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 ه عشق در وقت اضاف 

 1_پارت#

 سرآغاز

  یمشترک ما به ساعت ها جر و بحث گذشت که امروز کنار هم جلو یهفت سال زندگ

دهم؟ سوال ها قطار شد و  ینم یخرج ایزنم؟ آ یاو را م ایآ دی. پرسمینشسته ا یقاض

را   اتیخصوص نیکدام از ا چیفت من هگ یبه نقطه نامعلوم  رهیاو فقط بهت زده و خ

  یدانستم چه بر سر زندگ یاما خودم م ودمب  یمشکل یندارم. از نظر قانون من مرد ب 

 ام آورده ام. 

را   دن یگفت از روز اول نفس کش یم یپوزخند زدم و سحر آتش گرفت. چطور به قاض 

  یداد. کاف یمحرف ها محکمه پسند نبود. قانون حق را به من  نی زهر کردم؟ ا شیبرا

  یمشترکمان را در دو اتاق مجزا سپر یبه جز سال اول، شش سال از زندگ  میبود بگو

زن   یممکن است برا یگفت حت لیشود. وک نیتا محکوم به عدم تمک میکرده ا

 کنند.  نییخسارت تع

خواستم   یما نبود نم نیب یاحساس  چیدانم ه یم نکهیدانم چرا با ا یهم نم خودم

بود. خانواده گفتند خوب   نهیگز نیمن فقط بهتر یطالقش دهم. از روز اول هم برا

کرد وضع را عوض کند اما من  ی. او سعمیتمامش کن میاست و من هم گفتم برو

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

2 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

کند عاقبت   دایادامه پ یزندگ نیدانستم اگر ا یم نکهیبود. با ا  یگرید یحواسم جا

را طالق دهم.   بمیداد زن نج یاجازه نم رتمیا غاز ما ندارد ام  چکدامیه  یبرا یخوب

دست از پا خطا کرده تا  نمیبود بب ینجابت بود. کاف نیمشکلش هم هم نیبزرگتر دیشا

 کنم.  شیرها

که   یدانستم. گناه یانسان را گناهش م کیمحض بود که تنها راه نجات  یخودخواه 

دانستم اگر بدبخت  یداد. من هم م ینم  یاجازه ا   نیاش هرگز به او چن  یشرافت ذات

  یکردم نامرد یباشد به من وفادار خواهد بود اما ته دلم حس م نیزم یزن رو نیتر

 است بگذارم برود.  

توانستم بشنوم استخوان   یکنار من برخاست. م یصندل  یخورده از رو شکست

  یمن مرد راینداشت ز یاز زندگ یحق چیبعد از هفت سال ه  یخرد شد وقت شیها

نبود قدرت مقابله با من را داشته  یبه سالمت... او هم زن  مینبودم حقش را بدهم و بگو

 باشد.

  یم نییپا شیزده و اشک ها هیتک واریگوشه د دمیکه خارج شدم، د یاز اتاق قاض 

درد من چه بود که با وجود   دم؟یفهم یچکد. واقعا گناهش چه بود که حرفش را نم 

 من بسوزد؟  یبماند و پا دیکردم هر طور شده با یقلب سردم فکر م

 2_پارت#

ام را به رخ   یرفت. مردانگ ینم نییپا میمن آنقدر بزرگ بود که از گلو یطالق برا  لقمه

کوتاه کفش  یپاشنه ها ینگاهش کنم گذشتم. صدا نکهیو از کنارش بدون ا دمیکش
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برده که فرار کرده و بعد   کیکه پشت سرم راه افتاد. مثل  دمیشن یکهنه اش را م یها

 به ارباب نشان دهد با من آمد.  راخواهد اطاعتش  یسخت م هیاز تنب

 

  کردم. هنوز یدر هم گره خورده بود و نگاهش نم میرا باز کردم. اخم ها نیماش در

به   یدعوت نشست. کجا را داشت برود؟ وقت یکمربندم را نبسته بودم که خودش ب

 یهجده ساله بود. التماسم کرد بگذارم سر کار برود ول یاو رفتم دختر  یخواستگار

بعد مبارزه    یاول مظلومانه اطاعت کرد ول  یابه او اجازه ندادم. روزه یمنطق چیبدون ه

  یدادم. دختر یبه غرورش نم یتیاهم چ یکه ه دانم چه مرگم بود یاش شروع شد. نم 

زنانه   شگاهیآرا کیشده بود، رفت در   لیفارغ التحص رستان ی از دب ستیکه با معدل ب

 کند. ییپادو

خواست در آن  یکه م ییبا جا یمشکل چ یدانم ه یبدون اجازه من رفت. فقط خودم م 

گفت اگر   یقانون نانوشته در مغزم وجود داشت که م کی ایکار کند نداشتم اما گو

 . رتمی غ یمن ب یات نوشته ا  یشان یپ یرو  یعنیزنت سرکار برود  یبگذار

 

را چنان بردم که هرگز جرأت نکند پا به آن کوچه و محله بگذارد چه برسد به   شیآبرو 

 نکهیند. با اکرد در خانه کار ک ی. سعدیهرگز او را ند  گریدخترخاله اش که د شگاهیآرا

  بیگفت ج یکردم. پدرم م یم یرا خال بشیبود ج  ینداشتم اما با هر ترفند یمال ازین

کار  گریکار ادامه دادم تا د نی. آنقدر به استی مرد ن گریدزن که پر پول شود، مرد 
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سوخت   یم  شیتر شدم. دلم برا نینکند. هر روز که گذشت او پژمرده تر و من غمگ

 یمشترک گاه ینبودم. انگار زندگ یآدم نیبود من چن  نیا  قتشیمن افتاده. حق ریکه گ

 کند.   یات فرار م  یدهد که خود واقع یسوق م  یتو را به سمت

امروز   ایجهنم است. ب کیما  یکرد که عاقبت زندگ حتمی بار نشست و ساعت ها نص هر

 کلمه بود: نه!  کی. جواب من قاطع ستی ن یزندگ نی. استیعشق ن نی. امیتمامش کن

  کینخواهم کرد.  یکار چیدانستم ه  یکنم. خودم هم م یدادم که درستش م وعده

 یم لیتبد ییوالیمرا به همان ه یکردم و بعد دوباره روزمرگ یمدت رفتارم را عوض م

او دست بلند کرده ام.   یبارها رو دیبگو  یکرد که قبال بودم. نتوانست امروز به قاض

 لیوک کیکرد. من با  یرا عوض نم یز ی چگفت هم  یاثبات نداشت. م  یبرا یمدرک

بار  ریکز کرده بود ز یداشتم و او تک و تنها گوشه ا بیدر ج یپول کاف رایآمده بودم ز

نبود. او   نیگذاشتم سرکار برود امروز وضعش ا یاگر م دیشد. شا یله م  شیضعف ها

و بال   رپرینداشت اما نه آنقدر که ز یبد  یخودم کردم. پدرش وضع مالرا محتاج به 

با مخالفت آنها با من ازدواج کرده   یخواست وقت  ی. خودش هم نمردیدخترش را بگ

 مجبورشان کند کمک کنند.

 3_پارت#

 گذرد.  یما چه م  نیخبرندارند ب یحت یدانستم گاه یم

و   یاول همه راض یو روزها میدخترشان رفت یبه خواستگار یرسم یلیما خ هرچند

به دخترشان اخطار دادند به هم   یشب قبل از عروس  کیخرسند بودند اما درست 
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تو را دوست  اوشیکرد. به او گفتند س  یکاش به حرف خانواده اش گوش م یبزند. ا 

کرد و  ی. خانمستین الشیخ نیع اوشی اما س دیندارد. گفتند چند ماه است عقد کرده ا

که اسمش را   ییو زورگو یهمه نجابت را من با نفهم نی ما را نبرد. جواب ا یآبرو

  یکه گاه میداشت دهیبود آنقدر با هم تفاوت عق نیگذاشته بودم دادم. ماجرا ا رتیغ

 کنم.   یدرک نم دیگو یزند و من هرچه م یها حرف م یخیبان مرکردم او به ز یفکر م

 

غرور   دمیفهم  یرا م شیهشدارها یبرد که معن  یم  یمرا به سمت یزندگ یوقت یحت

دادم   یحق با تو بود. احمقانه به کار اشتباهم ادامه م میداد بگو یمردانه ام اجازه نم

