامبل خوابش برده. شبنم و گلسا هم هم یرو

 و گفتم: دمیکش امیشانیبه پ یو دست دمیآورده بودم لب گز شیکه پ یاز اوضاع شرمنده

 نیتو روستا بمونم. بنز یکم خوامیم ن،ی. نگران نباشکنمیکار مچه دمینداشتم نفهم یاصال حال خوب د،یببخش_

 .رمیگیکمک م یکیاز  ستیتموم کردم اما مهم ن

 در دل با خودم گفتم: بالفاصله

 باشه که کمکم کنه! یالبته اگه کس_

 .کردندیاست که همه به چشم بد نگاهم م ییروستا همان جا نیا

 خاطرات تلخ در ذهنم جان گرفت. ادیفشرده شد، بغض کردم. باز  قلبم

 کردم مادر را آرام کنم. یسع

 عمو شبنم داد.را به گلسا و زن یکه با من حرف زد گوش یکل

 از گلسا کهیارو به اتمام بود تماس را قطع کردم و به جمله لمیموبا یکه باطر یها را هم راحت کردم و در حالآن الیخ

 بودم فکر کردم: دهیشن

 خی یسنگ رو یخوایم هاییدارن روستا یچه رفتار یدونیکه بدتر حالت بد شه؟ تو که م یروستا؟ رفت یچرا رفت_

 ؟یبش

 هم فشردم. یرا رو لبانم

 یتا مبادا صبح کس دمیصورتم کش یو شالم را رو دمیدراز کش نیعقب رفتم و بعد از قفل کردن ماش یصندل به

 کند. امییشناسا

 شدم. داریو کمر درد از خواب ب یبا سرد 

 اما باز هم سردم بود. دیتابیبه صورتم م دیخورش نور
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 .دیچیها در گوشم پروستا و بع بع گوسفندان و پارس سگ یهابانگ خروس یرا مرتب کردم که صدا شالم

 نییحد ممکن پا نیزدم و شالم را تا آخر رونیب نیزده از ماش جانیمزار پدر، ه ادیلبانم نشست و با  یرو لبخند

 .دمیکش

را من بود و هرکس م یرو یسمت قبرستان رفتم. نگاه کنجکاو اهالگرسنه بهمرا بشناسد. خسته و  یکس خواستمینم

 .کردیبا تعجب نگاهم م دیدیم

 سوال بود. شانیبرا شهیهم هابهیحق هم داشتند وجود غر خب

 اد،یز یلیتنگ بودم، خبه هم فشرده زجه زدم. دل یهاسنگ قبر پدر افتادم، با چشم یلرزانم خم شد و رو یپاها

از شانس خوبم بود که  دانمیهق هقم کل قبرستان را پر کرده بود. نم یصدا کردم،یکه فکرش را م یزیاز چ شتریب

قصد آمدن به  شانیهاگاه بود که مردم از خانهسرد و سوزناک صبح یبه خاطر هوا ایحضور نداشت  جانیا کسچیه

قدر دلم پر بود که تا با پدر حرف . آنداندیدادم که خدا مسر  هیگر یقدر ناله کردم و سودا. آنکردندیقبرستان را نم

امروز بود که او را از دست داده بودم، آخر دلم  نیگرفته بود. انگار هم میهااز زجه گرید میزدم آرام گرفتم. صدا

 قدر از بد، آنگفتم شیها براسال نیقدر از ارا صاف کردم و با پدر درد دل کردم. آن میتنگ. صداپر بود و دل یحساب

کنم.  دایها از دلم رها شوند و آرامش پنوازشم کند تا غم یگله کردم که انگار پدر قرار است بعدش حساب امیشانس

 و گفتم: دمیکش یآه

هم خودش و گم  ،یبعد از مدت ،یکنیلطف م یادیآدم ز هیبه  یبابا؟ وقت هیچ یدونیم گه،یشد د یجورنیآره بابا، ا_

 هم تو رو... کنهیم

 وار گفتم:ماندم و زمزمه رهیپدر خ یکردم و به نام حک شده سکوت

که  نهیا ،یبگ یتونیکه م یاتنها جمله یخوریضربه م یاز کس یسخته که وقت یلیعادت کردم، خ گهیاما من د_

تره، کردن واجب یدگخوردن از زن نیزم یخوردم بابا، اما گاه نی... آره بابا جون منم عادت کردم. زمیعادت کرد

. خوب شد که زود ستیمناسب ن یزندگ یبرا اوشیس دمی. منم فهمیکن یزندگ ایکه با ک فهمونهیآخه بهت م

کاش  ه،یجات خال یلیتنها بودم بابا... خ یلیخ کرد،یم دایمن تا کجاها ادامه پ یِفکریب نیوگرنه معلوم نبود ا دمیفهم

 و مثل گذشته حواست بهمون بود.  یبابا. کاش بود یبود

 لبخند زدم و گفتم: هیگر انیم
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 . یدیدیو م یبزرگ شدم؟ باالخره بزرگ شدم بابا. کاش بود ینیبیم یراست_

 و گفتم: دمیبه سنگ کش یدست

 بابا. یدادیم تیاهم یزیقدر به تمنرفته چه ادمیهنوز  کنم،یم زیرو تم جانیا ارمیاالن آب م_

تپه  نییکه پا یآب ریآن را برداشتم و سراغ ش ،شهیش کی دنیگرفتم و بلند شدم. چشم چرخاندم و با دبه زانو  دست

شد.  زیتم یتا حساب دمیو دست کش ختمیسنگ ر یرا پر از آب کردم و به باال برگشتم. آب را رو شهیبود رفتم، ش

مطمئن  اشیزیکه خوب از تم یآب رفتم و برگشتم، وقت آوردن یتپه برا نییهم با آب شستم و تا پا گریچند بار د

 دم،یشک یفیخف غیجفت کفش در کنارم هول کردم و ج کی دنینشستم، ناگهان با د یشدم دستانم را شستم و کنار

 بودم که به حرف آمد: رهیخ شیهابا عجله بلند شدم و به شخص مقابلم نگاه کردم. متعجب به چشم

 نم،یبیرو که م یکس کردمیو گرفته! فکر نم نید از چند سال سراغ قبر محمد حسکه بع هیبا خودم گفتم ک_

 دخترش دلسا باشه!

اش را محکم کرد، و گره دیکش اشیبه روسر ی. دستدیرسیبه گوش م نمیسنگ یهانفس یباز مانده بود و صدا دهانم

 آخر دست برداشت و گفت: د،یچرخیم مینگاهش مدام به سر تا پا

 !ی! قشنگ شدی! خانم شدیقدر عوض شدچه_

مرا به  یبود که روز یکند. آخر او همان دختر فیاز من تعر طورنیبود، ا ستادهیکه مقابلم ا یشخص شدینم باورم

مقصر بودنم را مثل  یاهال نیکه در ب ینروم، همان دختر اوشیسراغ س گریکرد تا د دمیو تحد دیکش یاخانه خرابه

 اوش بود.یس ی. درست بود، او زهره، دختر خالهدیاقدس به رخم کش

! هنوز از او ستیحسم به او چ دانستمیسال سن دارد. نم 2۷ ای 2۶تنش نگاه کردم. حتما حاال  یمشک یهابه لباس

 نییکه ناباور چشمانش را اشک فرا گرفت و پا مینه؟ هر دو غرق افکارمان به هم زل زده بود ایبه دل داشتم  نهیک

 :دیبه گوشم رس رشبغض دا یدر هم فرو رفت که صدا میها. با تعجب اخمدیچک

 عزادار شدم دلسا، مادرم مرد._

اما چرا  دادم؟یم شیدلدار دیبا سوخت؟یدلم به حالش م دیهق هقش به هوا رفت، اما من فقط نگاهش کردم. با و

 بزنم و آرامش کنم؟ یحرفغمش  نیتسک یبرا توانستمیاو را در آغوش بکشم؟ چرا نم توانستمینم
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 زد: ادیدر درونم فر یزیچ

همه رسوات کرد،  شیکرد؟ اون پ یمرحم دلت کار یبرا دیاشکات و د یمگه اون دلش به حالت سوخت؟ مگه وقت_

 یروز یکردن... چرا دلت به حالش بسوزه وقت اوشیبه نام س یکه اقدس و کدخدا و موجود نحس یدرست مثل کار

 له شدنت رو نگاه کردن؟! اقیدن و با اشتز نتیبه زم هانیهم

بودم و  ستادهیسرش ا یباال یابود اما من فقط مانند مجسمه زی. ترحم برانگستیگریزانو زده بود و م نیزم یرو

 آرام شده بود که آهسته گفتم: ی. کمکردمیشکستنش را تماشا م

 خدا رحمتش کنه._

 شد و گفت: رهیو برخواست. به چشمانم خ دیرا باال کش اشینیب

 .امرزهیخدا پدر تو رو هم ب_

 گفتم که باز گفت: یآرام ممنون

 خانم مهندس! یشد ،ی. درس خوندیدیرس ییبودم به جا دهیشن_

 شد و ادامه داد: رهیخاک نشست و به دور دست خ یسکوت نگاهش کردم، رو در

. دادینم حیه وگرنه فرار و به قرار ترجمقصر دلسا بود گفتنیشد، همه م شتریسروصداها ب ن،یرفت نیگذاشت یوقت_

. امیتا به چشمش ب دمیچرخیم اوشیدور و بر س ی! کلیستین گهیحال بودم که د. خوشنیتا چند وقت ورد زبونا بود

 یوقت کردمیم شده. ذوق مکردم باالخره  متوجه حسقدر رفتم و اومدم تا کم کم حس کردم نگاهش سمتمه. اون

 .دمیدینگاهش و به خودم م

خاطرات  دنیشن ی. حوصلهرفتیضعف م یو به اطراف چشم چرخاندم، گرسنه بودم و دلم از گرسنگ دمیکش یپوف

 مزخرفش را نداشتم پس کالفه گفتم:

 ؟یگیبه من م یچرا دار نارویا_

 که نگاهش سمتم بچرخد گفت:آن بدون

 گوش کن، تروخدا گوش کن._
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 یفوت کردم و کنار سنگ قبر پدر نشستم و دستم را رو رونینفسم را به بشد.  فیو با بغض مشغول تعر دیکش یآه

 زهره گوش سپردم: یهاو به حرف دمیسنگش، نوازش وار کش

 هیبرسم و نظرش و جلب کنم.  اوشیبه س شتریب خوندیتو گوشم م یمادرمم ه یشده بود. حت شتریم بهش بتوجه_

شب بار  یکه مادرم برا ییبذر محصولش رفته بود شهر. منم از فرصت استفاده کردم و از غذا دیخر یبار کدخدا برا

شد  در به روم باز ی. وقتدمیلباسم و پوش نیبهتر و. خودم و مرتب کردم اوشیس یگذاشته بود برداشتم تا ببرم برا

ازم  ترشیبهونه آوردم تا ب کمیم داخل. استقبال کرد و تعارف کرد بر یتعجب کرد اما بعد ازم کل دنمیاول از د اوشیس

کردم اما  دایپ یخاص یذوق و شرمندگ هیم انداخت. اولش بخواد که ظرف غذارو از دستم گرفت و دستش و دور شونه

 ...عدب

و  کردمی. متعجب نگاهش مزدی. دوباره صورتش را اشک گرفته بود و هق مدیصورتش لغز یکنجکاوانه به رو نگاهم

که با گرفتن دستم مرا به زور به داخل  یاش حلقه شده بود رفت. درست مثل زمانکه دور شانه یتدس شیفکرم پ

که لب باز کرد و  دیصحبتش را بگو ی. قلبم به تپش افتاد و منتظر بودم تا ادامهدیایدر ن میکرد صدا دیو تحد دیکش

 :دیپر بغض نال

یبه خودم اومدم که از درد داشتم چنگ م یزمان کنم،یم شیچرا همراه دمیقدر دوسش داشتم که نفهماون_

 پهن بود. رمیکه ز یتشک یرو نداختم

 من... ی. خداکردمیم شیگرد شده تماشا ییهاچشم با

 قاصر بودم... یالعملبند آمده بود و از وجود هر عکس زبانم

 و خجالت نگاهش باال آمد و گفت: هیگر انیکه م کردمیمبهوت نگاهش م طورهمان

 نیقدر به خودم لعن و نفرچه کهنیاز ا میتجاوز، تجاوزه دلسا، بگذر ینرسوند ول یاصدمه میدرسته به دختر_

 دیدم باش اشلهیکرد. تازه بعد از اون ماجرا بود که پ رییتغ اوشینسبت به س دمیقدر دچه کهنیاز ا میفرستادم. بگذر

 یکه چ ستادیمن ا یکه سراغم اومده اما اشتباه کردم. تو رو هکرد دایبهم پ یحس کردمیم الی. خیباهام ازدواج کن

اگه قصد داشته  گفتیبهم م شهی. همکردمیطور ازت استفاده نمکه اون یبا خودت؟ اگه برام ارزش داشت یفکر کرد

 که با دلسا کردم. بعدم گذاشت و رفت شهر. کنمیرو م یهمون کار یمن و تو روستا خراب کن یباش

 اوشیاز س یبیداشته باشد. نفرت عج قتیحق دمیشنیکه م ییزهایچ شدیو منگ بودم. باورم نم جیرد، گک سکوت

 :دیبه گوشم رس شیآمدم که صدا رونی. نگاه نادم زهره که به چشمانم نشست از فکر بزدیبه وجودم چنگ م
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 یبود و تونست اریتو شانس باهات  تفاوت که نی. با ااوشیس یطعمه یمن شد نیهم ع دلسا. تو ینداشت یریتو تقص_

باشم  ارشیکردم اگه در اخت الیو باختم. خ میوسوسه زندگ هیفقط به خاطر  ؟یاما من چ ،یاز جسمت مواظبت کن