  قی که جواب مردش را بدهد ال یداده بودند زن ادینکند حرفش ثابت شود. به من 

  یرا دست زنش بدهد احمق است. کاف شا یکه افسار زندگ یهاست. مرد نیبدتر

دست از   گریرا با توافق سحر برداشته ام تا د میاز قدم ها یکیبود خانواده ام بفهمند 

  یکدام نم چیه  یخودم، ول یل از من است حتدانستند مشک یسرم برندارند. همه م

 است.   ریتقص یب میدان  یم مییهم که شده به سحر بگو  یدلگرم یبرا  میخواست

 

  یم یپشتش را خال   شهیدانستم اما هم یزدند. م یبه او زخم زبان م میمادر و خواهرها 

مادر و خواهر شوهرش را   دن یوقت چشم د چیداده بودند عروس ه ادیکردم. به من 

  یرو  یبود جلو نیا قتی. حقیبه خانواده ات پشت کرده ا  یکن تشیندارد پس اگر حما

  یانداختند. روزها یبه صورتش تف م را شیشکستند و ضعف ها یخودم دلش را م
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را به ناحق به صورتش کوباندم خفه خون گرفت.   یلیس نیاول یوقت  یزد ول یاول غر م

  چیشود که با ه یدر دلش م قیعم ی به نفرت لیسکوت تبد نیا دمیآن روزها نفهم

 پاک نخواهد شد.   یمحبت

دعوتش نکردم  یبردم و خاموش کردم. حت نگیرا درون پارک نی. ماشمیدیخانه رس به

  نیگرفت. ا یسراغش را نم یکسرفت  یکرد و م ی. هربار قهر م دیایبه خانه خودش ب

از دست   یبرا   زیچ چیه گریگشت. د یبه خانه باز م  یاحترام چیبار بود بدون ه نیسوم

 یآوردم که برگردد. م یدانستم و به او فشار م یرا م نیدادن نداشت. من هم ا

به خاطر هفت سال   شتریب یحت دیاش را بدهم و شا  هیدانستم حقش است مهر

رسانده بودم   ییکار را به جا یحقوق  یبا ترفند ها  یاش کنم ول  ینجابتش کمک زندگ

 .اوردیاش مجبور شد مدرک ب هی زیبردن جه  یکه برا

 4_پارت#

 دیبا ایچهارتا تکه اثاث است.  نیاش هم  ییتنها دارا دینداشت که بگو یسند چیه

باز  ایبه خانه پدرش بازگردد و من هرگز او را طالق ندهم  یبا دست خال  رفتیپذ یم

 گشت.   یم

  یوقت  یول ستادمیآسانسور ا یجلو یکردم و از پله ها باال رفتم. کم شیجا رها همان 

سوار شدم و دکمه طبقه چهارم را فشردم. در خانه را باز گذاشتم و داخل رفتم.   امدین

  ش یکرد. بعد از پنج ماه همسرم بازگشته بود. دفعه پ یدر خانه فرق م یزیچ کیامروز 
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و با   دیهفته طول کش کیکه  ییسه ماه رفت و بار قبلش هفت ماه البته به جز قهرها

 . میکرد یوساطت خانواده خودش آشت

 

و   ختهیرها کردم. خانه آنقدر به هم ر ی زناهارخور یم یرا رو بمیداخل ج لیو وسا کت

رفت، احمقانه خانه را برق انداخت   ی. وقتدمیکش یخودم خجالت م یبود که حت فیکث

کار  یو ناراحت است چند برابر حالت عاد یعصبان یداد. عادتش بود وقت  لمیو تحو

بگذارد.   ارمیدر اخت زیتم یخواهد ترکم کند خانه ا یم دارد اگر  فهیکرد وظ یکند. فکر م

 دهم.   لشیتحو لهیطو کی زشیخانه تم یتا به جا دیکش یطول نم شتریدو روز ب

 

خواست کاش زمان داشتم گند و کثافتم را  یبار آنقدر شرمنده اش بودم که دلم م نیا

جور   نیکه آرام داخل شد. ا دمیرا شن شیپا  یوارد شود جمع کنم. صدا نکهیقبل از ا

زدم. از   یم یرفتم و خودم را به نفهم   یچشمش راه م یتمام جلو ییوقت ها با پررو

مبل  یکه رو دمیخواهم غذا سفارش دهم. د یبهانه که م نیآمدم به ا رون یاتاق ب

کند. از پشت سرش به سمت   یخاموش نگاه م ون یزینشسته و در سکوت به تلو

بچرخم نگاهش  اینظرش را بپرسم   نکهین را برداشتم. بدون اآشپزخانه رفتم و تلف

باعث   یخودخواه  دیشا ایجور حس مردانه  کیسفارش دادم.   دهیکنم دو پرس کوب

را بردارم و مخصوصا   لمیرا روشن کنم. موبا ون یزیتلو الیخیو ب نمیبنش ششد کنار

 . رمیبشنود با مادرم تماس بگ  نکهیا یبرا 
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پخش بزنم.  یتلفن را رو  ستین یازی زند که ن یدانستم مادرم آنقدر بلند حرف م یم

شد. شک نداشتم مثل خنجر در   یساکت خانه پخش م یدر فضا شیقربان صدقه ها

خواستم   یقدر بدجنس و خودخواه شده بودم که م  نیمن هم یرود ول یقلبش فرو م

 ل کرده.برابر عشقش به من گ نیبشنود با رفتن او مادرم چند

 

   

   

   

 

 5_پارت#
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ام آنقدر  یکس در زندگ چیفهمم ه یرسد که م یم یبار به من گفت روز کیآمد  ادمی

  یدانم راست م یدانست که حاال م ینکرده که مادرم باعث شده ببازم. نم  یبه من بد

  یکرد و باعث م یم ییمن مظلوم نما یخوردم. جلو  یم یبفهمم باز نکهیگفت. بدون ا

داده بود   ادمیافتاد.  یکرد که عقلم از کار م یم کمی. آنقدر تحرافتمیشد به جان سحر ب

  دمیفهم یحاال م کهیهمه جوره پشتش باشم در حال دیچون پسر بزرگ خانواده ام با

و پا افتاده باعث شده   شیپ یزهایکرده... چقدر به خاطر چ یچقدر در حق من بدجنس

 یدختر گناه نیاش کامم را تلخ کند... ا  نهیامروز که کنار همسرم نشسته ام زهر ک

آقاست...   یلیخ اوشیگول نجابت مرا خورده بود. همه به او گفتند س راینداشت ز

اند... پشت خانواده اش است...   دهیند یاست... هرگز او را با دختر  ریو سر به ز بی نج

  یخانه اش را نم یواریقسم خوردند... نگفتند به قول سحر فرق زن و کمد د نامم یرو

 داند...  
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به   نیآفر ندیبگو لیخواست همه فام یبه زن نداشت فقط م  یازیاصال ن نگفتند

من خودم   رایکه زود زن گرفت و بچه دار شد. نقشه خانواده ام جواب نداد ز اوشیس

غرق کردم و زنم اتاقش را از من جدا کرد. شب ها آنقدر خسته به خانه   یرا در کاسب

بخواهم   نکهیبا سحر حرف بزنم چه برسد به ا یتوانستم کلمه ا ینم یآمدم که حت یم

در   رمیبگ ادیخواستم  یکه نه بلد بودم و نه م کیچهارتا کلمه حرف رمانت ایبغلش کنم 

 .  میگوشش بگو

 

 

مچاله شده. قبال   ادیکردم از غم ز یافتاده بود. حس م  ون یزیصفحه تلو یرو رشیتصو

  هیگر دمیفهم یم دنشینشست قدش بلند تر بود. از فرم نفس کش یکنارم م یوقت

 . اورمیخواستم کم ب یکند و از درون آتش گرفته اما نم یم

 

.  دمیکش یبا محبت آرامش کنم سرش داد م نکهیا  یکرد به جا یم هیکه گر شهیهم

که تو را   زندیر یزن ها را نخور. اشک م هیگول گر چوقتیا گفته بود هپدرم باره

مادرم با  رایپدرم حق داشت ز دمیفهم  یاست. امروز م شیمحکوم کنند. تمامش نما

. هربار اشک  دمیکرد اما سحر مادرم نبود و من نفهم یهمه را خلع سالح م هیگر

 هیشد گر یم یبودن کردم که چند سال  یداد زدم و او را محکوم به موذ  یطور ختیر
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  ختیر یم شی. امروز بد شکسته بود که اشک هادمید یهم من نم دیشا ایکرد  ینم

 غمش نداشت.  یرو یو کنترل

 

   

   

   

 

 6_پارت#
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  یباعث شد از کنارش بلند شوم و به سمت در بروم. لحظه ا  فون یزنگ آ یصدا

اش را   یدست فی نشسته بود. ک یبرگشتم و نگاهش کردم. همان طور با مانتو و روسر

رفت به   یجور وقت ها م نی. اختیر ی ممکن اشک م یصدا  نیبغل گرفته و با کمتر

  یاتفاق چیکرد که انگار ه یم انمودو یآمد و بعد طور یبا خودش کنار م دن یبهانه خواب

باز  گریبار که رفت د نیدانستم ا یباشد. م نجای کردم ا یباور نم قتشی. حقافتادهین

  نیاما ا میکرد خودمان با توافق هم تمامش کن ینخواهد گشت. دفعات قبل التماسم م

  ومن تمام کرده بود که نه حق  ی. حجت را برا م یزخم ها به هم زده بود یلیبار خ

 خواهد و نه طالق اما محال است بازگردد.  یرا محقوقش 

 

گذاشته و بدون   رپایرا ز تشیشده که دست از پا درازتر انسان یز ینداشتم چ شک

را   نشیجو خفقان آور دست سنگ نیگفتم تا ا یم یزیچ دیدعوت به خانه بازگشته. با

 داشت.   یما بر م یهر دو  یگلو یاز رو

 

به سمت آشپزخانه رفتم تا قاشق و چنگال   میگرفتم مستق لیغذا را که تحو یها ظرف

در تمام خانه پخش بود. حوصله نداشتم   فی کث یو ظرف ها یبردارم. همه کشو ها خال

  کی سیرا نگاه کردم. خوشبختانه سرو سهیدو جفت قاشق و چنگال بشورم. داخل ک

گذاشت   یمن م یر مصرف جلوبا کی  فبارمصرف گذاشته بودند. سابقا اگر سحر ظر
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همه   نیخودم هم خنده دار بود که ا یبرا یگذاشتم. حت یسرم م یخانه را رو

 گرفت.   یام را م  چارهیزن ب قهیفقط  ییزورگو

 

را کنار زدم و ظرف  ون یزیتلو یجلو زی م یحرکت ساعد دستم لباس ها و لوازم رو  با

خورد   یداند اگر نم یدم. خدا مز یالی خ یآن گذاشتم. خودم را به ب  یغذا را رو یها

  یوم ینی. پوشش آلومستیرفت اما وانمود کردم اصال مهم ن  ینم  نییپا میلقمه از گلو

  ینیسنگ یشروع به خوردن کردم. لحظه ا  فظرف را کنار زدم و بدون تعار یرو

  یافتاد و بعد بلند شد به سمت اتاقش رفت. دلم دعوا م میشانه ها ینگاهش رو

 ومدهین یتون  یم نیبابا... بب یشدم: ا یگفتم وگرنه خفه م یم یزیچ دیخواست. با

 رو...  یلعنت یزندگ نیا  یکوفت کن

 

تفاوت... رفت و   یاز هر حس... ب ینداد... مثل خودم... سنگ سرد... پوچ و خال تی اهم

  ی. دلم به حالش مدمینفس سر کش کیو  ختمیآب ر ینوا ی در اتاقش را بست. ل

هم باز  یهر دو به رو یدو اتاق خواب خانه نگاه کردم. درها ان یم یسوخت. به راهرو

 دیهم بسته است. شا ین درها تا ابد به رویدانستند ا یم نشیشد اما فقط ساکن یم

 .  میطالق گرفت میکرد یخانه اسباب کش نیبه ا  یهم وقت
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 مهیدوشش گذاشتم. تا ن یکه لوازم را به خانه آورد من رفتم و همه کارها را رو ون یکام

 کی ی. همان جا با همکارها شام خوردم و حتمی شب در مغازه مشغول معامله بود

 نه؟ ایخوردن دارد  یبرا  یزی تماس نگرفتم بدانم زن بدبختم چ

 

   

   

   

 

 7_پارت#
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خانه   دیسف یها کیآمد. سرام یم ندهیمواد شو ید. بوبو دهیبرگشتم خانه را چ یوقت

آمدم و به زحماتش گند زدم.  منیبا کفش تا وسط نش  شهیزد اما من مثل هم یبرق م

مبل رها کردم. وارد  ای یصندل کی یرا همان جا در آوردم و هر کدام را رو میلباس ها

و اتاق مهمان را چک   دمیفکر چرخ ی . بستین دمیاتاق خواب مشترکمان شدم و د

. لباس دیرس یبود که هنوز پر از لوازم مرتب نشده آشفته به نظر م یکردم. تنها اتاق

 لوازمش را از من جدا کرده.   دمینگاه فهم کیپخش بود. با  نیزم یآنجا رو شیها

 

استفاده شده که آن لحظه   یو دورش پر از دستمال ها یتخت تک یخواب رو  غرق

انداختم و او را   یراه م  یحساب یدعوا کیهمان شب  دیبا دیده. شاکر هیفکر کردم گر

که بداند آمده ام   دمیدر را محکم به هم کوب ی. با لجبازدمیکش یبه اتاق مشترکمان م

من صبحانه آماده کند. مخصوصا  یتا برا امدیبا خبرم. صبح روز بعد ن مشیو از تصم

 نداده بودم دلم بسوزد.  زدم تا بشکند. خودم که پولش را  نیرا زم یظرف

 

کم است. زن  میکرد یاش بود. همان چهارتا تکه اثاث که دائم سرکوفتش م هیزیجه

  کی یگفت خانواده اش برا  یمادرم م شه یهم یآورد ول  هیزیاز سحر جه شتری برادرم ب

 دانه دخترشان کم گذاشتند. 
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زن برادرم شد خار  هی زیکرد. جه رییسحر که لوازمش را به خانه من آورد داستان تغ 

شکستن ظرف هم باعث نشد سحر از  ینداشت. صدا   یریتقص چیدر چشم سحر که ه

 .  دیایب رون یب یآن اتاق لعنت

 

بدنش  یباال سرش رفتم و پتو را خصمانه از رو ادیاحمق بودم؟ با داد و فر چقدر

 گفت: نکن سردمه!  یگرفته ا   یلیخ یو با صدا دیت من چرخ. به سمدمیکش

 

 

صدا از  دمیظهر تماس گرفت. شن کیزدم. نزد رون ی گفتم و از خانه ب یور یدر

  یها نیبر نداشتم. صبر کرد و توه یدست از متلک پران  یول دیآ ینم رون یب شیگلو

حالم بده... پول ندارم خودم برم  اوشیمرا گوش کرد. من که ساکت شدم گفت: س

 ؟ یمنو ببر  یایدکتر... م

 

 

دکتر سِرُم به دستش زد   یداشت که وقت یبود. آنقدر فشار روح دیشد یآنفوالنزا  دچار

سوخت اما فقط سه روز طول   شیکرد. آن روز هم دلم برا  یم هیبلند گر یبا صدا
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 ینرفته وقت   نکهیساعت از زنم به خاطر ا کیو  ردیه مادرم تماس بگتا دوبار دیکش

احمق که عقلش   یوال یبشوم همان ه وبارهمهمان داشته کمکش کند گله کند و من د

فالن  یماه یمگر زن من کارگر خانه توست؟ زن حساب دیرسد به مادرش بگو ینم

  یبه لب برسان جان دختر مردم را نکهیا یبه جا زندیر یقدر پول به حسابت م

 .   ریمستخدم بگ

 

 

  ل،ی. از االن استرس جواب پس دادن به فک و فامدیرس ینوروز م دیع گریهفته د چند

آنقدر در مغازه   یرفتم و گاه یم رون یکرد. هر روز صبح زود از خانه ب یحالم را خراب م 

 ماندم که ساعت از دوازده بگذرد تا برگردم. یم

 

   

   

   

 

 8_پارت#
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شد  یم زی. خانه تممیبا هم رو به رو شده بود هیچند ثان دیکه برگشت شا یلحظه ا  از

  یخبر گریزد. هفته دوم د یبا من حرف نم یپخت اما کلمه ا یهم م ییو هر شب غذا

دادم. هر بار   ی. از روز اول به او پول نممیدر خانه نداشت  یز یچ چیاز غذا هم نبود. ه

  ینم  یگفتم: نترس از گرسنگ یکردم و م  یم دیخانه خر یکرد برا  یاعتراض م

 ... یریم
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 یفرستم آت و آشغال یم ون یگفتم کام یبا او لج کردم. هر روز صبح م   یشب عروس از

 فرستم تا منت خانواده اش سرم نباشد.    یآورده پس م هیزیجه یکه جا

 

  یشد. سحر حق یم هیبه سرما لیآوردم دوباره تبد یسه سال اول هرچه در م دو

  ابان یولگرد خ یگفت سگ ها یم شهیکه هم ریلقمه نان بخور و نم کینداشت جز 

 یاو م  یکه من به عنوان نفقه جلو یزیتا چ رندیگ یقرار م  نیمورد احترام عابر شتریب

  نیچون هر روز درد ا میکن دیخانه خر یرا ب دیندازم. بارها نشست و با آرامش گفت باا

هر   دیبا رایداند چه بپزد اما من گوش نکردم ز ینم  یخال زریفر خچالیرا دارد با آن 

 هستم.   یشد مرد باعرضه ا  یکردم و به خانواده ام ثابت م یطور شده پول جمع م

 

که در مغازه  متیگران ق لیش داشتم با چند اتومبحاال سه ملک با ارز ده؟یفا چه

از گذشته را  یتوانستم لحظه ا یبا همه آنها نم  یفروش گذاشته ام ول یهمکارها برا

 بخرم و از نو بسازم.  