 .کنمیم کشیبه خودم نزد شتریب

فکر به آن هم مورد عذابم بود.  یکه حت یطور کردیم اموانهید گرفتم،یقرار م اوشیمن مورد تجاوز س کهنیا فکر

 :دیچیزهره باز در گوشم پ یصدا

من  یِریگروز که مادرم از گوشه هی. یاهال ثیحرف و حد یکه مثل تو، منم شدم رسوا یروز رهینم ادمی وقتچیه_

 خودت نگه یشد چرا دختر من و پا یتازه از شهر اومده بود که مادرم شاک اوش،یشده بود، رفت سراغ س یعصب

روز خودش و  هیگفت؟ گفت دخترت اومد  یتو جواب مادرم چ اوشیس یکنی. فکر مشیخواستگار یایو نم یداشت

 ینحس آبرو یدرست تو همون خونه رم؟یازدواج بگ یو برا یدختر نیهمچ  امیب یگذاشت بعد توقع دار ارمیدر اخت

بود دلسا؟  یچ یدونیخبردار شدن. فرق من و تو م ینگذشت که کل اهال یریو د دنیدو نفر شن یکی خت،یمنو هم ر

 ییاما من موندم و تک تک حرفا ،یکرد دایو آرامش پ یخراب شده رفت نیو از ا یشد الیخیبو  زیتو همه چ کهنیا

شدن و جون دادن  ریگوشه افتاده و روز به روز پ هیگوشت که  کهیت هیشده بودم  دم،یکه پشت سرم زده شد و شن

جا بود که از خونه کرد. فقط اون مو تمو اوردیدووم ن گهید شیروز پ ۴۰ کهنیتا ا کردم،یچشام تماشا م یمادرمو جلو

جرات نداشتم تو  ینگاه کنم، حت یهمه مدت تو چشم کس نیبعد ا شدیرفتم، روم نم شی. واسه خاکسپاررونیزدم ب

 بهت نگفتم نه؟ نگفتم که ی. راستختیمن و دلسا رو ر ی، اون بود که آبرومقصر بود اوشیو بگم س ستمیروشون با

 .ادیز یلیخ دم،یکش یسخت یلیچند سال خ نی. ادمیو حرف شن ردمقدر از برادرام کتک خوچه

شد، دلم به حالش به درد آمد. به سر و وضعش  سیخ سیبعد صورتش خ یماند و کم یدر جا ریکرد و سر به ز بغض

ماندم.  رهیو مردد به او خ دمیشده بود. هر چه گوشت در تنش بود آب شده بود. لب گز فیو ضع فیکردم، نح ینگاه

در دلم  یانهیک گریبودم د دهیرا شن ذشتشنشان دهم؟ حاال که سر گ یالعملنسبت به او چه عکس دانستمینم

 یفضاحت طورنیمهابا ا یبود. واقعا چرا او ب خوش شانس بیرا خورده بود که عج یفینمانده بود. او هم گول موجود کث

 بود... یروان ضیمر کیآورد؟ قطعا او  یرا به بار م

بلند شدم و کنار  میرا از دلم صاف کنم. از جا میهانهیاسم پدر افتاد و در دل از او کمک خواستم تا ک یرو نگاهم

 اش گذاشتم و گفتم:زهره دو زانو نشستم و دست به شانه

 متاسفم._

 سر تکان داد و رو بهم گفت: هیگر با
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 ؟یبخشیمن و م_

دلم را با او صاف کنم؟  توانستمیرا فراموش کنم؟ م شیهاحرف توانستمیفکر کردم. م یبه هم فشرده شد و کم لبانم

 لبانم نشست و گفتم: یرو یپس لبخند کم رنگ رمینبود تا از او به دل بگ یهر چه در ذهن و دلم گشتم، ناراحت

 آره. یخوردن بهم بد یبرا یزیچ هیاگه _

 و گفت: دیچشمانش کش ریزدم که با عجله کف دستش را ز یچشمک و

 خونه. میبر ایب ایحتما. ب یوا_

ها گذشتم و به اصرار کوچه نیاز ب دهیکش نییپا یبا شال ریو با او همراه شدم. باز هم سر به ز دمیکش یقیعم نفس

مقابلم  ینیس کیرا به شارژ زدم که زهره با  لمیموبا یرصت استفاده کردم و گوشرفتم. از ف شانیزهره به خانه

 که صورتش بشاش شده بود گفت: ینشست و در حال

 دختر. یبخور. بخور که ضعف کرد_

 کردم و گفتم: کیرا به لبانم نزد یچا کیزدم و استکان کمر بار لبخند

 خودتم بخور. ده،یکه مزه نم ییتنها_

 گرفت و در دهان گذاشت. هنوز از زل زدن به چشمانم شرم داشت، اما گفت: یاو با لبخند لقمه دیرا جلو کش خودش

 روستا؟ یایب یگرفت میمدت تصم نیشد بعد ا یکن چ فیتعر_

 جواب دادم: کوتاه

 تنگ پدرم بودم.دل_

 گه؟یم ونیطور هزچطوره؟ هنوز همون یمادرت گلپر یراست_

 متخصص خوب. هی مشیخوب شده. با عموم برد نه. خداروشکر خوبِ_

 را باال برد و گفت: دستانش

 ؟یازدواج کرد نمیخداروشکر. بب_
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 به لبخند نشست و جواب دادم: لبانم

 نه._

 در صورتم چرخ خورد و گفت: نگاهش

 سابق و نداره. یشکل دخترونگ گهیآخه صورتت... د_

ا نزدم. ب یحرف چیه اوشیبر سرم گذشته اما از وجود نحس س ییزهایکردم که چهچ فیکوتاه تعر شیلبخند برا با

 :دمیکه پرس کردیگوش م میهابه حرف اقیاشت

 ؟یکنیم یتنها زندگ_

 ؟یمونیروستا م یتا ک یدر کل تنهام. راست ی. ولکننیو برام فراهم م حتاجمیو ما زننیبرادرام بهم سر م یگاه_

 باال انداختم و گفتم: یاشانه

 تموم کرده. نیبنز نمی. فعال که ماشدونمینم_

 گفت: یگرد و با لحن خنده دار چشمانش

 ؟یدار نیمگه تو ماش_

 :دمیرا قورت دادم و خند لقمه

 پامه. ریز یاابوقراضه هیکه چه عرض کنم،  نیماش_

تا به  دمیکش یقیو داغ شدم. نفس عم دیخون به صورتم دو ارادهیافتادم و ب امیپ ادیجمله  نیبا گفتن ا ناخودآگاه

 خنده گفت: انیخودم مسلط شوم که زهره م

 .کنمیم ییرایبمون. خودم ازت تمام و کمال پذ شتری. فقط بارهیب نیبرات بنز گمیبه برادرم م_

 ترند! یدوست داشتن شوند،یمهربان م یقدر وقتها چهزدم و فکر کردم آدم لبخند
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کنار من انداخت و بعد از  یکه خودش هم تشک دمیدراز کش پهن کرده بود میکه زهره وسط اتاق برا یتشک یرو

رفتم و  نیلحاف سنگ ریبالشت گذاشتم. تا گردن به ز یرا بافتم و سر رو می. موهادیخاموش کردن چراغ دراز کش

 و گفت: دیاتاق شدم. زهره به طرف من چرخ یبه سقف چوب رهیخ

 دلسا؟_

 هوم؟_

 تو هنوزم به... گمیم_

 فش مردد بود که سکوت کرد، نگاهش کردم و گفتم:از زدن حر انگار

 حرفت و بزن._

 ؟یشیناراحت نم_

 نه._

 دهانش را فرو داد و گفت: آب

 .یدوسش داشت یلیخ شیچند سال پ ادمهی ؟یعالقه دار اوشیتو هنوز به س گمیم_

و رخ به رخش جواب  دمیزدم. به پهلو خواب یپوزخند شمیپ یهاسال تیلبم را به دندان گرفتم و به خر یگوشه

 دادم:

 ندارم، بلکه ازش به شدت هم متنفرم. یاعالقه اوشینه! اما من نه تنها به س ای یباور کن یتونیم دونمینم_

 :دمیپرس یکه با فکر به موضوع میبود رهیسکوت به هم خ در

 هان؟ ؟ینکنه تو هنوز بهش عالقه دار_

 :دیو طاق باز خواب دیکش یقیعم آه

 .دونمینم_

 و گفتم: دیباال پر میابروها
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 هان؟ یدار دیسمتت برگرده ام کهنینکنه هنوز به ا ؟یچ یعنی_

 روستا. ومدهین گهیکه د شهیم یسال هی_

 میبرا یزیپش یاندازه گری. دخوردمیبه شدت حرص م شدیم یحرف اوشیهر وقت از س هایبه هم فشردم. تازگ لب

 :دمیارزش نداشت. با سماجت پرس

 خوادش؟یهنوز دلت م_

 و گفتم: دمیکش یفقط سکوت بود! پوف جوابش

اون فقط زنش و دوست  ؟یهنوز خاطرشو بخوا یتونیطور مکه سرت آورد چه ییاحمق نباش زهره، بعد از اون بال_

 داره.

 :دیسمتم چرخ سرش

 زنش؟_

 . همون.دیپوش یسر داد و مشک یزار هیآره زنش. همون که تو روستا چو انداخت که مرده. همون که به خاطرش گر_

 جواب داد: الیخیب

 که مرده.اون_

 . رو به او غر زدم:خوردیرا م اوشیشدم، چون مانند خودم داشت گول ظاهر س یحرص اشیسادگ از

 .دمشیس. خودم دداد. زنش زنده یما رو باز یهمه یعوض اوشینمرده. اون س رینخ_

 :دینشست و خودش را سمتم کش شیشتاب در جا با

 بهت گفته؟ یک ؟یدیرو شن نایتو؟ تو از کجا ا یگیم یچ_

 لحاف را کنار زدم و نشستم، گفتم: کالفه

و  نیفقط ا دونم،یگفته زنش مرده رو نم یچرا به همه الک کهنیو بهم گفت،  ا زیخودش همه چ دم،یو د اوشیمن س_

داد.  یکه من و تو رو باز هیروان ضیمر هی اوشی. سخوادیخاطرشو م یکل س و هنوز همزنده دایکه زنش ش دونمیم
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 ی. آدمستی. بهش فکر نکن زهره. اون آدم بشو نخوردنهم مثل من و تو گولش و  گهیچند نفر د ستیتازه معلوم ن

 . فراموشش کن باشه؟یروش حساب باز کن یکه بخوا ستین

 :دیو بغض دار دستم را پس زد و نال یگذاشتم که عصب شیبازو یرا رو دستم

طور فراموشش کنم آخه؟ من تو تک همه تو گوشم خوندن که نامزدمه. چه یاز بچگ یطور فراموشش کنم وقتچه_

 ...یطور فراموشش کنم وقتبا فکر به اون روزم و شب کردم. چه میزندگ یتک روزا

 وار و ادامه داد: وانهیزد، بلند و د هق

زد. آره من  شیاون رابطه دلم و آت ادیو بعد از اون همش  دیچیعاشقونش تو گوشم پ یهاز زمزمهرو هیفقط  یوقت_

رو  یکس یاما وقت گرفتم،یو م اوشیس یقهی دیشرمم بشه، با دیبه خاطر اون اتفاق خودم و سرزنش کنم، با دیبا

. من هنوز اسیدن هیتوجهش برات  نیترکوچک ،یخوایاون و م ی. وقتستیکه کاراش برات عذاب آور ن یدوست دار

 نرفته دلسا. ادمیداشتم،  یبغلم گرفت چه حال ینرفته وقت ادمیهاشو، هنوز نرفته زمزمه ادمی

ه ک اقتیل یب یعقل نبود، فقط عاشق بود. عاشق فرد ینبود، ب وانهیگوش کردم، او د شیهادر هم به ناله یاچهره با

او مرتکب گناه شده بود را کار  کهنیزهره پر شد، ا یهیگر یم از صدا. گوشآمدیکس به چشمش نم چیجز خودش ه

 الیدر سر داشت که با همان خ یخام الیفقط خ او. سوختیاش منداشتم، اما دلم به حال دل عاشق و شکسته

 سر داد. هیگذاشت و گر شیزانوها یرا گذرانده بود. پشتش را نوازش دادم و او سر رو اشیزندگ

ده مان ادگاریآن به  یسنگ قبر و اسم حک شده بر رو کیکه فقط از او  یپدر رفتم، پدر داریبعد، باز به دصبح روز   

 روزیو با پدر حرف زدم. مثل د دمیسنگ قبر کش ی. دست رودیوزیم یسوزناک بود و باد سرد یبود. هوا حساب

 زشیدل کردم. در خودم غرق بودم و متوجه ر دراحت با پدر در الیو با خ دمیخلوت بود پس شالم را عقب کش

که به من زل زده بود شدم، نگاه نافذش باعث  ینشدم. دست بردم تا صورتم را خشک کنم که متوجه مرد میهااشک

 یبودم مرا نشناخته باشد. حت دوارینبود ام کیشد هول کنم و با عجله شالم را جلو بکشم. فاصله چندان نزد

 نییو از تپه پا دمیچینبود. پس با عجله شال گردنم را دور دهانم پ زیجا جانیر ماندن در اگی! دستیاو ک دمینفهم

را هم  لشیدل یبود و حت ختهیترس به دلم ر ب،ینگاهِ آن مرد، عج کردم،یبه پشت سرم نگاه م ی. هر از گاهدمیدو

به  گرید یانظر داشتم و باز ضربه ریرا ز فمزهره زدم و منتظر ماندم. هراسان اطرا یبه در خانه یا. ضربهدانستمینم