 

 

رفتم. مادرم  یخانواده ام م دن یبه د یسحر بازگشت فقط جمعه ها چند ساعت  یوقت از

  امدهین دیفهم یسحر است. هربار که م دن یقرار د یکرد ب یآمد و وانمود م یبا لبخند م
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زن من تنگ شده. چقدر   یکرد تا فکر کنم دلش برا  یو من تنها هستم سرش را کج م

 یم یبزند کار یحرف نکهیآزار دادم... بدون ا رارفتارش را خوردم و سحر  نیگول ا

 گفت باور نکن... حق داشت.   یلی... سحر گفت... خافتمیکرد به جان زنم ب

 

من جلسه گذاشته   چارهیپشت سر زن ب شیبا دخترها یداند وقت یمادرم نم هنوز

که سحر   ییزهای. بعد از هفت سال تک به تک چدمیرا شن شان یبودند من حرف ها

 شهی. مادرم همدمیخودم از زبان آنها شن  یخانواده ام گفت با گوش ها یدرباره زن ها

داند چرا سحر آنقدر با او   یقلب دوست دارد اما نم  میگفت سحر را از صم یبه من م

خواسته و هرگز   یکه گفت از لحظه اول سحر را نم دمیبد است... دروغ محض... شن

 خواسته من فکر کنم آدم بد داستان مادرم است...  ینم یبه دلش ننشسته ول

 

خوشحال است   یلیباز نگردد و خ کند سحر هرگز یکه گفت هر روز دعا م دمیشن

حقش را بدهم اما آن روز  دیگفت با یمن م یکولش گذاشته و رفته. جلو  یدمش را رو

 . ردیاز من بگ  تیچوب کبر ک ی یدهد سحر حت یکه گفت اجازه نم دمیشن
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 9_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

 

 هم طالق!   میخانواده ما کثر شأن است هم مال بده یبرا 

 لیکه به خودم و سحر تحم یسخت  یزد و لحظه ها یها در سرم تلنگر م نیا همه

داد بروم و نازش  یگذشت. غرورم اجازه نم یچشمانم م یاز جلو  لمیکرده بودم مثل ف

سحر   یاز حرف ها گرید یکیکرد تا دوباره  دایطور ادامه پ نیهم زیرا بکشم. همه چ

  دیو گفتند با دندیجمعه مرا به حرف کش وزر کیکرد.  دایدرباره خانواده ام تحقق پ 
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شوم از  هیبس است. آنقدر گفتند که باالخره آن توص گرید میهرچه زودتر بچه دار شو

قدرت  نیدعوا گفت و من با آخر نیآمد. همان بود که سحر در آخر رون یزبان پدرم ب

 نبود.  رزدم و حق سح یبه پدر و مادرم م دیبا دی. آن ضربه را شامدیبر دهانش کوب

 

 

را درست نشناخته ام اما سحر آنها را از بر بود. هر   نمیچطور خودم والد دمیفهم ینم

... ولش کن بره هر  یدیکرد. پدرم گفت: طالقش نم یم ینیب  شیقدمشان را از قبل پ

دادگاه   یر یکف دستش... م یاشتگذ  یزیچ یخواد بکنه... نفهمم خر شد  یم یغلط

سرجاش... اگر باز هم   نهیبش یکن یم شزود هم بچه دار  یریگ یم نیحکم عدم تمک

 ...رمیگ یزن رو م نی ادا اطوار در آورد خودم برات بهتر

 

 

نقشه   نیوقت بود ا یلیآخرش همان بود که سحر گفت و من خفه اش کردم. خ جمله

  یدارد و نم رادیو ا بیزنم ع ندیبگو لی خواستند به فک و فام یمن داشتند. م  یرا برا 

خواهرم گفته:   یکه به شوخ دهیتواند بچه دار شود. سحر گفته بود قبال در جمع شن

 !«رمی داداشم زن بگ یبرا دی»عروس ما نازا است با
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  آن روز هر چه از دهانم در آمد به خودش و خانواده اش گفتم تا از خواهرم دفاع کنم. 

کرده پات مونده؟ اون   یدختر مردم چه غلط ؟ییکجا اوشیزدم: س بی ته دلم نه

چرا   رندیگ یبرات زن دوم م یبدبخت که صدبار گفت آخرش همه به اسم دلسوز

چرا   شیبره سراغ زندگ یولش کن دچرا باورت نشد؟ هزار بار التماست کر ؟یدینشن

 ؟ ی دست از سرش بر نداشت

 

   

   

   

 

 10_پارت#
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  یالیپسر بزرگشان انداختند. و یشانه ها یهمه کارها را رو تی معمول مسئول طبق

را دستم داد و خواست هفته   دیبود. کل فهیمحل جمع شدن کل طا دیپدرم هر سال ع

  یسحر را مجبور م دیروز ع زدهیالزم را انجام دهم. س یبروم تا کارها دیقبل از ع

  یخم و راست شود. م لیفک و فام یجلو رکردم همراه خانواده ام باشد و مثل کارگ

افتد. به خانه که برگشتم  یپشت ما راه م ثی هزار جور حرف و حد دیایدانستم اگر ن

:  دمیانداختم و از خودم پرس زیبه آشپزخانه تم یطبق معمول در اتاق خودش بود. نگاه 

 خوره؟   یم یپس خودش چ

 

 

نه تنها   یهفته گذشته و من از سر لجباز  کیکه پخته بود  یشام نیتاد از آخراف ادمی

کامال باز  زری و فر خچالیهم صورت نگرفته. در  ید یدر خانه نگذاشته ام بلکه خر یپول 

دست   دیبا دیبود. شا دهیکرده و از برق کش زیشد که داخلش را تم یم یبود. چند روز

  دیع التی تعط یدادم. حداقل برا یبه خرج م یمهربان یمو ک دمیکش یکارها م نیاز ا

 کردم همراهم باشد.  یم یکار دیهم که شده با

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

25 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 

  یقبل  شگاهیکه از لوازم خراب نما یکهنه ا وتریکامپ ی. جلو دمیپشت در اتاق خز آرام

  یدانم سحر چطور آن را راه انداخت نشسته بود. م یبه خانه آوردم و خودم هم نم

  نی. پاورچستی شده که متوجه حضور من ن رهیطور خ نیا  یزیچه چ خواستم بفهمم به

 کتاب قصه بود.   کی. مانداخت یرفتم و به کلمات نگاه کینزد

 

افتاد با تعجب نگاهم کرد. به خودش زحمت نداد   توریصفحه مون یکه رو رمیتصو

  یبود. ب کینزد یلعنت دیآن ع یقدم شوم ول  شیخواستم پ یسالم کند. من هم نم

  یچارگیب یتوجه به حضور من دوباره غرق مطالعه شد. به سمت در رفتم اما از رو 

 زنگ بزنم رستوران؟  یخور یم  ی: چدمیخشن و سرد پرس یبرگشتم و با لحن

 

 : کوفت!دیبگو نکهیرا داشتم جز ا یهر جواب توقع

 

 ؟ یزر زد یبرداشتم: چ زیبه سمتش خ نیخشمگ یو کم متعجب
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 11_پارت#

 

 

   

 

 

 

عوض شده بود که با  یزیچ کی ایافتد اما گو یبه غلط کردن م  شهیدانستم هم یم

 اعتماد به نفس و بدون ترس دوباره گفت: کوفت!

 

 چرخدار زدم تا به سمت من برگردد.  یبه صندل یمنوک انگشت ضربه محک با

 

. زل زد به من و باز دیبار ینبود. از چشمانش نفرت م یشگیآن نگاه هم گرینگاهش د 

 ؟ یهم گفت: کوفت! بلندتر بگم بشنو 
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عکس العملش همانجا  دن یاما با د دیایصورتش فرو ب  یباال رفت تا با ضرب رو دستم

را برداشت به   شیآرا زیم هیو چهارپا دیپر شیمثل فنر از جا یمعطل یخشکم زد. ب

 حالت حمله باال برد: بزن تا بزنم! 

 

  یخوا  یم  یچه جور نمیآوردم: بزن بب  یکم م دیبود. نبا دیشد. از سحر بع  ینم باورم

 ؟ یبزن

 

 

زنم؟   ینم  یرد: واقعا فکر کردرا محکم گرفت و بغضش را فرو ب  هیچهارپا یها هیپا

  نویچنان ا یبخواب  نکهیبه همه مقدساتم قسم به محض ا یاالن زورم نرسه ول دیشا

... زور بازو یمن بلند کن یدفعه آخرت باشه دست رو یسرت که بفهم یکوبم تو یم

 ندارم...  یزنم اصال باهات شوخ یم یبزن اوشی... سیستی ن داریکه ب  شهیهم یول  یدار
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تخت انداختم: جمعش کن  یو رو دمی را از دستش کش هیچهارپا انهیوحش ییپررو با

 ترسم؟  یجوجه م یمن با دو متر قدم از تو ی... فکر کردیروان کهی... زننمیبب

 

ام...   یهان؟ آره من روان ی: روان ستادیکرد و دست به کمر ا یترسناک کیستریه خنده

دارم کنارت...   یدل خوش یلی... فکر نکن برگشتم چون خیکرد  یجور نیو اتو من

 مرد...   ؟یدی اون سحر که رفت مرد... شن   گهید یاومدم ول

 

 

  یکند و آبرو دایخواستم بحث ادامه پ یزود کوتاه آمدم. نم دیع هیشب به خاطر قض آن 

 یکردم تا جو کم یهر طور شده آتش بس اعالم م دیبرود. با لیفک و فام یخودم جلو

با من   ستیآن زن سابق ن گریگفت د یکردم سحر وقت  یاما هرگز تصور نم ردیآرام گ

 نداشت.  یشوخ

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 
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 12_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

آشپزخانه   زی م یها را رو سهیکردم و برگشتم. ک دیخر یظهر حساب کیبعد نزد روز

بود. مثل  وتریکامپ یو بازش کردم. جلو دم یبه در کوب یگذاشتم و سراغش رفتم. تقه ا 

کردم خودم را   یبا حرص چشم بستم و سع یشب قبل برنگشت مرا نگاه کند. لحظه ا 

 هست بگو امشب بخرم...  یا گهید  زیچ راگ نیکردم... پاشو بب  دیکنترل کنم: خر

 

رفت به سمت آشپزخانه و   میرا به عقب هول داد و از کنارم گذشت. مستق یصندل

  یگفتم شبانه راه یبه او م دیحرف نزد. با یشروع به مرتب کردن لوازم کرد اما کلمه ا

  رمیبگو بخرم شب دارم م یخوا  یم یرا انجام دهم: هرچ الیو یشمال هستم تا کارها

 شمال...
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دهد و مشغول شستن مرغ ها شده  یجواب نم  دمید یاما وقت  ستادمیسرپا ا یلیخ

وضع را تحمل  نی خواستم ا ی. واقعا چقدر مدمیرفتم و در را محکم به هم کوب رون یب

 گریگفت تحملش را ندارد د یوقت بود م یلیشدم؟ سحر خ یکنم؟ چرا من خسته نم

مبارزه احمقانه خرج کنم. آخر  کی یهفت تا جان داشتم برا  ایمن گو یبس است ول

گفت  یبستم که مادرم تماس گرفت. دوباره شروع کرده بود. نم یشب مغازه را م

است شب کنار همسرش آرامش  نیحقش ا نیکند و کمتر یپسرم شبانه روز کار م

ما و تا  یجهنم یانداخت به جان زندگ  ینفاق م امدهیهنوز سحر ن دیداشته باشد. با

. هزاران بار دمیفهم یرا نم نیگرفت. سابقا ا یرفت آرام نم یدعوا باال نم یصدا

بار هم تماس نگرفته حالش را   کیگولش را خورده بودم. گله داشت که چرا سحر 

راه انداخته بود و به بخت بدش  یو زار  هیهمه دلشان تنگ شده. گر کهیبپرسد در حال

 فرستاد.   یم نیفرن دیآ ینم کند به چشم عروس خانم بدجنس یم یکه هر کار

 

سوخت و سحر را سرزنش   یم شیقبال دلم برا  دیحرف ها پر بود. شا نیاز ا گوشم

کرد نکند   یکارها را م نیاست. همه ا ییدانستم مادرم زن ترسو یکردم اما حاال م یم

با همسرم   یآشت یمرا از دست بدهد. خبرداشت سحر بازگشته و ممکن است من برا 

کنم و به او حق بدهم. وحشت داشت نکند  ییپشت سر مادرم بدگو یمهم که شده ک

 از خانواده ببرم.   شهیهم  یبزند و من برا  یسحر حرف
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[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 13_پارت#

 

 

   

 

 

 

فاصله  کیبار  یمو کیبود تا قطع کل ارتباطم با خانواده فقط به اندازه  نیا قتشیحق

که  یام سوء استفاده کرده بودند. شده بودم نوکر  یر یپذ تی داشتم. از عشق و مسئول

 کرد.   یم یزیاش را طبق نظر آنها برنامه ر یلحظه به لحظه زندگ دیبا
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  یدادم. خدا م یوش مگ یمسخره ا ی قیفرمان تک و تنها وسط جاده به موس  پشت

به من بکوبد. چقدر   میو مستق دیایاز رو به رو ب ون یکام کیخواستم  یداند که ته دلم م

.  دیبخش یمرا م دیشد و شا یتصادف مرگبار بود. سحر آزاد م کیپشت  ییحس رها

خانواده  یحق پسربزرگه بودن را برا  ندنبود مجبورم ک  یکس گریرفتم و د یمن هم م

آرزو را وسط دعوا با سحر مطرح   نیبار ا کیآمد  ادمیادا کنم اما نه...  تمان یپر جمع

داد انگشت اشاره اش را به سمت من احمق   یبغضش را فرو م کهیکردم و او در حال

که   یخونه ا یده تو  یخانواده ات به من اجازه م یریبم یگرفت و گفت: تو فکر کرد 

  زندیر یکنم؟ م یزندگ هیثان کیسابم  یاز سرتاپاش رو م و چهار ساعته دارم ستیب

که   یکس نی... اولییتنها بره سفر اصال قاتلش تو اوشیس یسرم که تو باعث شد

کرد؟ به دو   یم یاگر بچه داشتم فرق ی کنه باباته... فکر کرد یم راثیارث و م یادعا

 پشت در...  موندم  یچمدون م  کیبا  رفتندگ یبچه رو از من م دیکش یروز نم

 

است... افسرده شده   یاست... روان ضی سرش داد زدم... بارها گفتم مغزش مر چقدر

شد آنقدر   یبود. باورم نم یگفت. پدر من مرد پول دوست  یکرده... اما راست م یقاط

 یگریرها کنم و زن د یکرد سحر را با دست خال هیکه توص یرحم باشد اما شب یب

 یخوب  یبود آدم ها نیا  نمیوالد شعاراو را درست نشناخته بودم.  دمیفهم رمیبگ

نفر را    کیشود هفت سال عمر  یمگر م  یرسد ول  یهستند آزارشان به مورچه نم

  هیچطور ممکن است بق  ؟یهست  یآدم خوب ییو باز بگو یتباه کن یرحم یبا ب نطوریا
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خودت   یوش خ یپ یو برو  یخودت بسوزان  یخودخواه  یپا یعمرش را هم بخواه

 یگر ید بیاز ج دن یرسد؟ مگر حق الناس فقط پول دزد ینم  یآزارت به کس ییبگو

 است؟ 

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 
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. آنقدر به  م ی... ما خودخواه بودیخانواده من بود. آر یسحر گردن تک تک اعضا حق

چند دل شکسته و غرور   شرفتمان یکه مهم نبود باال رفتن و پ میداد یخودمان ارزش م

 یها ابان یآمد. از صبح زود پشت فرمان خ ی. خوابم مم یله شده پشت سر گذاشته ا

گفت   یسوخت. م یدلش به حالم م  لیآن اوا سحرافتاد  ادمیتهران را متر کرده بودم. 