 که در باز شد و زهره متعجب گفت: دمیدر کوب

 چه خبره دختر؟_
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و دستش را به داخل  دمیکه در را به هم کوب کردیتوجه به سوالش، کنارش زدم و داخل شدم، متعجب نگاهم م یب

 خانه کشاندم و گفتم:

 نفر من و شناخت. هیگمونم _

 ؟یک_

 ، نشناختمش.نبود کی. فاصله چندان نزدمدونینم_

 مرد؟ ایزن بود _

 .انسالیمرد م هیمرد بود.  هی_

 .ایسادگ نیبه ا شناسنتیدختر، نم یکرد رییتغ یتا حاال کل شیاز چند سال پ ؟یدیترس قدرنیچرا ا_

 ؟یطور من و شناختپس تو چه_

جلو که  گه،یتعجب داره د نیسر خاک محمد حس دختر هیهمه مدت  نی. بعد ادمیآخه من سر قبر پدرت تو رو د_

 .ییدلسا دمیجا بود که فهماون دم،یاومدم صورتتو د

 و مضطرب گفتم: دمیگز لب

 .دیآخه اون مرد هم من و سر خاک بابا د_

 دل خوش کردن من است اما گفت: یبرا اشیدلدار دانستمیو نگاهم کرد، م ستادیا شیجا در

کار چه خوانیباشه، اصال بشناستت، مگه م دهیکه سر خاک پدرت د رمی. آخه دختر گدهیاوه حاال چقدرم ترس_

 کنن؟ 

 نشست، به چشمانش زل زدم و گفتم: میروکه روبه دمیو دست زهره را هم کش نشستم

 .یکنیو درک م یدیمن و کش یهایزهره، تو هم دل نگران گمیم یمن چ یفهمیخودت خوب م_

 را فشرد وگفت: دستم
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ناهار آبگوشت  یمن برا نمیدل منم آشوب شد. بب یخودیب م،یحرف بزن گهیموضوع د هیراجع به  ایدلسا اصال ب یاو_

 ؟یبار گذاشتم، دوست دار

 جواب دادم: شد،یکه هنوز در دلم رخت شسته م یزدم و در حال یرنگکم لبخند

 .یلیآره خ_

 زنان بلند شد و گفت: لبخند

 .چسبهیم یلیبا آبگوشت خ ارم،یب یترش ریس نیزم ریاز ز رمیم_

ها در ها و زخم زبانزدم. هنوز ترسِ آن نگاه یبه پشت هیکز کردم و تک وارید یحرف به رفتنش نگاه کردم و گوشه یب

بود  یزیاز چ ترنیانگ و تهمت، سنگ و ییآبرو ی. بلرزدیپشتم م افتمینکبت بار م یآن روزها ادیسرم بود. هر وقت 

ترس  یرا ثابت کن تیگناهیب یپشت نتوان یو ب کهیکنند و تو  هتهمه با چشم بد نگا کهنیود تحمل کرد. اکه بش

بد نام روستا  یبداند همان دلسا یکس خواستیوحشت داشتم. دلم نم ینقطه ضعف بزرگم حساب نیدارد. من هم از ا

را از ذهنم دور کنم. کاش بشود آرامشم را  یمنف یهایانرژ نیکردم ا یو سع دمیکش یقیشده. نفس عم شیدایپ

مان هم به دل بیو عج میچند ساله نوش جان کرد یهایترش ریزهره را با آن س ذیکنم، کاش. آبگوشت لذ حفظ

 یو از هر در میگذراند یکرس ری. عصر را همراه زهره ززدیچنگ م ی. آرام تر شده بودم اما ته دلم هنوز نگراندیچسب

را از بابت خودم راحت  الشیکه متوجه نشده بودم. خ ودادر تماس گرفتم، از صبح چند بار زنگ زده ب. با ممیحرف زد

 تر به خانه برگردم. عیمادر هم نگران اوضاعم بود و اصرار داشت هرچه سر یکردم. حت

نشسته  ونیتلوز یروبا زهره هم حالم را خوب نکرد. روبه یهم صحبت یحت خت،یبه دلم ر یبیآفتاب، غم غر غروب

 که: زدمیو غر م کردمیزهره نگاه م یهابه چرت زدن یگاه م،یبود

 بخواب. ریجاتو بنداز بگبرو  ؟ینشست جانیچرا ا ادیدِ آخه خوابت م_

 :گفتیو هربار م کردیرا باز م شیهاهم چشم او

 .دارمینه، ب_

باعث شد متعجب به پنجره نگاه کنم.  یاتقه یدابه اتاق رفتم و جاها را انداختم که ص شیهاکالفه از چرت زدن گرید

نبود. آب دهانم را  یخورده باشد را خوب متوجه شدم. پرده را کنار زدم اما کس شهیبه ش یازهیسنگ ر کهنیحس ا

 قورت دادم و وارد حال شدم و رو به زهره گفتم:
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 بخواب. ریبلند شو جاتو انداختم برو راحت بگ_

 گفت: دادیبه بدنش م یکه کشش یو در حال دیکش یاازهیخم

 ؟یپس تو چ_

 .ادیمن فعال خوابم نم_

به در به گوشم  یاضربه یشدم که صدا الیسر دنیمشغول د ونیتلوز یگفت و به طرف اتاق رفت. من هم پا یباشد

 ! دوان دوان به اتاق رفتم و کنار زهره چمپاته زدم:قهیدق ۱۱:۱۵ساعت رفت  ینشستم و نگاهم پ میدر جا خی. سدیرس

 نگاهم کرد و گفت: جی. گزننیشو دارن در م داریزهره؟ زهره؟ ب_

 ه؟یک ؟یچ_

 .هیک نیبلند شو بب دونمینم_

 که زهره گفت: میستادیبه در خورد، هر دو ا گرید یاکه ضربه دینشست و چشمانش را مال شیجا در

 وقت شب؟ نیا هیک_

 که گفت: دمیلب گز مضطرب

 برادرامن. دیشا_

 :دمیرا کش نشیدر پا تند کرد که آست سمت

 پشت در و بعد بازش کن. هیاول مطمئن شو ک_

 در رفتم که داد زد: یشد پشت سرش تا جلو اطیرا به سرش انداخت و وارد ح اشیرنگ چادر

 ه؟یک_

 شد و باز داد زد: ترکیبه در خورد، زهره نزد یاداده شود باز ضربه یکه جوابآن بدون

 ه؟یک_
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 که... دیدر را باز کرد و در را سمت خودش کش ینشد، زهره پشت دهیشن ییهم صدا باز

به صورت  یمقدمه مشت یها باز آن یکیبه داخل هجوم آوردند و  بهیمرد غر 3که  دیدر را سمت خودش کش زهره

 یبه عقب برداشتم، که نگاه هر سه یباز قدم یر با دهانافتاد. متعجب و ناباو نیزم یهوا به رو یزهره زد که زهره ب

 دم،یو در را به هم کوب دمیکه کردم به داخل خانه دو یکار نیها معطوف به من شد، آب دهانم را قورت دادم و اولآن

س نفشل شده بود و نفس  میبا تمام قدرت به در فشار وارد کردم تا نتوانند داخل شوند، از ترس و وحشت دست و پا

 :دیچیشان در گوشم پکلفت ی. صدازدمیم

 .یدرو باز کن نیباز کن دختر جون به نفعته که با زبون خوش ا_

 داد زدم: لرزان

 .کنمیم چارتونیب نیاریسر زهره ب ییبه خدا اگه بال ن؟یخوایاز جونمون م یچ ن؟یهست یشماها ک_

 خورد. با ترس یدفاع از خودم گشتم که در، تکان محکم یبرا یالهیام با چشم به دنبال وسبا اتمام جمله بالفاصله

 ییبار چشم چرخاندم تا توانستم عصا نیقدر هول کرده بودم که چندفشار آوردم تا موفق به باز کردنش نشوند. آن

به  یروز نیچنجا خوش کرده بود تا  واریکنار د نیکه تا االن هم بودمادر زهره  یظاهرا برا نم،یبود را بب واریکه کنار د

و در  دمیکش یغیزمان در خانه هم با شدت باز شد و من وحشت زده جبرداشتم تا عصا را بردارم که هم زی. خدیکار آ

بود و دهانش  دایپ شیهاکه فقط چشم یزهره در حال یدهیخشک شدم. هر سه مرد داخل شدند و نگاه ترس میجا

 ماند. ترسان عقب عقب رفتم و داد زدم: رهیها گرفته شده بود، به من خاز آن یکیتوسط 

 !ا؟یاز جونمون روان نیخوایم یچ_

ها که جلوتر از از آن یکیتا از شر آن مردک خالص شود،  زدیو دست و پا م دادیهم به شدت سرش را تکان م زهره

 واریشت زده به سمت د. وحدیایاشاره کرد تا سراغم ب یگریهم بود، به د ترکلیبود و درشت ه ستادهیا گریدو نفر د

 :مو عصا را با دستان لرزانم به دست گرفتم و گفت دمیدو

 .ایلعنت رونیب نیگم ش کنم،یناکارت م زنمیم یایجلو ب_

کرده بودم اما تمام  یشده بود و از ترس قالب ته نیسنگ میهاداد و جلو آمد. نفس لمیتحو یشخندیآن مرد ن اما

و من که هنوز  دیاش فرود آوردم که عصا را در هوا گرفت و با شدت جلو کششانه یقدرتم را به کار بردم و عصا را رو

و کمک خواستم  دمیکش غیشدم و از ته دل ج ریاس شیهابازو نیکرخت ب یعصا را به دست داشتم، با بدن یدسته
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اما  کنندیم دیتهد یکه عصب دمیشنیرا م شانیماند. صدا جهینتیب میهادهانم گرفته شد و تمام تقال یکه جلو

و شروع  نیزم یکه زهره را گرفته بود، پرتش کرد به رو یرا نفهمم. مرد شانیهاقدر شوکه بودم که مفهوم حرفآن

 یاخفه یهاغیسرم را تکان دادم و ج زانیاشک ر ده،یزدن به پهلو و شکمش کرد. با چشمان گرد و ترس دبه لگ

لگد پراندم تا  توانستمی. هر چه مکردیثمر م یکه مقابل دهانم را گرفته بود، تمام تالشم را ب یاما دست بزرگ دمیکش

که خورده  یافتادم. مشت محکم نیزم یحس کردم و رو میرا در پهلو یدیمگر از دستش خالص شوم که درد شد

 همراهش گرفت و گفت: یرا با گوش یاشماره شانیرا در تنم انداخت که سر دسته یدیبودم ضعف شد

 شون کنم؟خالص_

 ها نگاه کردم که ادامه داد:و درد به آن یاشک و تار نیگرد شد ب دمیکه شن یزیاز چ چشمانم

یو دنبال راه فرار م زد،یم دیسو و آن سو را د نیا ی. مردمک چشمانم به تندمیفتیم ریشون نکنم که گاگه خالص_

 کار کنم...چه دانستمی. وحشت کرده بودم و از شدت درد نمگشتم

 که گفت: دمیآن غول تشن را شن یصدا دوباره

 طور بذارم زنده بمونن؟کردن آقا، چه مونییشناسا_

دستش ساخته از  یو کار زدیبه تنم وارد شده بود. زهره هم با ترس هق م یسخت یو رعشه دیلرزیبدنم م تمام

نشسته بودم، گذاشته  ونیتلوز دنید یکه برا ییجا .دیرسیبه گوش م لمیموبا یگوش یمدام صدا نیب نینبود. ا

 :دیآن مرد به گوش رس یاروشنش نگاه کردم که باز صد یاش. از همان فاصله به صفحهبودم

 .دشونیبزن خورنیتا م_

نفرمان  کیجلو آمدند و هر کدام به جان  گرفتندیزده آب دهانم را فرو دادم که آن دو نفر که دستور م وحشت

 زدم: غیوارد شد. با درد ج میبه پا یافتاد. با ترس دستانم را گارد صورتم گرفتم که لگد محکم

 .جانیاز ا دیگم ش دیبر ن؟یبا ما دار یکثافتا چه مرگتونه؟ چه پدر کشتگ_

 خوردم،یم یاهر بار که ضربه کردند،یمان وارد مبا مشت و لگد به بدن یمحکم یهاو دادمان ضربه غیجه به جتو یب

بود و تاب و تحمل ما کم. بدنم کوفته شده  ادیز شانیبود. زور بازو دهیفا یکنم اما ب یتا من هم کار کردمیتالش م

 یکه درد بد شدیم شیهارا بشنود و هر بار دستانم گارد ضربه مانیصدا یتا مگر کس دمیکشیم غیبود و از ته دل ج

ها  دست از کتک آن یپنجره باعث شد هر سه یشهیشکستن ش یزمان صدادر دستم و بعد فکم وارد شد که هم
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افتادم که چشمم به زهره  وارید یدردناک گوشه یحال، با تن ی. بدندیزدن بکشند و با عجله به سمت پنجره دو

 یاربود تا ک یافتاد. فرصت خوب لمیموبا یهول کردم، چشمم به گوش نشیچشمان بسته و صورت خون دنیبا د د،تااف

بود خودم را  یحرکت دهم اما به هر جان کندن توانستمیدرد داشتم و دست چپم را اصال نم یحساب کهنیکنم. با ا

گذاشتمش. طعم خون را  لنتیسا یباز کردم و رو ارساندم و با عجله قفلش ر یو دست سالمم را به گوش دمیجلو کش

 :دیها به گوشم رساز آن یکی یکه صدا کردم،یدرون دهانم حس م

 .االیبه چاک  نیبزن_

 داد زدم: هیهوش افتاد و با گر یب یسه دوان دوان از خانه خارج شدند. نگاهم باز به زهره هر

 زهره. زهره._

 که افتاده بود جواب دادم و هق زدم: یناشناس یتوجه به شماره یبلند شد که ب لمیزنگ موبا یصدا دوباره