دانند من آنقدر کم خوابم نصفه شب مرا   یم یوقت دیآ یم پدر و مادرم چطور دلشان 

شمال بود روز بعد شرکت در مراسم   یال یبه و یدگیروز رس کیکنند؟  یسفر م یراه

بود   کردهدعوا  یکیدر شهرستان و دوباره روز بعد برادرم با  کیدور و نزد یها لیفام

خانواده   یبودم. دردسرها شیدر به در دنبال کارها یو آن کالنتر یکالنتر نیتا صبح ا

همه با من   تیدر گوشم خوانده بودند مسئول  یاز بچگ نکهینداشت و بدتر ا یمن تمام

 است.  

 

 ییها لیاتومب  ینورباال یرا ماساژ دادم تا خواب از سرم بپرد. لعنت میبار چشم ها چند

وابم  پشت فرمان خ  نکهیخودم از ا یکرد. حت  یآمد داشت کورم م یکه از رو به رو م

زدم متنفر بود.   یمن نصفه شب به جاده م نکهیاز ا شهیبودم. سحر هم دهیببرد ترس

کرد صبح  یهمراهم باشد. التماس م یاجبار یفرهاس نیکردم در تمام ا یمجبورش م

بردم.   یاو را با خودم م یفکر... با قلدر  یو من... من خودخواه... من ب می افتیزود راه ب

نشست و   یکنار من م دیاما سحر با می رفت  یدو در قهر فرو مهر  ریالزم بود تمام مس

ببرد   الیرا به و شیهامهمان  نکهیخواست قبل از ا یمادرم م رایگرفت ز یغمباد م
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ببرم تا بشورد. هفت سال    شیپتو ها را برا ای ندیبچ  نتشیقابلمه نو در کاب سیسرو

 .مینرفت ییو جز شمال و سمنان جا میکرد یزندگ

 

گذرد. من هم مثل آنها  یخوش م یل یخ تیخانواده من اعتقاد داشتند سفر پر جمع  

سحر   یما برا  یبزرگ شده بود. مسافرت ها یبودم اما سحر در خانواده ساکت و آرام

هم با   یخواست گاه یزد و م یاول غر م یدر جهنم را داشت. سال ها  یحکم زندگ

داشت زن   یکردم. چه معن یم منعشخانواده خودش به سفر برود. من خودخواهانه  

 برود؟  ییبدون شوهرش جا

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 
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 ایسفر داشتند مادرم  ای یفهمم که چرا هر وقت خانواده همسرم برنامه مهمان یم حاال

من هر روز   نکهیا یبرا یز یر همه برنامه  نیقرار بود به سمنان برود. ا ایمهمان داشت 

از روز اول   یتازه نفس ما رحم نکرد. عشق یچشمانش باشم داشت. به زندگ یجلو

در نطفه خفه شد   یدر همان چند ماه دوران نامزد ردیخواست شکل بگ ینبود اگر هم م

سحر خفه شده   یدائم یخانواده خودم و غر زدن ها ان یپا یب  یگله ها نیمن ب رایز

 بودم.  

 

را نشان  قهیدق یداشبورد سه و س یجاده چالوس را گذراندم. ساعت جلو چیپ نیآخر

کرده بود و سوز زمستان  خی نی. زمدمینفس کش یآوردم و کم نییداد. پنجره را پا یم

به حالت   شتری هم ب نیماش یاستفاده کنم. بخار رون یب یداد بتوانم از هوا  یاجازه نم

پدرم بود    یالیو کیکه نزد یرستوران یدن تابلویافزود. با د یام م  یخواب آلودگ

درمان بود. هر سال   یدرد ب کی هیمن شب یبرا الیو نی ام. ا دهیراحت شد رس المیخ

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

37 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

  شتریدوبار ب یکی یسال رایز میشست یرا م نییاز باال تا پا دیبا میآمد یکه م دیع

 مهمان نداشت. 

 

را   یبه آن بزرگ  یتوانست فضا یخانه نم یزمی ه نهیبود که تنها شوم نیاز همه بدتر ا 

داد همان دستگاه  یم حیشد و پدرم ترج یگرم کند. تا دو سه روز اول آب گرم نم

  ریپول خرج نکند شوفاژخانه را تعم  یول اندازدیو زنگ زده را راه ب یمیآبگرمکن قد

  یفرو رفتم. هر سال سحر را سالم م نیماش یندلدر ص یو کم دمیشک یکند. آه بلند

پدرش چند   یالیهمه سرما را نداشت. و نیگرداندم. تحمل ا یباز م ضیآوردم و مر

واردش  نکهیشد اما به محض ا یما نم یال یچهارم و کی نکهی محله آن طرفتر بود و با ا

 پدر زنم گرم و آماده سکونت بود.   یدائم یدگیبه خاطر رس یشد یم

 

شد.   یبه پا م امتیق رایزند ز یبه خانواده اش م یسر  دیجرأت نداشت بگو سحر

رفت که   یآورد. م یبار کم م کیساخت اما هر چند وقت  یسوخت و م یم یطفلک

واقعا عاشقش باشم  نکهی... بدون ایباز نگردد و من... من خودخواه... من عوض گرید

آوردم و  یدهم. فشار م ینم قشهم طال رمی گفتم بم یزدم و م یق زنم مدم از عش

 کاشت.  یدر دلش م نهیشد بازگردد و تخم ک یانداختم. مجبور م یراه م  یزیآبرور

 فرو رفته بود.  یکیدر تار الیبه و یمنته یبلند و خاک ابان یخ
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[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 16_پارت#

 

 

   

 

 

 

. وارد دیرس یبه گوش نم یزیها چ رکیرجیها و آواز ج  کیحرکت الست یجز صدا به

را روشن کنم اما تا صبح در  نهیزدم. بهتر بود شوم یم خیشدم از سرما  یم الیو

کوچه را باز  یابتدا یتا در فلز تادمس یخانه را که رد کردم ا نیبخوابم. آخر نیماش

  نیآمدم و ماب نییپا عی. سردیچیکالبدم پ درکه باز شد سوز زمستان  نیکنم. در ماش
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گشتم.   نیماش ینور چراغ ها یجلو یکوچک دیدنبال تک کل الیو یفلز  یدهایانبوه کل

 آمد.   یقسمت م نیدر ا یب یعج یصدا

 

ساعت شب در   نیکه ا یهمراه خنده زنان و مردان یغرب  کیموز کیتمیکوبش ر نیطن

اطراف چرخاندم. همه چراغ ها  یالها یو نیبودند. نگاهم را ماب یحال خوشگذران

 نیخانه ها و زم ان یم ییجا ابان،یخ نی نقطه ا نیتر ییما در انتها یالیخاموش بود. و

  یالیشدم بعد از ما و یکه م کشی قرار داشت. وارد کوچه تنگ و بار یزراع یها

  یدر کوتاه سر کوچه رفتم. برا یکردم و به سمت قفلِ رو دایرا پ  دینبود. کل یگرید

  یعنی نیبود. ا ختهیکنار در آو یقفل را باز کرده و به تور یکیخشکم زد.  هیچند ثان

ال  یو یوقت میوحشت داشت نیاز ا شهی. ترس وجودم را گرفت. همالستیداخل و یکس

توانستم از پسش بر   یماند دزد واردش شود. من تک و تنها چطور م یم یماه ها خال

بروم که اگر    یخواستم طور یراه افتادم. م ادهیرا در دست گرفتم و پ لمیموبا م؟یایب

 . رمیتماس بگ سیفرصت داشتم با پل ینطور ی. اندیداخلش بود مرا نب یکس

 

چراغ   ی. تمامدمیرس یعبور کردم و به محوطه اصل یآخر یالی بلند و واریپشت د از

  یادیآتش افروخته و دورش تعداد ز  اطیروشن بود. وسط ح الیداخل و خارج و یها

و کوچه پر  اطیآمد. داخل ح یخودمان م  یال یاز و کیموز یبود. صدا  ستادهیزن و مرد ا

سط باغبان محله  تو الیبزنم اجاره دادن و نستمتوا یکه م یبود. تنها حدس لیاز اتومب
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.  مییآ ینم نجایبه ا یلیدانست ما خ یو کوچه را داشت و م  اطیدر ح دیبود. فقط او کل

 شدم.  کیآرام از پشت درخت ها نزد

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 17_پارت#

 

 

   

 

 

 

باعث   ییآشنا یاما صدا رمیتماس بگ سیتلفن رفت تا با پل ریشماره گ یرو دستم

بچرخد. برادر کوچکترم کامران بود. باز هم   الیو اطیشد نگاهم دوباره به سمت ح
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 یباور کنار زن و مرد رقابلیغ یبا سر و وضع مایهمسرش س دمیجلوتر رفتم و د

  چارهیکرد. سحر ب یباور نم دید یکه م یزیچ میکشد. چشم ها یم گاریو س ستادهیا

با خانواده  یمیصم یلیبرعکس سحر رابطه خ مایشد. س یم سهیمقا مایبا س شهیهم

خبر ندارم  رایز رمیبار سحر به من گفته بود آن همه ادعا را گل بگ  کیمن داشت. 