 .نیمون کنتوروخدا کمک_

 :دیچیدر گوشم پ یبلند مرد یصدا

 دلسا؟_

 زدم: ادیفر هیکنم پس فقط با گر اشیینبودم تا به آن صدا توجه کنم و در ذهنم شناسا یدر حال اصال

 .جانیا نیایتوروخدا ب_

 :دیبه گوشم رس نگران آن شخص یصدا باز

 ؟ییبگو کجا ؟ییتو کجا_

 روستا، من روستام ._

 بهم بده. کجاست؟ آدرس و  گهیروستا د_

 :دیآدرس روستا را دادم که پرس هیگر با

 حاال. نی. همامیحاال م نیافتاده دلسا؟ نگران نباش من هم یچه اتفاق_



 در بند تو آزادم

 
293 

 

 رمیآرامش بگ یالحظه یبگذارم و فقط برا نیزم یسرم را رو خواستیقطع شد. از شدت درد و وحشت دلم م تماس

 اما حال و روز زهره بد تر از من بود. داد زدم:

 یسک کهنیکمک. دست چپم را در دست سالمم گرفتم، حاال در خانه باز بود و ا نیایمون کنه، توروخدا بکمک یکی_

به  غمیج یتکان دهم و با هر تکاندستم را  توانستمیبود. به شدت درد داشتم، نم یشتریرا بشنود شانس ب میصدا

من  انیوارد خونه شد و چشم به صورت گر یکه شخص خواستمی. تمام مدت دهانم باز بود و کمک مرفتیهوا م

 باعث شد او را بشناسم: شیوار آشنالکنت یکه صدا دمیچسب یدوخت. با ترس به پشت

 دل... دلسا؟_

 لبخند زدم: هیگر انی. مآوردمیداشتم بال در م یحالخوش از

 رسول..._

 آمد که با عجله گفتم: جلو

 برو . ار،یبرو کمک ب_

نداشت.  یسابق شباهت یوانهیبه آن پسرک د گریشده بود و د ی. مرد تنومنددیدو رونیسر تکان داد و به ب یتند به

. لنگان لنگان به سمت زهره رفتم و تکانش دادم. هرچه کردم ستادمیا یکمک گرفتم و در جا واریبا دست سالمم از د

غلط. به طرف  یدرست است چه کار یچه کار دانستمیم. منگ بودم و نادیز یلیبودم، خ دهیترس امد،یبه هوش ن

ار ب نیخورد اما چشمانش را باز نکرد. چند یفی. تکان خفدمیصورتش پاش یآوردم و رو یآب وانیآشپزخانه رفتم و ل

ر که خانه پ دینکش یبود. طول امدهیبند ن امهیکرد. هنوز گر یااز هم جدا شد و ناله یکم شیهاکردم تا پلک شیاصد

 گفت: ونیو ش غیو با ج دی. به سمت زهره دوآمدیاز همه آشناتر م میاقدس بود که برا نیآدم شد و آن ب زا

 شهر.  مشیببر دیبا ن،یاریب نیماش هیخدا مرگم بده. _

 از مردان داد زد: یکی نیب آن

 .ارمیو ب سانین رمیم_
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نگاه اقدس معطوف  کهنیتا ا آمدمیمن چندان به چشم نم نیب نی. همه نگران حال زهره بودند و ادیدو رونیبه ب و

کردم که سراغم آمد  یانه. اما درد اجازه نداد و ناله ای شناسدیمرا م نمیمن شد. به چشمانش زل زدم، منتظر بودم بب

 و گفت:

 دختر؟ یکنیکار مچه جانیتو ا ؟یدلسا؟ خودت_

 نبرده بودم اما جواب دادم: ادیاز  دارید نیرفتار سردش را در آخر هنوز

 ن؟یدیطور صدامون و نشنزدم، چه غیج یکل_

 و سرتون آورده؟بال ر نیا یک_

 جان جواب دادم: یدادم و آهسته و ب یرا به پشت امهیتک

 زهره بشناسشون. دی. شاشناسمیمن نم دونم،ینم_

 که گفت: دیبه هوا رفت. او هم انگار ترس غمیدردناکم را به دست گرفت که ج دست

 شکسته._

را از گردنم  یکرد و پارچه ا زیبه دست گرفت و سراغم آمد. خون اطراف لبانم را تم یبرخواست و دستمال شیجا از

 شد: دهیشن یبلند یصدا رونیاز بکرد و دستم را بست تا دردش کمتر شود، که  زانیآو

 اومد. نیماش_

رفتم. چند  نیاز زنان روستا لنگان لنگان به سمت ماش یکیبردند و من هم به کمک اقدس و  رونینفر زهره را ب دو

را دراز کردم و  میانداختند و زهره را به صورت درازکش خواباندند. من هم کنارش نشستم و پا نیپتو پشت ماش

 دست دردناکم را به دست گرفتم که اقدس گفت:

 ه؟یمال تو یگوش نیا_

 تکان دادم که در بغلم گذاشت و گفت: سر

 .رمیشون ممنم همراه_
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به خودم  شتریانداخته شده بود را ب مانیکه رو ییبه راه افتاد. پتوها نیجلو نشست که ماش یصندل یبا عجله رو و

 هم افتاد. یآرام چشمانم روچسباندم که آرام 

 مان آمدند. زهره بهپوش با برانکارد سراغ دیمنگ چشمانم را باز کردم که چند پرستار سفو  جیگ ن،یبا توقف ماش 

 یبرانکارد حمل و به اورژانس منتقل شدم. دکتر ی. ظاهرا اوضاعش از من بدتر بود. روکردیهوش آمده بود و ناله م

دست  زدمیطور که حدس م. هماندادمیکه پاسخ م دیپرسیم یسوال یکرد و هرازگاه امنهیسرم آمد و معا یباال

بختانه نشکسته بود. اوضاع اما خوش کردیکوفته شده و دردناک بود، فکم هم درد م میچپم شکسته بود، پاها

 بدانم. یدفکم را ج یدگید بیآس توانستمیاما از حاالت جمع شدن صورت اقدس م دمیدیصورتم را نم

 . دمینفهم یزیفرو رفتم و از گذشت زمان چ یقیمسکن به خواب عم قیتزر با

 که باعث شد چشم باز کنم: دیچیکه در گوشم پ ییآشنا یصدا 

 سرش اومده؟ ییآقا من از آشناهاشون هستم، چه بال_

 :گفتیکه م بهیمرد غر یصدا و

 بشه.  ییازشون بازجو دیبه هوش اومدن با کهنی. به محض ادیلطفا منتظر بمون_

 :دیچیآشنا در گوشم پ یباز کردم که باز صدا چشم

 .نمشیبب دیتا اون موقع منتظر بمونم، با تونمیمن نم_

 نبود. لب باز کردم و گفتم: یبود کار سخت امیپ یصدا نیا کهنیا دنیفهم گرید

 ؟یفراهان یآقا_

 مرد را کنار زد و وارد شد: د،یکه مرا د نیو هم دیمقابل در سرک کش از

 بال رو سرت آورده؟ نیا یدلسا؟ ک_

 نگاهش کردم و گفتم: منگ

 ن؟یکنیکار مچه جانیشما ا_
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 و گفت: ندیرا بب امیدگید بیتا کامل آس دیبدنم رقص یتک تک اعضا یرو چشمانش

 رفته؟ ادتیمگه  یبهم دادخودت آدرس روستا رو _

 کنارم نشست و گفت: یصندل یعجله رو با

 بال رو سرت آورده؟ نیا یبگو ک_

مرا نداشت! دست سردش گچ  یبوده؟ اما او که شماره  یپشت خط فراهان یآن صدا یعنیفکر کردم که  نیبه ا جیگ

 ام را لمس کرد و گفت:زده رونیدستم و انگشتان ب

 کتکت بزنه؟ حرف بزن دلسا. یجورنیدلش اومده ا یکدوم احمق_

چشمانم در صورتش چرخ خورد و  کردم،یبار اول لمسش م یدستش بود که برا یسرد یفقط شوکه حواسم پمن  اما

 زمزمه کردم:

 مون زدن. زهره و کتک یتو خونه ختنیر هوی دونم،ینم_

 :دیبه گوشم رس شینشده بودم که صدا بهیمتوجه حضور مرد غر اصال

 براتون افتاده؟ یچه اتفاق دیبگ شهی. میآگاه یهستم، از اداره یهاد_

 یگرفتم و به افسر چشم دوختم. از لباس فرم مخصوصش کار دشوار امیچشمان پ یرا به اجبار از خاکستر نگاهم

 در هم شد و گفتم: میهاو اخم دیکش رینبود  که نشود او را شناخت! لب تر کردم که فکم ت

چون باهاش در  گرفتن،یهم دستور م یشخص خاص هیاز  نفر بودن، 3 دونمیفقط م ست،ین ادمیهاشون و من چهره_

 .هیکارشون چ نیعلت ا دمیتماس بودن. اصال نفهم

جا بود که متوجه شدم هنوز دستم گذاشت، آن مانیو بعد از اتاق خارج شد و تنها دیسوال پرس نیباز هم چند افسر

 زدمیو تشر م دمیکشیبود تا حاال دستم را پس م یگری. مطمئنا اگر کس دشودینوازش داده م امیتوسط دستان پ

هر  الیخیبود که ب قیقدر ناب و عمکردم آنیم افتیکه از وجود او در یکه به من دست نزن، اما حس خاص

. فقط ختیبه دلم ر یبیوجودم را پر کرد و آرامش عج یحس خاص دمیشوم. نگاهش را که به خود د یاممنوعه

ثابت  میهافک و لب یبه من بود که نگاهش رو رهیخ اشیدرشت خاکستر یهابا آن چشم. او هم کردمینگاهش م

 جمع شد که گفت: اشی، صورتم از درد ناگهانزخم را لمس کند یباال آمد و تا خواست جا گرشیماند. دست د
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 سرت آورده! ییچه بال نیدست اون نامرد و. بب شکنمیم_

لباسش معطوف کردم تا چشمانم آن ذوق  یقهی یب کرد. نگاهم را روقند در دلم آ تشیحما بیخوب و عج حس

 شدن در چشمانش کرد. رهیام نشست و من را وادار به خگونه یرا لو ندهد که دستش نوازش گونه رو قیعم

که دستش در هوا معلق ماند و  دمیرا نداشتم پس آرام صورتم را کنار کش اشرهیو نگاه خ یکینزد نیتاب ا گرید

 یگذاشت. باز آن حس عذاب وجدان لعنت شیپا یانگار که به خودش آمده باشد، صاف نشست و دستانش را رو

دلم ماالمال از ذوق  یکنم؟! از طرف هیتوج مخود یطور برالمس کردن و نوازش را چه نیا دانمیسراغم آمده بود. نم

 .زندیقلبم متاهلش آتش به  ادی یبود و از طرف

 نگاهم به رسول افتاد، لبخند زدم: که سر بلند کردم و دیچیدر اتاق پ ییپا یصدا

 ؟یسالم رسول، خوب_

 کرد،یهم متعجب سر چرخانده بود و او را تماشا م امیشد، پ دهیکش امیداد که نگاهش سمت پ لمیلبخند تحو فقط

ه توجه ب یاست؟ دوباره به رسول نگاه کردم و ب یچه کس دینشست و با اشاره از من پرس شیابروها یرو یاخم بزرگ

 گفتم: ام،یسوال پ

 .دمتیوقته ند یلیجلو، خ ایب_

نگاه کرد و  امیتوجه من لبخند به لب آورد و جلو آمد که مادرش هم وارد اتاق شد و متعجب به پ دنِیباز با د رسول

 گفت:

 باشن؟ یآقا ک_

برخواست و با همان اخم و ابهت جواب  شیاز جا امیو اخم کردم که پ امدین خوشم چیکه استفاده کرده بود ه یلحن از

 داد:

 و شما؟ یهستم، همکار خانم مراد یفراهان_

 و ستادیا خیقدر حق به جانب و مغرور بود که اقدس ناخودآگاه سام گرفته بود، آنخنده امینگاه و طرز برخورد پ از

 جواب داد: عیسر

 .میدلسا جان هست یهاهی. ما از همسادینیبش دییعه وا شرمنده ها، بفرما_
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 و با همان مدل خاص خودش گفت: ستادیکم نشد. رسول کنار تختم ا یزیاز غرورش چ یباال انداخت ول ییابرو امیپ

 هی... ادیزهره... صدا م ی... از خونهدمی... اومدم جلو... فهمدمی... شنغی... جی... رفتم... صدا... یتو... کوچه... راه م_

... که... هست... بترسه و... فرار... کنه... پشت ستون... ی... تا... هر... کشهی... به... شدمیسنگ گنده برداشتم کوب

... بودن... اونا... از... قماش کد... کد... کد خدا... بودن... ی... اونا... کدونمی... من... مردن... فرار کشوندمی... دستادمیا

 ...دونمیمن... م

 :دیبه صورتش زدو لباس رسول را چنگ زد و کش یاکه اقدس ضربه کردمیرسول گوش م یهابه حرف رتیح با

 رسول؟ یگیم هیچ نایخدا من و مرگ بده، ا_

 به ما زود و گفت: یبعد لبخند هول و

 .نیشما حرفش و باور نکن گه،یم یزیچ هیبچه از خودش  نیا_

 گفت: یمادرش را پس زد و عصب دست رسول

 ... زارهی... کد خدا از... از زهره و... دلسا... بدونمیعه... نکن... من... خودم... م_

 لب گفت: ریو ز دیاز اتاق کش رونیدست رسول را ب اقدس

. مات دیکش رونشی. و از اتاق به بنمیبب ایب ؟یشر واسه خودت درست کن یخوایم ؟یگیم یدار یمرده چ لیذل_

 شلوارش فرو برد و رو به من گفت: یهابیدست در ج امیبودم پرت بود که پ دهیکه شن ییهاحواسم به حرف

 گفت؟یبود داشت م یچ نایا ه؟یپسر ک نیچه خبره؟ ا جانیا_

 زوم شد و با عجله گفتم: امیصورت پ یام روگرد شده یهاچشم

 .ستیحالش خوش ن کمی... کمیرسول  ،یچیه یچیه_

 آبرو کرد.  یطور من و زهره را ببود که آن یمخف اوشیس یگند کار هیقض نیپشت ا د،یفهمیموضوع را م دینبا امیپ

 یعنیبرسم.  یرسول به سر نخ یهاداشتم از حرف یافکارم بود و سع یمردد نگاهم کرد اما من ذهنم تشنه امیپ

متوجهِ نبودِ  یشد که حت قدر ذهنم آشفته و مشغولبود؟ آن مردها از طرف کدخدا بودند؟ آن دهیرسول درست فهم
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با من نگرفته  یچند روز تماس نیچرا عمو ا ی. راسترمیهم در اتاق نشدم. تازه قصد داشتم سراغ عمو را از او بگ امیپ

 بود؟!