 پشت سرم چه خبر است.  

 

چاپلوس و دروغگو و دو رو نخواهد   یزن مایاما هرگز مثل س ردی که حاضر است بم گفت

کند.   یم یحسود مایو گفتم به س دمی شد. آن روز حرف مادرم را بر فرق سرش کوب

آنقدر به هم   یبود ول  دهیحرف ها از من شن نیچرا سحر هزاران بار از ا دمینفهم

کرد و  هیکند. سه روز تمام گر یم ااش ر یمتهمش کردم حسادت جار یوقت ختینر

خورد.  یبه درد شما م مایمثل س یکیابتم کوفت تو و خانواده ات بشود که آخر گفت نج

است. زخم   بی زن برادرم نانج دیگو یبود م نیکردم. تصورم ا ری حرفش را بد تعب

 یشعور  یو ب بیدختر نج یرا به هزار تا مایس دهیگند یمو کیزدم و گفتم  یگرید

 داد.   میمثل او نخواه

 

با   گرشیدر دست د یگاریدست و س کیدر  یوانیبود؟ ل نیو پاک ا بی نج یمایس

  یفاصله هم م  نیبه تن داشت که من از ا یباز قهی. تاپ دیخند یبلند م یصدا

دهم. معلوم بود سرخوش است که موقع خنده   صیرا تشخ رشیتوانستم رنگ لباس ز
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چسباند.   یم یدستخودش را به مرد کنار  رتمیغ یچشمان برادر ب یتعادل ندارد و جلو

نداشتم که ضربه  دمید یآنچه م لی بودم و قدرت تحل ستادهیهنوز شوکه همانجا ا

جمع   نیآمدند و به ا رون یب الیبه روح و روانم وارد شد. هر دو خواهرم از و یبعد

 کردم.   ینداشت. باور نم مایاز س یاضافه شدند. سر و وضع آنها هم دست کم

 

  نینفر التیکرد به احترام پدرم در تعط یحر را مجبور مکه س میداشت یخانواده ا  ما

خم و راست شود.   هیبق  یجلو یو روسر دهیروز تمام با لباس پوش زدهیس د،یشده ع

گفت دروغ است   یهستند. سحر م ی متعصب  یکردند به شدت آدم ها یهمه ادعا م

فکر از پشت    ی. بستندی ن نطوریکنند اما پشت سرم ا یم یباز لمیمن ف یفقط جلو

 آمدم. رون یدرخت ها ب

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 
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در زنگ زده   نکهیحواسش به من نبود تا ا چکسی رفتم. ه اطیبه سمت ح میمستق

من حداقل  دن ی. توقع داشتم با ددیرا باز کردم. همه نگاه ها به سمت من چرخ اطیح

جمع فقط من بودم. ترانه کاله   نیتنها مبهوت ا  ایرا جمع کند اما گو خودش یکی

و با  ستادیتبسم همانطور ا اما دیرا باال کش پشیرا سرش گذاشت و ز شرتشیسو

. کامران به سمت من آمد و با دینوش یکه در دست داشت جرعه ا  یوانیاز ل ییپررو

 ؟ی موقع شب راه گم کرد نیا اوشیس نجاست؟یا  یک دینیبه جمع گفت: بب ییخوشرو

 ... اوشه یبرادر بزرگم س  نیبچه ها ا

 

ها   تی کردند و تمام مسئول یمرا خر فرض م یوقت دمیفهم یم دیخواستم بدانم. با یم

 دیبودند. همراه کامران داخل شدم. شا یانداختند خودشان در چه حال یرا گردنم م

را گم کرد شوهر ترانه بود. وضع داخل خانه از   شیدست و پا یکه کم یتنها کس

 عقلی ناجور و مردها همه مست و ال یها لباستر بود. زن ها با  عیبه مراتب فج رون یب

باعث شده بود خانه در مه فرو برود.   گاری. دود سدندیرقص یم یجیدستگاه د یجلو
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کف دست بابا... ما  یبذار  یبودند. کامران در گوشم گفت: نر  میهمه خواهر و برادرها

 ... یلو ند یفهمه البته اگر جنابعال یهم نم  چکسیه میگرد یصبح بر م میدیعصر رس

 

او را    یا بهیحالش بد شده بود و مرد غر ایکه گو مایس دن یبزنم اما با د یحرف برگشتم

 ریبه سمتم آمد و ز ارشیک گرمی. برادر ددیدور سرم چرخ ایدست داخل آورد دن یرو

 ینگفت دار  یبخور... چرا کس یزیچ هی ای: ب نمیرا گرفت تا مجبورم کند بنش میبازو

 ؟یایم

 

برند و دست  یکردم از من حساب م یعمر فکر م کی. دندیترس یهم از آمدنم م دیبا

 ارشیکاناپه نشستم و ک یکجا؟ رو نها یکار بودم و ا یکنند. من کجا یاز پا خطا نم

  ارم؟یب یخور یم یکنارم خم شد: چ

 

  یدر گوشم م یکیاما  دمیفهم یچه بود نم قایتعجب نگاهش کردم. منظورش دق با

 یآنها بکنم و  یکوفت و زهر مارها نوش جان م نیخواهد بداند من هم از ا یگفت م

  ک یکرد من هم  یفکر م دیخود پندارد. شا شیخبرند؟ به قول معروف کافر همه را به ک

دستم رو شده. نگاهم به سمت راه پله    االدارم و ح هیدور از چشم بق  یخصوص یزندگ

 ان یعر مهین یکوتاه و باالتنه ها اریبس یشد. دو زن با شلوارک ها دهیطبقه باال کش
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 یو مخلفات رو ان یآمدند. به آشپزخانه نگاه کردم. بساط قل یم نییبه دست پا گاریس

  یبودم. صدا دهیکه هرگز ند ییبودند و دورش پر بود از زن و مردها دهیاوپن چ

  ؟یکن ینگاه م یکامران مرا به خودم آورد: داداش به چ

 

قدم   ییفل هامح نیمجرد بودم هرگز به چن  یوقت ی... حتدمیفهم یبودم... نم ران یح

 کردم همه مثل من هستند: داداش با تو ام...  ینگذاشتم و فکر م

 

 ؟ یاز کجا آورد دی: کلدمیو پرس دمیسمتش چرخ به

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 
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ت. فقط  دارد آن هم دست پدرم اس  دیکل کیفقط   الیو نیکردم ا یلحظه فکر م نیا تا

دهد. پاسخ   یموقتا به من قرض م  میآ  یو انجام اموراتش م یسرکش  یمن برا یوقت

 کامران دود از کله ام بلند کرد: داشتم! 

 

 از کجا؟  ؟یداشت  -

 

 از بابا گرفتم!   -

 

 !؟یک  -

 

 ؟یکار یوقته بابا کجا یلیخ  -
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 د؟ یینجایدونه شما ا یبابا م  -

 

... البته قرار بود مییآ یشبه م کیدونست با بچه ها  یمامان م ینه خبر نداره ول  -

کنم قبل از رفتن... شام  یم زیتم زوی... نترس همه چمیزود اومد یول  میافت یفردا راه ب

 ؟ یخورد

 

نبود؟ همه   الشیخ نیداشتم؟ مادرم خبر داشت و ع یشام؟ مگر من اصال زندگ کدام

سحر چقدر خواست مرا   چارهیآمد؟ ب یمن گناه به حساب م یکارها فقط برا  نیا

کنم و من  یزنند که حمال یروشن کند و من باور نکردم؟ ... چند بار گفت همه گولم م

بر سر  دیکش یم گاریس یگاه هخفه اش کردم؟ چقدر سرکوفت برادر کوچکش ک

 نجایخدا را شکر ا م؟یستیکارها ن نی و گفتم ما اهل ا دمیخودش و خانواده اش کوب

روشن است.   یگاریس ،یخانواده ام به جز زهر مار یدست تمام اعضا ندیبب ستین

 نیآمدم و به سمت ماش رون یب الیحرف از و ینشدم. بدون کلمه ا  یحیتوض چیمنتظر ه

داشت متوقفم کند اما من کوه آتشفشان  یدنبالم راه افتاده بود و سع ن رفتم. کامرا

شانه ام گذاشت: صبر کن   یمحوطه که شدم دستش را رو یخروج ابان یبودم. وارد خ

 ؟ یریکجا م
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 رتیچقدر دم از غ افتدیب ادشی دیمحکم به صورتش بکوبم شا یخواست مشت یم دلم