و  گشتمیزود به خانه برم ای رید کردم،یشان منگران دیافتاده، نبا میبرا یبه مادر خبر دهم چه اتفاق توانستمینم

 اما حاال وقت گفتن نبود. دند،یدیرا م تمیوضع

ها از باشد آن دهیفهم دی... بادانستیم یزیحتما چ او نم،یزهره را بب خواستیآن سه نفر رفت، دلم م یفکرم پ باز

 شده بودند! ریاج یطرف چه کس

 نشستم و صدا زدم: میجا در

 ن؟ییجانیا ؟یفراهان یآقا_

 گذشت که داخل اتاق شد و گفت: هیثان چند

 ؟یشده؟ چرا نشست یزیجانم؟ چ_

 زدم و گفتم: یخجل لبخند

 هست. یکه صندل جانیا ن؟ینشست رونیچرا ب_

 گفت: خت،یدلم ر شیقد و باال دنیآمد که با د جلو

 .خوادیم ییحس کردم دلت تنها ،یتو فکر دمید_

 . لب تر کردم و گفتم:دیآیقدر از او خوشم مچه دیفهمیچشمانش زل زدم، کاش م به

 د؟یشما از عمو خبر ندار گمیم_

 طور مگه؟چه_

 ازم نگرفته. حالش خوبه؟ یکه اومدم روستا، سراغ یاز روز_

 مقابلم نشست و جواب داد: یصندل یرو

 .هیعصب یروزا کم نیخوبه، فقط ا_
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 ه؟یچ لشیدل_

 تکان داد: یسر

 بال سرت اومده؟ نیا یداد یبه خانوادت خبر نمی! ببزنهینم ی. حرفدونمینم_

 شم؟یمرخص م یک نیدونیشون کنم. نمنداره نگران ینه. لزوم_

 .یعصر مرخص ،یدیند یجد بیخداروشکر آس_

 شه؟یاونم مرخص م ؟یزهره چ_

 کرد و گفت: زیرا ر چشمانش

 ه؟یزهره ک نیا نمیبب_

 از دوستامه. یکیخب _

ر با شما دو نف یخبرا چه خصومت یاز خدا ب نیا دمیمن که نفهم ؟یبد حیتوض هیقض نیراجع به ا شتریب یخواینم_

 داشتن؟!

 باال انداختم و گفتم: یاشانه

 .دونمیخودمم نم_

 مان گفتم:صحبت ریمس رییتغ یبرا و

 ن؟یبرام جور کن شهیتموم کرده. م نیروستاست، بنز نمیماش_

 صورتم گفت: یرهیداد و خ به تخت هیبلند شد و جلو آمد، دستانش را تک شیاز جا بارهکی

سر  ادیباشه؟ بهت نم نتیحواست به باک بنز کهنیاونم بدون ا جا؟نیا یو اومد ریمس نیا یتو تک و تنها بلند شد_

 دلسا خانم! یبه هوا باش

 که ادامه داد: کردم،یچشمانم مدام در حرکت بود و هر دو چشمش را رصد م مردمک
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 ؟یستین هیبق یهان؟ فکر نگران یکنیکارا رو م نی! چرا ایزنیبال سرت اومده، حرفم که نم نیاالنم که ا_

 مات چشمانش جواب دادم: طورهمان

 م خبر دادم که روستام.من... من به خانواده_

 شد و گفت: زیدوباره ر چشمانش

 ؟یبه من چ_

 ادامه داد: گفتم؟یه مبزنم اما چ ی! لب باز کردم تا حرفستادیاز حرکت ا بارهکی قلبم

 گرفتم؟ یشمارت و از مهد یبا چه مکافات یدونیم_

 شد: دهیشن نیدلنش ش،یبه هم فشردم که صدا لب

 دلسا من منتظرت بودم._

را داد.  زیحس دل انگ نیلب باز کرد و جواب ا شدینم خواستم،یاگر هم م یقاصر بودم. حت یااز گفتن هر کلمه گرید

 زمزمه وار گوشم را نوازش داد: شیکه صدا میبه چشمان هم بود رهیبود. هنوز خ یحالم باور نکردن

 عادت بدم. دنتیروز به ند کی یبرا یخودم و حت تونمینم نمت،یمنتظر بودم مثل هر روز بب_

ر اجنبه ترش نکن، اما انگار الل شده بودم. انگ یجنبه است، ب یبس کن، دل من ب میزبان باز کنم و بگو شدیم کاش

 فرو رفته بودم. کاش باز هم حرف بزند. نشیریش یهااز حرف یادر خلسه

هاج و واج بودنم هم  دانمینشست. نگاهم کرد، نم یصندل یبودم، که از من فاصله گرفت و رو رهیبه لبانش خ منتظر

ر برگردم که او شوک آخ یدوباره داشتم تا به حالت عاد یبه شوک ازیبودم و ن جینه، اما گ ایگذاشته  یریدر ظاهرم تاث

 را هم به من منتقل کرد:

 ؟یم بشبزنم تا متوجه ادیفر دیبا یعنی! یدیند هامویدلواپس وقتچیه_

قشنگش مرا به رگبار بست و  یهابا حرف دم؟یدرست شن گرفت؟یرگبار احساسات از کجا سرچشمه م نیا ایخدا

 د و کنار پنجره رفت:که بلند ش کردمیخلع سالحم کرد! هنوز متعجب نگاهش م
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. با هم یکن یرانندگ یزخم یدست و پا نیبا ا یتونی. فقط تو که نمکنمینباش، خودم برات جورش م نینگران بنز_

 .فرستمیو م یکی نتیبرگردوندن ماش یخودم برا م،یگردیبر م

وجدان دردم اجازه نداد و سکوت کردم. کاش  بیهمان حس عج یاست ول میمن که از خدا میبگو خواستیم دلم

یم ییرا هوا مانیچرا هردو ؟یها چه بود؟ مگر زن و بچه ندارحرف نیقصدت از ا دمیپرسیجراتش را داشتم و م

مثل  یعنی کرد؟یم یبودم، گرم و عاشقانه بود. پس چرا با دل من هم باز دهیکه رفتارش را با همسرش دمن ؟یکن

به احساساتش نداشتم؟ در افکارم هزاران سوال  یبود پس چرا حس بد طورنیدهد؟ اگر ا میبازقصد داشت  اوشیس

 نگاهش به خودم نشدم که گفت: یبه او بود و اصال متوجه رهیتوجه چشمانم خ یبود و ب

 حواست با منه بانو؟_

 شد و گفت: بمینگاهش کردم که لبخند جذابش نص گنگ

 ؟یکنیفکر م یبه چ یباز دار_

 .یچیه_

 :دیآمد و پرس جلو

 خوردن بهت دادن؟ یبرا یزیچ نمیبب_

 نه._

 کرد: اخم

 .یبه خودت برس دیکه! مثال دستت شکسته ها با یضعف کرد_

 که ناهار و شام بدن!  ستین مارستانیدرمانگاهه، ب جانی. بعدم استمیگرسنه ن_

 و گفت: دیکش یرا دست شیموها

م، دنبالت گشت یروستا جون به لب شدم. تازه بعد هم کل دمیبزنم، تا رس جیبهم حق بده گ ی! ولیگیهوم راست م_

ن م یبرسم مردم و زنده شدم. خالصه که کشت جانی. باز تا به اجانیخانم گرفتم، گفت آوردنت ا هیآخر سراغت و از 

 زبونت درازه!  قدرنیکه اکار کنم به خانوادم خبر دادم! دِ آخه من با تو چه گهیم شهیوقت روشم مو، تو! بعد اون
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 کردم و گفتم: شیتماشا یو جد دمیگرفتن دماغم جلو آورد که سرم را پس کش یرا برا دستش

. نیکن یتون هم عذر خواه. از طرف من از خانمشدمیتون نموگرنه مزاحم نییشخص پشت خط شما دونستمینم_

 !جانیوقت شب کشوندم ا نیاس که شوهرش و احتما به خون من تشنه

که متاهل  فهماندمیبه او م یطور دینگاه به پنجره دوختم. باالخره با توجهی. بکردیدر هم رفته و نگاهم م شیهااخم

خودش  دیاگر متاهل است با یول بردمیرا بکند. درست است از رفتارش لذت م زهایچ یلیمراعات خ دیاست و با

 که گفت: دیبه گوشم رس اشیحرص یمراعات کند، صدا

 ؟یشد یجورنیا هوی. چرا امیمن خودم خواستم ب_

 جواب دادم: ریرا به بالشت دادم و سر به ز امهیتک

 .امیراه شد خودم مکه روبه نمیروستا. ماش گردمیمن برم د،یبر د،یشما راحت باش_

 و گفت: دیخودش را جلو کش یعصب

 ؟یکنیها رفتار مچرا مثل بچه ! نه؟یکن یرانندگ یخوایدست شکسته هم م نیالبد با ا_

یکه داشتم سر در نم یکه درش افتاده بودم بغضم گرفت. خودم هم از رفتار متناقض یتیاز رفتار سرد و موقع ناگهان

 .خواستیمهربان را م امِیپ دایچه مرگم بود اما دلم شد دانمی. نمآوردم

 به هم فشردم تا بغضم را کنترل کنم و جواب دادم: لب

 .نیهم ادیب شیپ یمشکل خوامیمن فقط نم_

 ؟یچه مشکل_

 :دمیربط پرس یب

 ن؟ییجانیعمو خبر داره شما ا_

 جواب داد: یهمان حالت جد با

 خبر نداره. ینه کس_
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 زده از گچ دستم شدم و آهسته گفتم: رونیبا انگشتان ب یباز مشغول

 ؟یچ نییجانیخب اگه متوجه بشن ا_

 ادامه دادم: دمیاش را دشده زیچشمان ر یرا باال آوردم و وقت نگاهم

 انجام بدن؟! یبفهمن، چه واکنش نیکنیهم عمو هم همسرتون فکر م یسوتفاهم نباشه ول_

 کرد که نگاهم را به سرعت از او گرفتم و به گچ دستم چشم دوختم. میتماشا قیباال انداخت و عم ییابرو

در آخر  الزم را کرد و یهاهیکرد و توص یرا بررس تمینگاه و بحث ما شد. وضع نیوارد اتاقم شد و باعث اتمام ا دکتر

نبود.  یاز رسول و مادرش خبر گریماندم. د رهیرفت و من به سقف خ رونیاز اتاق ب امیمرخص شوم. پ توانمیگفت م

 آمد و گفت: امیگذشت که پ یکم

 م؟یبر_

شوم،  رهیکه بابت مطلع شدن همسرش زده بودم به چشمانش خ یحیبعد از حرف صر شدیمم منکردم، شر نگاهش

 طور گفتم:همان

 .نمیزهره رو بب خوامیم_

 .کنمیباشه پاشو کمکت م_

از خودم را  یتار ریکه تصو یاشهی. کفش به پا کردم و مقابل در شمیبود یاز نگاه هم فرار یدو به طور محسوس هر

دور کمرم قفل شد و  امیکمک گرفتم که دست پ واریشالم را مرتب کردم. لَنگ زدم و با دست سالمم از د دم،یدیم

سمت  زانیاز او بخواهم دستش را بردارد. عرق ر شدینم میرو ینفس من بند آمد. داغ شدم و بدنم به لرزه افتاد، حت

خودش  امیجا بودند. خدا خدا کردم پول هم آنکبود شده بود. جلوتر رفتم، اقدس و رس یزهره رفتم. صورتش حساب

جلو کشاند تا کنار  یایصندل گرشیکار را نکرد. فقط با دست د نیرا درک کند و دستش را پس بکشد اما ا تیموقع

 زل زد، رو به زهره گفتم: هیو به نگاه مات بق ستادی. خودش هم کنارم انمیزهره بنش تتخ

 ؟یخوب_

 گرفت و گفت: امیاجبار نگاهش را از پ به
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 ؟یبهترم، تو چ یه_

طور از او سوال بپرسم. معذب بودم، حضور اقدس چه امیدر حضور پ دانستمینمهم فشردم.  یرو دییرا به تا چشمانم

 گفتم:قوز بود. لب تر کردم و از درد، دستم را به فکم گرفتم و  یو رسول هم قوز باال

 شد؟ ییازت بازجو_

به من  دهیچسب طورنیکه ا یهمکارم است؟ آخر چه همکار گفتمیاشاره کرد، م امیبرو به پتکان داد و با چشم و ا سر

 یا. نفس کالفهدوختیچشم م واریبود و به در و د ستادهیچشم دوختم. حق به جانب ا امیداخل آمد؟ مردد به پ

زهره  داده بود و حیتوض دیشا ای دادیم حیتوض شیبرانکنم. البد اقدس بعد  یایمعرف چیدادم ه حیو ترج دمیکش

 ! سرم را جلو بردم و کنار گوشش زمزمه کردم:دیپرسیباز م ضهینبودن عر یخال یبرا

 ؟یاون مردا رو شناخت تو_

 :دمی. باز پرسزندیکه حرف نم دهینگاهم کرد، حتم داشتم ترس فقط

 ؟یگفت یبه افسر چ_

یاز موضوع سر در م دیبا زدم،یبا او تنها حرف م دی. بارا به هم فشرد و سر تکان داد، کالفه نگاهش کردم لبانش

 :دمیرو به اقدس پرس شد،ینم طورنیاما ا آوردم،

 شه؟یمرخص م یدکتر نگفت ک_

 در هوا تکان داد و گفت: یدست اقدس

 .میداده فقط حاال منتظر برادراش صیترخ یبگم واال. دکتر اجازه یچ_

 زهره چشم دوختم، درون چشمانش اشک جمع شد و زمزمه کرد: به

 .رسنیسرم اومده حسابم و م ییبفهمن چه بال_

 :دمینگاهش کردم و پرس متعجب

 ؟یایهمراه ما ب یخوای! ماد؟یب شیپ تیوضع نیا یمگه تو خواست_
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 آخه؟ اونا تو راهن. امیکجا ب_

 .یبه اونا حساب پس بد یتسیمجبور ن. تو ایهمراه من ب یترسیاگه ازشون م_

 دارمن. اریدلسا؟ برادرامن، بعد از مامان، اونا اخت یگیم یچ_

 شدم و گفتم: یعصب

فقط  شون؟یو تنها تو روستا ولت کردن و خودشون رفتن سر زندگ کهیدارتن چرا مواظبت نبودن؟  چرا  اریاگه اخت_

هم ببرن  رو نگرانتن تو یلیرو به رخت بکشن؟ خ شونرتیکه سرت هوار شن و غ یکن یکار هیمنتظرن تو 

 . شونشیپ

 شد و گفت: ریسراز اشکش

که هنوز که  ذارنیسرم منت م یکل شیجورنینباشم، هم شونیاونا از خداشونه من سر بار زندگ ؟یگیم یچ_

 تو سرشون که بد کاره از آب در اومدم. زننیهنوزه زناشون من و م

 زد،یم یحرف نیزهره چن دینبا یدوختم، با اخم به زهره چشم دوخته بود، وا امیاهم را به پو به سرعت نگ دمیگز لب

 اما حالش دست خودش نبود.

و  دمی. سمت زهره چرخکردیاعتراف زهره نگاه م نیسمت رسول و اقدس سر خورد، اقدس چپ چپ به ا نگاهم

 گفتم:

 یروستا؟ باز کل یبرگرد یخوای. زهره، مستیاصال مهم ن کننیفکر م یجورنیاونا به تو اعتماد ندارن و ا کهنیا _

ا م شیمدت پ هی ایب ؟یایهمراه ما نم ؟چرایبخور یتو خونت؟ باز از داداشات تو سر زنیباز بر ؟یبشنو ثیحرف و حد

 .یندار یاندهیآ جانیا ودت،خانم خ یشیم کنمیجا بند م هیبمون، خودم دست تو 

 :دمیکرد که باز پرس میتماشا زانیو اشک ر مردد

 ؟یایم_

 باال انداخت و گفت: یاشانه

 بدم؟ یاما... جواب داداشامو چ_
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 طور گفتم:و همان ندیدست سالمم کمک کردم بنش با

 .یتخت باش نیا یاالن رو ذاشتنیاونا اگه داداش بودن نم _

 متعجب جلو آمد و گفت: اقدس

 دلت یکه با هر ک ستیکس و کار ن یشو بکنه، اون مثل تو ب یبه کارش دختر؟ بذار زندگ یکار داردلسا چه یآ_

 .یخواست بپر

 کرد که جوش آوردم و ادامه داد: امیبه پ یمحسوس یاشاره و

 .کننیبرادراش بفهمن خون به پا م ش؟یبریبا خودت م یحاال دار_

آمد. لباسش را مرتب کرد و در  نییگرفتم و از تخت پاغاز اقدس، دست زهره را  هیصد من  یهاتوجه به حرف یب

 و گفت: ستادیمقابلم ا امیشد که پ دهیکه از کارش مطمئن نبود دنبالم کش یحال

 م؟یحرف بزن شهیم_

 نگاهش کردم و گفتم: متعجب

 در؟ یجلو نیاریو ب توننیاول ماش شهیم_

بلند از درمانگاه خارج شد. اقدس  ییهازد و با قدم شیبه موها یتکان داد و چنگ یرا به هم فشرد و کالفه سر لبانش

 و گفت: دیدنبالم دو

دختر از  نیا ؟یکن شیقرت یخودت ببر نیع نمیا یخوایدختر؟ برو دنبال همون مردک، م نیبه ا یکار دارچه _

 ؟یریگیم میخودش آقا باال سر داره. تو چرا براش تصم

 صورتش گفتم: یحرص تو با

ه دنبالش اگ انیآقا باال سر داره، پس تو هم تو کارش دخالت نکن، به آقا باال سراش بگو ب یگیم یخوبه خودت دار_

 .دهیرس یلیاما از شما به ما خ زنمایحرف م طورنینکن. البته ببخش ا یفضول قدرنیتو هم ا تونن،یم

 متوقفم کرد: ییکه صدا دمیدست زهره را به دنبال خودم کش باز
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 دل... دلسا؟_

 و نگاهش کردم. جلو آمد که با لبخند گفتم: ستادمیا

 خداحافظ. م،یخالص ش تیوضع نیاز ا یکه کمک کرد یرسول، مرس یمرس_

 مان قرار گرفت. زهره دستم را فشرد و گفت:مقابل امیپ لیکه اتومب میدرمانگاه خارج شد از

 .یشناسیمن و نم یدلسا تو برادرا _

 زهره سوار شو._

 یباز شد. آه میجلو، که در جلو از داخل برا ای نمیگرفت. مردد بودم که کنار زهره بنش یعقب جا یصندل یرو

 گرفتم که گفت: یجا امیو کنار پ دمیکش

 کجا برم؟_

 به زهره انداختم و گفتم: ینگاه

 ؟یاز خونه بردار یدار ازین یزیچ_

 پول. یکمیفقط رخت و لباس و _

 گفتم: امیبه پ رو

 .ستیالزم ن یضرور لیتهران. وسا میبر_

زهره را رها کنم تا  توانستمیاما نم ست،ین یتکان داد و به راه افتاد. از نگاهش مشخص بود اصال به اوضاع راض یسر

 !گرددیرا بخورد که هرگز بر نم ییهاروز یچند سال عقده نیباز مثل ا

اقدام کنند. از او متشکر بودم که حاال  نمیبرگرداندن ماش یتماس گرفت و سفارش کرد برا یبا شخص امیراه پ انیم

بود که  یایحس وابستگ نیبدتر نینبود... و ا یداشت که باور کردن میبرا یبود. وجود و حضورش آرامش خاص جانیا

 داشته باشم. توانستمیمن م

 ر به خواب رفتم.چشمانم گرم شود و در آخ شدیآن باعث م یگرما و نیبود و سکوت ماش نیسنگ سرم



 در بند تو آزادم

 
309 

 

شد. به اطراف نگاه کردم و  ادهیپ یحرف چیه یب امیپ رفت،یم یکیچشم باز کردم. هوا رو به تار نیتوقف ماش با

 ام!قدر گرسنهجا بود که حس کردم چهاسم رستوران قفل شد. تازه آن یچشمم رو

 :دمیبود که پرس دهیلم یابه گوشه رهیعقب نگاه کردم، زهره خ یصندل به

 ؟یخوب_

 شمردم و گفتم: متیتکان داد و نگاهش معطوفم شد. فرصت را غن سر

 بدونم. خوامیاومدن به منم بگو، م یاون مردا از طرف ک یدونیزهره اگه م_

 شده بود. لب باز کرد و آرام گفت: زیترحم بر انگ یادینگاهم کرد. با آن صورت درب و داغان ز مات

 خوره؟یبه چه دردت م دنشیفراموشش کن دلسا. فهم_

 و مصرانه گفتم: دیباال پر میابروها

با  یبودن زهره؟ حتم دارم تو از همه چ یبال رو سرم آوردن! بگو اونا ک نیا یبدونم اون احمقا، رو چه حساب دیمن با_

 .یگینم یزیاما چ ،یخبر

 به هم فشرد و بغض دار گفت: لب

 .انیمون ماونا بازم سراغ_

 گفتم: کالفه

 طرف کدخدا بودن مگه نه؟ از_

 گرد نگاهم کرد: یچشمان با

 ؟یدونیتو از کجا م_

 شد. ترقیپدر و پسر عم نیاز ا قم،یاز رسول نزدم و فقط سکوت کردم. نفرت عم یحرف

 سرش را داخل آورد و رو به من گفت: امیباز شد و پ نیموقع در ماش نیهم
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 داخل رستوران؟ غذا سفارش دادم. نیایب نیتونیم_

 لطفش زدم و جواب دادم: یبرا یلبخند

 .یتو مکان عموم میبر ستیبده، خوب ن کمیمون ممنون، فقط اوضاع_

 سر تکان داد و گفت: عیسر

 .جانیهم ارمیم رمیگیباشه م_

 :دیکردم که رفت. زهره بالفاصله پرس تشکر

 همکارته؟_

 دم:که سمتش بچرخم جواب داآن بدون

 اوهوم._

 :دیکرد سپس پرس یمکث

 نتونه؟یب یزیچ_

 بشنوم اما ناچار جواب دادم: یسوال نیچن خواستینم دلم

 متاهله. یفراهان ینه، آقا_

 دور کمرم بود که درست هم حدس زدم: امیپ یبودم سوال بعدش مربوط به دستِ حلقه شده مطمئن

 کنهیندونه فکر م یبود هرک دهیبهت چسب یهواتو داره؟ طور جورنیچرا ا کرد؟یکار مپس تو درمانگاه چه_

 شوهرته! 

 جواب دادم: کالفه

 یاگهی. در ضمن زهره جان، با اون حالِ من، هر کس دکنیبه هم نزد یلیعمومه، خ هیمیدوست صم یفراهان یآقا_

قصدش فقط  ه،یاحترام یکه بگم دستتو بردار! ب تونستمیبهم کمک کنه. منم نم شدیاون بود مجبور م یهم جا

 کمک بود.
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هم هست، خوش به  افهیجبروت داره. خوش ق یلیکه خ یکی نیجنتلمنن؟ ا قدرنیمردا ا یشهر همه یتو گمیم_

 حال زنش! خدا بده شانس.

به او دوختم که با همان  یا. نگاه خصمانهدمیکه شن یفیحسادت به دلم چنگ زد، به شدت بدم آمد از تعر حس

 و به رو به رو چشم دوختم و صادقانه گفتم: دمیکش یداد. پوف لمیصورت درب و داغانش لبخند تحو

 تییتنها یفقط دلم برا ستم،یدنبال درد سر ن ،یایزهره، من فقط خواستم کمکت کنم که گفتم همراهم ب نیبب_

 یریم یدار کهنیتورو نداشت. ا دنیچشم د کسچیچون ه ،یداشت تیچون تو روستا محدود یایسوخت. گفتم ب

ه اول زدم ک نیتعارف حرفم و هم یجنبه شو داشته باش. ب یما بمون شیفرق داره. لطفا اگه قراره پ زایچ یلیشهر، خ

 ...ادین شیپ یبعد سو تفاهم

 بعد گفت: یشکل گرفت که کم ماننیب سکوت

 ؟یفکر کرد یدر موردم چتو سرم. تو  یو بکوب میالزم نبود بدبخت_

 گفتم: یو جد دمیچرخ سمتش

 یحرف نیچن دم،یرو که وارد شهر شدن رو د ییهاییروستا رییخودم تغ یهانکردم، چون با چشم یفکر چیمن ه_

که در قبال وجدانم انجام دادم  یبعد از کار خوامیزدم. لطفا بد برداشت نکن. گفتم که از االن حواست باشه. نم

 بشم، از من ناراحت نشو. مونیپش

 دوخت و گفت: شهیرا به ش نگاهش

 حرفام. نیاما نگران نباش، من آروم تر از ا ،ینگران عواقبش باش یآره خوب حق دار_

 گذاشت و میپا یرا رو یرا به جانمان انداخت، پاکت بزرگ رونیب یشد و سرما نیداخل ماش امیتکان دادم که پ یسر

 گفت: دیمالیگرم شدم به هم م یکه دستانش را برا یدر حال

 خودم سفارش دادم. د،یخوریم یچ دونستمی. نمدییبفرما_

 .نیممنون لطف کرد_

 آوردم و سمت زهره گرفتم که گفت: رونیرا با دست سالمم ب ییغذا یبسته
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 آقا. دیزحمت داد یلیخ_

سخت بود،  یلیدست کار کردن خ کی. با میهم به خودش دادم و مشغول شد ییلب تعارف کرد که غذا ریز امیپ

تکه تکه کرد و من غرق توجهش با لبخند به صورتش که حاال  میها را براکه جوجه کردیدرک م امیو ظاهرا پ ،یلیخ

 بیخوردم و عج طور کل غذا راچه دمیقدر گرسنه بودم که نفهمبا من نداشت، نگاه کردم. آن یچندان یفاصله

 تکه شده. یهاجوجه نیرش خوردن ادلچسبم بود در جوار عطر حضو

 زیلبخند زدم و دستمال را از دستش گرفتم و دور دهانم را آرام تم شیبایمقابلم قرار گرفت. به چشمان ز یدستمال

 کردم که زهره گفت:

 هست؟  یبهداشت سیاطراف سرو نیا_

 توجهش به آن بود گفت:و  بستیطور که درب ظرف غذا را مدوختم که همان امیبود. نگاهم را به پ امیپ مخاطبش

 بله، داخل رستوران._

 گفت: زهره

 دلسا؟ یاینم پس من برم، تو_

 پس گفتم: م،یبا هم تنها باش خواهدیبه من گفت، م یبه من دوخته شد و حس امیپ نگاه

 نه، تو برو، مواظب باش._

 گفت: امیمان به هم گره خورد که پرفت، به محض بسته شدن در، نگاه نییپا نیتکان داد و از ماش یسر

 کارت اشتباه بوده؟ یکنیفکر نم_

 که جواب دادم: گفتیکردن زهره با خودم را م همراه

اره، د یبطالتش و بگذرونه. اونم حق زندگ یب یبرگرده روستا و باز زندگ ومدیداره، دلم ن یخب اون اوضاع نابسامان_

 تباه کنه؟ ندشویو اون روستا آپس چرا ت

 به نگاهم گفت: رهیرا دندان گرفت، و خ لبش
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یبرادراش شر به پا م یدونیم ست،یمربوط ن چیبه تو ه کنهیسر م شویزندگ یطوراون تو اون روستا چه کهنیا_

 دلسا؟ یکنیبرخورد م یچرا احساس ؟یکار و نداشت نیاصال تو حق ا یدونیبرات؟ م کنن

 رو چشم دوختم و جواب دادم:روبه به

دختر داره، تو اون روستا سخته. تا حاال هم  نیکه ا یتیبا وضع یزندگ فهممیبرخورد کردم چون م یآره من احساس_

 آل رو نداره؟ دهیا یزندگ کیحق  یعنیخونه کرده،  یِخودش و زندون

چون از  فهممیتو رو هم نم یکرده. اصال علت دلسوز یشو سپر یزندگ یطورنیچرا تا به حال ا دونمیمن اصال نم_

کنن،  تیازت شکا توننیم یدختر به راحت نیا یبرادرا ،یکرد یو بدون، تو کار خطرناک نیاطالعم، اما ا یب زیهمه چ

 ؟یفهمیو م نیا

 نگاهم را گره زدم به خاکستر چشمانش و گفتم: کالفه

 .رفتیدادم، اون هم پذ شنهادیپمگه من اون و وادار کردم؟ من فقط به اون _

 ،یکرد یو بدون که کار اشتباه نیدرمانگاه... فقط ا یسمت خروج یدیکشیکه دست اون و م یتو بود نیدلسا ا_

 .یشیم مونیحاال حتم دارم که خودت بعدها پش نیمن از هم

 مان شد.که ورود زهره باعث اتمام بحث کردمیباز مانده و نگاهش م دهانم

یسکوت ما را م یاما وقت زد،یم یبا وجد حرف یزهره بود که گاه نیو ا میمسکوت بود امیبه خانه من و پ دنیرس تا

 دمیترسی. مترساندیبدجور مرا م نیهشدار بود و ا کی امیپ یها. حرفکردیو سکوت م شدیم الیخیب د،ید

 کردمیکه فکر م یزیاز چ شتریچرا، اما ب دانمیماحساساتم شوم. ن یو من شرمنده دیایصحبتش درست از آب در ب

 تر عمل کنم.محتاط شدیکه زد باعث م ییهارا قبول داشتم، پس حرف امیپ

 به من گفت: رهیدر خانه توقف کرد و خ یروروبه

 .دییبفرما_

 :دیبه اطراف انداخت و پرس ینگاه زهره

 شماست؟  یخونه جانیدلسا؟ ا میدیرس_
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 گفتم: کردم و دییتا

 .امیمنم االن م ن،ییپا برو_

 کردم و گفتم: امیبه پ شد. رو ادهیبه ما انداخت و پ یمتعجب نگاه

 بشه جبران کنم. دوارمی. امادیز یلیخ ن،یلطف کرد یلیطور ازتون تشکر کنم، واقعا در حقم خچه دونمینم_

 که نگاهم کند گفت:آن یب ال،یخیب

 .دوارمیمنم ام_

 !میهالب دیفکم ثابت ماند و شا یکبود یرونگاهش کردم که نگاهش معطوفم شد، در صورتم چرخ خورد و  جیگ

 انداختم و ادامه دادم: ریگرفتم و سر به ز گر

 دوارمیعمل کردم، ام یاحساس دیحق با شما باشه، شا دیشا دونم،یفکر کردم. نم نیکه گفت ییراجع به حرفا_

 .زیبابت همه چنشم. بازم ممنون  مونیپش

 ام بود که گفت:افتاده رینگاهش به من و سرِ ز هنوز

  ؟یمراقب خودت باش شهیم اد،یب شیپ یمن دوست ندارم دوباره برات مشکل_

به  یا. محو نگاهش بودم که تقهکردیم رو و ریکه دلم را ز ییاراده باال آمد، لبخند زد، از آن لبخندها یب نگاهم

 خورد و زهره لب زد: امیکنار یشهیش

 زدم. خی_

 تکان دادم و گفتم: یسر

 به خانوادم بدم! یمون چه جواببابت سر و وضع دونمیبرم. فقط... هنوز نم گهیخب، من د_

 و گفت: دیکش یآه

 نه؟ یبگ یتونی! اما به اونا که میکه به من نگفت یزیچ قت،یحق_
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 به هم فشردم و زمزمه کردم: لب

 .خوامیعذر م د،یمتوجه نش یزیالزم بود تا چ_

 زد: میسر خورد که صدا رهیسمت دستگ دستم

 دلسا؟_

 تپش گرفت و ذوق زده نگاهش کردم که گفت: جانیاز ه قلبم

 شرکت. این یجورنیمدت استراحت کن، ا هی_

 هم فشرد: یزد و چشمانش را رو ینگاهش سر تکان دادم. لبخند محو

 .ریشب بخ_

ه در را ب کهنیشدم و قبل از ا ادهیداخل آمد. پ یکه در باز شد و سوز سرد دمیرا کش هریزدم و دستگ یکمرنگ لبخند

 هم بکوبم گفتم:

 ممنونم، شب خوش._

زهره افتادم و به سمتش رفتم.  ادی م،یتا رفتنش را تماشا کنم که اشاره کرد داخل برو ستادمیرا بستم و صاف ا در

هم در روستا! زنگ در را فشردم و منتظر ماندم که زهره  نیبود و ماش نیداخل ماش لمیهمراهم نبود. وسا دیکل

 :دیپرس

 باهم؟ نیگفتیم یچ_

گلسا باعث شد از جواب دادن طفره  یاست! صدا ندیناخوشا میبرا شیکنجکاو نیقدر اکردم و فکر کردم، چه نگاهش

 بروم:

 ه؟یک_

 منم گلسا. باز کن. _

 بلند شد: غشیج
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 امان، دلسا برگشته.مامان، م ؟یآبج ییتو_

ما را با  یو مطمئنا اگر کس میباز شد که لبخند به لب، رو به زهره تعارف زدم داخل برود. هر دو درب و داغان بود در

 ام آماده کردم.با خانواده ییروبرو یو خودم را برا دمیکش یقی. نفس عمشدیمشکوک م دیدیهم م

شان برد. دست پشت زهره گذاشتم و به در مات یآمدند، اما همان جلوخانه باز شد که مادر و گلسا به استقبال  در

 طور گفتم:جلو هلش دادم و همان

 تون برده؟ مهمون آوردم براتون.شد؟ چرا مات یبه به سالم، مامان خانم! گلسا خانم! چ_

 کنان گفت: غیج غیبه صورتش زد و ج یچنگ میهاتوجه به حرف یب مادر

 مادر؟ یسر خودت آورد یدلسا؟ چ هیچه سر و وضع نیامام هشتم. ا ای_

 :گلسا

 ؟یشده دلسا؟ تصادف کرد یچ_

 زنان جواب دادم: لبخند

 تونه؟ییخوش آمد گو یجا ن؟یدیمون و ند. مگه مهمونستین یمهم زیچ ن،ینترس_

. زهره سالم داد. مادر هاج و واج پاسخش میشد که از  مقابل در کنارشان زدم و وارد شد رهینگاهشان به زهره خ تازه

 را داد که گفتم:

 ستا!زهره ن؟یشناخت_

 اش نشاند و گفت:اخم بر چهره یبه طور محسوس گلسا

 مون؟یزدن به زندگ شیکه آت ییکسا شهیمون ممگه فراموش_

 زد:و به گلسا تشر  مینیو با چشم و ابرو خواستم ساکت شود که مادر تعارف کرد بنش دمیگز لب

 راهن!؟ یخسته  ینیبیمگه نم اریب ییبرو دو تا چا_
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کشاندم که نشست و کنار  یمبل یگفت و به آشپزخانه رفت. دست زهره را رو یشیصورتش را جمع کرد و ا گلسا

 گوشش گفتم:

 داره. یزبونش تنده اما قلب مهربون کمینشو،  ریگگلسا دل یاز حرفا _

 مان نشست و مصرانه گفت:. مادر مقابلدییسر تکان داد و نگاهش اطراف خانه را پا فقط

و  تخیر نیو با ا یسرت اومده، آخه خدا من و مرگ بده! دستت چرا شکسته؟ سالم رفت ییچه بال نمیکن بب فیتعر_

 !یبرگشت افهیق

 شیس از همان زمان ورودم به روستا را براپ داشت،یدست بر نم د،یفهمیکردم آرامَش کنم، اما تا موضوع را نم یسع

کرد و  یدست شیحواس از حضور زهره بودم که زهره پ ینزدم و ب یحرف امیافتاد. از پ مانیکه برا یگفتم و اتفاق

 گفت:

 دلسا بود. یمارو رسوند. تو درمانگاهم حواسش همش پ جانیبده همکار دلسا رو. تا ا ریخدا خ_

 و گفت: دیرس یچا ینیلسا با سمادر مشکوک شد، که گ نگاه

 گه؟یرو م یفراهان_

 و سر تکان دادم که مادر گفت: دمیکش یپوف

 ؟ییبهش گفته تو روستا یکرد؟ اصال ک دایاون از کجا روستا رو پ_

 یکه حرف آمدمیبست! اگر هم چشم و ابرو م توانیاما دهان زهره را که نم دیایب انیاز او به م یحرف خواستینم دلم

کننده  یچندان راض حاتمیگفتم، اما توض امیاز حضور پ شیاست! کم و ب یخبر کردیم الیو خ شدینزن مشکوک م

 به اتاقم رفتم که گلسا گفت: زهرههمراه  یرا بهانه کردم و بعد از خوردن چا ینبود! خستگ

 .ایدلسا؟ چند لحظه ب_

آن مردها گرفته  تیتازه شروع شد! از هو شانییکه بازجو گرفتم یرا به اتاقم فرستادم و کنار مادر و گلسا جا زهره

آن مردها از طرف کدخدا باشد را  کهنیبدانند و سر در آورند. حدس و گمان ا خواستندیرا م هیقض ازیو پ ریتا س

 یحرف زدن و بهانه آوردن برا یآغاز شد! بعد از کل شیهانیدادم که مادر دل نگران تر و شروع آه و نفر حیتوض

 بود که گفتم: دهیتختم دراز کش یخواب به اتاقم آمدم. زهره رو
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  ؟یراحت_

 اوهوم._

 دم،یتشک خواب یبا آن دست ناقصم انجام دادم، رو یلباس که با سخت ضیتخت پهن کردم و بعد از تعو نییپا یتشک

همه درد اصال به من  نی! با االشیبود خ یشروع شد، چه حس قشنگ االتمیپرواز کرد و فکر و خ امیبه سمت پ ادمی

 فقط مخصوص حضور او بود. نیسخت نگذشته بود و ا

 فرو رفتم. یقیبه خواب عم نیروز پر آشوب اما دلنش نیفکر به ا با

 !نمیخوابش را بب کاش

 مقابلم گذاشت و گفت: یچا یداخل آشپزخانه نشسته بودم که گلسا فنجان یصندل یرو

 در صحنه! شهیهم یو باز هم جناب فراهان-

 :دمیبه او چشم دوختم و پرس متعجب

 ه؟یمنظورت چ-

 باال انداخت و گفت: یاشانه

 .پلکهیدورت م طورنیبه کفشش هست که ا یگیر هی اروینکن  یباز لمیف گهید یدل-

 :دمیچندشم شد و به او توپ کردیاستفاده م اوشیکه س یتلفظ اسمم به شکل مخفف از

ع راج یجورنیا ستیکمک به من اومد، خوب ن یبرا چارهیچه طرز صحبته؟ اون ب نی! بعدشم ایبه من نگو دل گهید-

 .یبهش بگ

 :دیشده پرس زیر یهاکرد و با چشم لیرا سمتم متما خودش

 چرا از همه جا اون؟ -

 غر زدم: کالفه
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تلفن  هیبدم؟ تو اون چند روز عمو  حیتوض دیرو من با دهیاومده به دادم رس یفراهان یآقا یعمو مهد یبه جا کهنیا-

تشکرته که به  یجا ؟یندازیم یعمو رو گردن فراهان یندونم کار یجورنیبه منم نزد، مثال تنها مردِ ماست! حاال تو ا

 خواهرت کمک کرده؟ 

 ورود زهره به آشپزخانه به گلسا چشم غره رفتم و آهسته گفتم: با

 بابت نزن. نیاز ا یزهره حرف یجلو-

 داد که خطاب به زهره گفتم: اشینیبه ب ینیبه زهره افتاد و چ شنگاه

 .زهیبر یگلسا برات چا ن،یبش-

 توجه گفت: یچپ چپ نگاهم کرد و ب گلسا

 کنم! یکه بخوام براش خدمت گذار ستیهم ن vipمهمون  ست،یمرد سبزه! خودش چالق که ن هینوکر باباش -

 گفتم: یبلند یترک کرد که با صدابرخواست و آشپزخانه را  شیبا سرعت از جا و

 گلسا. یاادب و بچه یب یلیخ-

 به زهره بابت رفتار گلسا عذر خواستم که جواب داد: رو

 رفتارا عادت کردم. نیمن به ا الیخیب-

 که گفت: کردمی. شرمنده نگاهش مختیر یبرداشت و چا یفنجان خودش

 سرکار؟ یریمگه نم-

 راه شه.نه منتظرم اوضاعم روبه-

 .میگرفت و هر دو مشغول خوردن صبحانه شد یام کردم. کنارم جابه دست شکسته یاهاشار و

 از اتاق بلند شد که خطاب به گلسا گفتم: لمیزنگ موبا یصدا

 ؟یاریو م لمیموبا یگل-
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 نکردم که زهره گفت: افتیدر یجواب اما

 .رمیبذار من م-

 شیاز زهره نشد. متعجب صدا یقطع شد و خبر لیموبا یاما صدا دمیمال یتکه نان یرا رو یاخامه ریکردم و پن تشکر

 نکردم. لقمه را به دهانم چپاندم و زمزمه کردم: افتیدر یزدم اما جواب

 !زنهیم شونبیشون غوا چرا همه-

 لقمه را فرو دادم و گفتم: دم،یبه دست وسط اتاق د یکه زهره را گوش ستادمیدرِ باز اتاقم ا مقابل

 چرا ماتت برده زهره؟-

بزنم  یاز طرز نگاهش جا خوردم، لب باز کردم تا حرف یابه من زل زد، لحظه بیعج یآرام باال آمد و با نگاه نگاهش

 مرتعش گفت: ییکه با صدا

 ؟یارتباط دار اوشیتو با س-

 یگوش نم،ین خودم ببسوالش را با چشما نیبا عجله جلو رفتم تا علت ا خت،یدرونم فرو ر یزیگرد شد و چ چشمانم

همان روز آخر، اسمش  قاینام بود، دق یثابت ماند. ب اوشیس یشماره یکه نگاهم رو دمیاش کشزده خیرا از دستان 

چه  دانستمی. نمشناختیاش را مخاله پسر یحذف کرده بودم اما چه خوب زهره شماره نمیرا از مخاطب

یم رفتمش؟یکه سرم آورد باز حماقت کردم و پذ ییبعد از آن بال گفتمیم گفتم؟یانجام دهم، چه م یالعملعکس

دوباره مرا خر  گفتمیم م؟یکردیو با هم خوش و بش م رفتمیم دنشیرا با او گذراندم و به د یمن چند صباح گفتم

 م؟یحماقت محض بگو نیداد؟ چه داشتم از ا بمیفرض کرد و فر

ثابت ماند.  اشیلعنت یشماره یناقوسِ درد به همراه آورد! هر دو نگاه سردمان رو شیو صدا دیدر دستانم لرز یگوش

به چه  دانستمیکه نم ی. چه مزخرف بود حس و حالکردیهمه رو م یدست مرا برا توانستیتا م ینکبت یایدن نیا

 به چه؟ ؟ییآبرو یخجالت؟ نفرت؟ ب ؟یکنم! به شرمندگ شیمعنا زیچ

و  دیپخش لغز یپاسخ را لمس کردم. به محض وصل شدن تماس، دستم رو یبدون فکر دکمه و دمییبه هم سا دندان

 :دیچیدر اتاق پ اوشینفرت بار س یصدا

 سالم.-
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 شد: دهیلرزانم شن یصدا فتدیتا مبادا چشمم به زهره ب رمیکه نگاهم را باال بگآن بدون

  ؟یدار کاریچ-

 شد: دهیدارش شنطعنه لحن

 آره؟ یاوف شد دمیتو؟ شن یشد یچ زمیعز-

 اوشیخود س دیاصال شا ایرا به او رسانده،  اشیخبرش خبر گندکار یکردم و آمپر چسباندم، پس پدر از خدا ب داغ

 داد زدم: یفکم به شدت به درد آمد و عصب میهاخواسته پدرش کار ما را تمام کند. از شدت فشردن دندان

 شون خبرت کردن؟کدوم ؟یدیشن یاز ک-

 ساطور برد: ریاش واقعا اعصابم را زخنده یاصد

 شده آره؟ سیصورتت کامل سرو دمیشن زمیعز ی! آخگهید گهید-

 کنترل گفتم: یکنان و ب غیج غیج

به  یعوض یدختر خالت! تو ؟یفهمیکه صورتش داغونه دختر خالته. م یتون رسوندن. اوننه آقا اشتباه به عرض-

 .یدختر خالتم رحم نکرد

 .یشینداره خوب م بیخوشگله. ع یتون زدم؟ تَوَهُم زدمگه من کتک ؟یگیواسه خودت م یچ یچ-

 تخت نشست که گفتم: یحس و حال رو یب زهره

 خبرتن؟ یاز خدا ب یتو و اون بابا یاون کثافتا از آدما دونمینم یکرد الینزن. خ تیخودت و به خر-

 شد: یرنگ خنده و تمسخر نداشت و جد گرید شیصدا

خودتون  یشما دو نفر با پا ن؟یسیمن بنو یاشتباهات خودتون و پا ذارمیمن م یکنیو هم خر نباش، فکر مت-

 هگیبار د هیتو روستا؟ اگهفقط  نیکه من و بدنام کن نیکرد یکیالدنگ دست به  یتو چنگ من! با اون زهره نیاومد

 .ارهیبدترش و بابام سرتون م نیاز ا نیشر به پا کن نیبخوا

 زدم: ادیفر واروانهید دم،یلرزیم تیحرص و عصبان از
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و  نی! فقط اچارهیب اوش،یس کنمیم چارتی. بزیما نذار. آشغالِ سگ صفتِ ه یخودت و پا هی. هرزگیخفه شو عوض-

 صدا نداره. گنیکه م یخوریرو م یو خوردم، تو چوب اون باال سر تمیبدون اگه من چوب خر

 و گفت: دیخند باز

اونور آب.  میریم میدار دایمن و عشقم ش ،یبسوز شتریبگم ب یزیچ هی. درضمن نیه چوبارو شما خوردهه فعال ک-

 .یشد اما تو دم به تله نداد دمیعا یزیچ هینه زهره. البته از زهره  یخودت و بهم بنداز یباشه نه تو تونست ادتی

 ؟ینشه، اوک داتیتو روستا پ گهیکن د یسع

 زد: ادیفر هیشد و زهره با گر دهیاز دستم کش یگوش

یخودم خفت م یو کدخدا. خودم با دستا داینبود؟ لعنت به تو و ش نیمن دوستت داشتم. جواب عشقم ا شعوریب-

 و مطمئن باش. نیا اوش،یس کنم

 زانو خم شد و زار زد.  یوسط اتاق رو واروانهیتخت پرتاب کرد و د یرا رو یگوش

شان زده بود هم حواسم به مادر و گلسا که مقابل در اتاق خشک یرا قطع کردم و کنار زهره چمباتمه زدم. حت تماس

 به تخت زمزمه کردم: هینبودم. تک

که کنه تو ککت  یهر کار دونهیکنه، چون م تتیاذ تونهیتر مراحت ،یبفهمه وابستش یکس یوقت ه؟یچ یدونیم-

 سر و دنشید یتو وابستش بودم. برا نیع یمتنفرم اما روز اوشیبود. من از س نیمن و تو هم هم تی. حکاگزهیهم نم

 دم،یکدخدا د یو تو خونه شیطانینگاه ش یتتو سرشه، وق یچ دمیفهم ی. کور بودم اما وقتشکوندمیدست م

... گذرمیازش نم فه،یود کثموج هی اوشیتو سرشه. واسه همون من و با دروغ به خونشون کشوند. س یانقشه دمیفهم

 شرفش. یب ی. نه از اون نه از باباگذرمیبه خدا که نم

دوش آب  ریام نکردم و زبه دست گچ گرفته یاشدم و مادر و گلسا را کنار زدم و به حمام پناه بردم. توجه بلند

. انگار کردندیگز گز م مینه دستم، و نه پاها کردینه فکم از برخورد با آب درد م گریرفته بود. د ادمینشستم. درد از 

 در من زنده نبود! یحس

 که... گذشتینم مانیدو روز از حضور زهره در خانه هنوز

 قم رفته بود، گلسا هم دانشگاه بود و تا عصر کالس داشت. ارتیبه ز هیهمراه خانم همسا مادر
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 نی. هممیبردینم شیاز پ یکار ییو به تنها میبود دهید بیهر دو آس م،یدیدیظهر تدارک م یغذا یزهره برا همراه

یمشکل داشت و نم فنیآ توریمان ریمداوم زنگ خانه بلند شد و پشتم را لرزاند. تصو یصدا م،یکه پلو را دم گذاشت

 را کنار گوشم گرفتم و جواب دادم: یپس گوش د،یشخص پشت در را د شد

 ه؟یک_

 داشت، گوشم را آزرد: یهم لحن کوچه بازار بیکه عج یازمخت مردانه یصدا

 !نمیب نییپا ادیبه اون زهره بگو ب_

 گذاشتم و گفتم: یگوش یدهانه یبه دست به زهره زل زدم، با عجله دست رو یگوش

 زهره، به گمونم برادرته!_

 شد و به تته پته افتاد: دیمثل گچ سف رنگش

 ... برادر من؟یچ... چ_

. هنوز میدیگذاشتم و هر دو سمت پنجره دو شیرا سر جا یبه پنجره اشاره کردم. گوشسر تکان دادم و  یتند به

. زهره میدیکه دردش هم فراموشم شد. آرام پرده را کنار زدم و سرک کش دمیدرد داشت اما از هول چنان دو میپاها

 به صورتش زد و گفت: یچنگ

 کردن؟ دایرو از کجا پ جانیا نایخاک به سرم، ا_

 گفتم: یو حرص دمیاست! لب گز یسر چه کس ریز هانیحضور ا دانستمیش سخت نبود، الاقل من خوب مسوال جواب

 !یگرفتیرو از من م یگوش روزید دینبا ،ی! بد کردییجانیا دیفهمیم دی! نبااوشیس_

 شد و لرزان گفت: ریسراز اشکش

 جنازتو کفن کنم. یکه اله یا ،ینیگرم بش نی. به زماوشیس ینینب ریخ_

من و  یدهیترس یهابار، نه دو بار، بلکه هزار زنگ به گوش کیبودم که باز زنگ در به صدا آمد، نه  شیهانینفر مات

 :دیرفتم که زهره دستم را کش فونیطاقتم طاق شد و سمت آ گری! ددیزهره رس
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 ؟یبکن یخوایکار مچه_

 گفتم: کالفه

  ه؟یدردشون چ نمیبب خوامیم_

 یبرا یخراب شده چه منفعت یاون روستا ! بود و نبود من توستن؟ی! آخه چرا دست بردار نچارهیدردشون منم، منِ ب_

 داره آخه؟ نایا

 !یدار یریگ میحق تصم ،یکنم که تو هم آدم شونیخب بذار حال_

 ترس دستم را چنگ زد و گفت: با

 شر درست نکن. شه،ینم شونفیحر کسچیدلسا. ه یشناسینه نه، اصال با اونا دهن به دهن نشو، تو اونا رو نم_

یبذار باهاشون حرف بزنم. نم ستن،یول کن ن ینیبیزنگ بسوزه؟ مگه نم نیدست تا ا یدست بذارم رو ؟یچ یعنی_

 .ییجانیبفهمن تو ا ذارم

 :دیچیها داخل کوچه پاز آن یکیهوار  یصداهوکی

 ؟یشد میکجا قا ینه؟ هو ای یکنیدر و باز م نیا_

 مغزم قفل کرد، زهره با ترس نگاهم کرد و گفت: یالحظه یبرا مانیباز ماند و از ترسِ آبرو دهانم

ندارم. خدا  شیهرجا باشم آسا نایمن و بکش، از دست ا ای. خداکننیم یزیاالن آبرور شون،یشناسینگفتم تو نم _

 داداش؟! گنیتون بده آخه به شمام ممرگ

 ییرفتم، به تنها لمیموبا یو به طرف گوش دمیها ترساز آن شتریب دندیکشیکه داخل کوچه م ییهابدهعر یصدا از

 مرد! کی! کردینفر کمکم م کی دیببرم، با شیاز پ یکار توانستمیکه نم

که آن شب با من  یاآمده، شماره شیو اطالعش از اوضاع پ امیپ یادآوریاما با  رم،یعمو را بگ یخواستم شماره اول

 تماس گرفته بود را لمس کردم و منتظر ماندم.

آرام  دم،یرا شن شیصدا کهنیشد به آتشِ افتاده به جانم، هم یآب خنک شیبوق آزاد خورده شد که صدا نیدوم

 گرفتم:
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 الو دلسا خانم؟_

 گفتم: یلرزان یآمده بود بغض کردم، با صدا شیکه پ ییبلبشو نیو از ا دیلرز میهالب

 !؟یفراهان یآقا_

 :دیکنجکاو و نگران به گوشم رس شیصدا

 جانم؟_

 جا؟نیا نیایب شهیم_

 شد که به سرعت گفت: ریسراز اشکم

 ؟یافتاده؟ تو خوب یشده؟ اتفاق یچ_

  

 رمان ادامه دارد ... نیا 

 رمانکده به ادرس  تیاز سا دیتوانیرمان رو م نیا ادامه

ww.romankade.com/1396/10/08 www.دیکن هیته    آزادم/-تو-بند-در-رمان-/دانلود . 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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