 اوشیو گفت: س ستادی فشردم. سر راهم ا  یرا به هم م میزد. از حرص دندان ها یم

عشق و حال... نزن خرابش کن   میشب اومد کی می دست بردار... همه زن و شوهر

 نه؟ یسحر تو ماش نمیپسر خوب... بب

 

دهد  یبرادرم اجازه نم نمیخواستم بب  یداشتم؟ م  یصورتش نگاه کردم. چه توقع  به

  د؟یدست آوردند و او فقط خند یزن خودش را رو یشود وقت ییجا نیزن من وارد چن

دانست فقط من مانده   یسحر که از قبل م م؟ی شده ا الهیکرد حاال هم پ یمنکند فکر 

سحر شک به   یحرف ها ریک بار که تحت تأثیافتاد  ادمی ی. لحظه ا دمیبودم که فهم

  نیکردند. هم یو فتنه گر  ییهمه او را متهم به دروغگو  دم،یپرس  هیدلم افتاد و از بق

باعث   دیگو یگذاشت که سحر دروغ مقرآن  یکرد و دست رو هیخانم چنان گر مایس

 !ف یهمه به او گفتم مار کث یشد   من احمق جلو

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 
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 20_پارت#

 

 

   

 

 

  نهایکردم؟ اما نه... مرا پررو تر از ا  ینگاه م شیگشتم و به چشم ها یبر م چطور

رفتم و   یحق داشت. باز هم م میبودم بگو نیکرده بودند. خودخواه تر از ا تیترب

به   می کار را هم کردم. خسته کوفته از شمال برگشتم و مستق نیدادم. هم یعذابش م

کردم. طاقت   یخال چارهیو خشمم را سر آن ب تمراه انداخ  ییجهت دعوا یخانه رفتم. ب 

 گریروز پر کار د کیو به مغازه رفتم تا  دم یماندن نداشتم. در را پشت سرم به هم کوب

  ییها لیاتومب  هیکنم. خودم هم شب یها سپر نیماش ان یدر م یواقع یرا دور از زندگ

تصادف کرده   شتندخبر ندا یپر زرق و برق اما کس رون یفروختم. از ب  یشده بودم که م

 جمع شده.   نهیام تا س یام و سپر دفاع
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رفتن به خانه را نداشتم.   یرو  یخواست ول یحمام گرم و رختخواب راحت م کی دلم

همه پول جمع کردم  نیا یکردند. خب که چ یم یساعت به من دهن کج  یعقربه ها

 توانم در خانه خودم استراحت کنم؟   ینم یول

 

خواهم   یبهانه که م نیکردند و رفتند. من ماندم تک و تنها به ا یخداحافظ همه

  رهیشلوغ و پر رفت و آمد خ ابان ینشستم به خ ریمد زیحساب و کتاب کنم پشت م

  یوقت  یبغل شگاهیمالک نما یرسول یشکستم آنقدر بزرگ بود که آقا دیشدم. شا

خسته   افهیق یاز روهم  دیرا د اروشن م یو چراغ ها دیکش یم نییداشت کرکره را پا

خواستم اسرارم   یوجه نم چیکه داخل شد و سر حرف را با من باز کرد. به ه دیام فهم

که خبر نداشت خواجه حافظ   یهم تنها کس نجایا ایبگذارم اما گو ان یدر م یرا با کس

 بود.  یرازیش

 

سرد مغازه که نشست خودش شروع به صحبت کرد و من مات   یها یصندل یرو 

کم کم رفت سر اصل مطلب و گفت:   یاولش دو پهلو بود ول  ینگاهش کردم. جمله ها

 یبود. کاسب  یشناختم. مرد سخت کوش  یزده بود م یآهن فروش یمن پدر تو رو از وقت

 دیش رو کشزود خود یلیشد. خ یزد طال م یم یخونش بود. دست به هرچ  یانگار تو

 ... ی باال... تو هم به اون رفت
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[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 21_پارت#

 

 

   

 

 

 

  یزد یبا مردم حرف م یطور  یآهن فروش یاومد یاون موقع از مدرسه م ادیم ادمی

چقدر جربزه   یشد. از همون موقع نشون داد یمتوجه سن و سالت نم چکسیکه ه

 یاتیبابات ح یبرا   شتریحضورت ب نیماش شگاهیتو کار نما دی.. بعد که شما زد.یدار

که نشه   نهیبب یصدمه ا  زتینکرده عز ی. خدا ستیپول ن  زیپسرم... همه چ یشد ول

... زبونم الل پشت سرت ناله و  شهی نم  شیسالمت یجبرانش کرد همه مالت هم بد
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  یم یبه سن من برس یهمه اش مزخرفه ول یفکر کن یاالن جوون  دیباشه شا نینفر

 چوب خدا صدا نداره و اگر زد دوا نداره...  یفهم

 

  چیه یبره وقت  یخوشحال نشدم. توقع داشتم آزادش کن یخانمت برگشته ول دمیشن

االن هم    ه؟یدردش چ ینیدر خونه پدرش بب یبار رفت کی... یستیبراش قائل ن یاحترام 

... زن گرفتن فقط  یانگار هنوز مجرد شگاهینما نیا  یوت یزد مهیخ نمیب یکه اومده م

  یخواست  یبشه... تو اگر م رتیدختر مردم اس رهیبابات برات بگ یعروس  هی ستین نیا

 یکار م یتا جون داشت یموند یمجرد م ؟یاصال چرا زن گرفت یبه کاسب  یبچسب

چرا   یدون  یم ؟یخودت کرد ریهم درگ  گهید یبنده خدا  هی یزندگ ی... چرا رفتیکرد

که   یزیبابات تنها چ نی. عدمیکردن بابات هم قبال د یچون زندگ گم؟یبهت م نویا

بشنو... گفتن احترام پدر و مادر واجبه روش   رمردیکاره... از من پ یکن یفکر م  هشب

رو   گهید یکیبه خاطر اون ها حرمت   ستی ن نیمنظورشون ا یول ستی ن یحرف

پسرم از  نی بگه ا هی بق یکه فقط بابات جلو یکن یباز گهید یکی ی... با زندگیبشکن

بابات دارند   گهید ی... اون پسرانمیب یبهتر از آب در اومده؟ من که م   گهید یبچه ها

 کنند؟  یم یچه غلط

 

امروز برگشت   دینشده... شا ریبردار برو تا د  ری... برو خونه دست زنت رو بگاوشیس 

رو آورده به دوست ناباب... فکر   ییاز تنها ینی ب یم یایفردا م یول فهیچون زنه و ضع
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بره که    یبه سمت بتینکن زن نج یهاست... خودت کار بهیمال غر زهایچ نینکن ا

  ی... خبر ندارارهی... کامران داره گندش رو در مهمخودت بف  گمیگناه کنه... سربسته م

گذره بابات   ینم یموجود مونث چیهم جرأت نداره بهت بگه... داداشت از ه چکسیه

و   نیکنه هر روز شوهرش رو با ا یزن چقدر تحمل م کی یدونه... فکر کرد یهم م

شده   ستکامران دو یمیصم قیهمه طاقت زن تو رو ندارند. رفته با رف  نه؟یاون بب

دونم که مخصوصا با پسره   یحد م نی کاسب ها... من فقط تا ا نیب دهیچی حرفش پ

 پره تا هر طور شده به گوش کامران برسه...  یچشم همه م  یجلو

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 
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  ی... عروسدیکن یم دایخوب و خوشگل و خانواده دار پ یاز شماها موندم... دخترها من

به هزار راه   ادیبچه مردم ب دیکن یم یکار د؟یدون یبعد قدر نم دیکن یخرج م دیریگ یم

زور بازو  رفتنیپذ یمتأهل یزندگ کی تی مسئول  دیفهم ینرفته بره فقط چون شماها نم

اشتباهات   نکهیبرو قبل از ا نجایبعدش هم از ا اریدر ب نتبرو خونه ات از دل ز ست؟ین

مردم باال   نیسرت رو ب  یتون ینم هگی اونوقت د  رهیهم بگ بتیزن نج قهیخانواده ات 

 ... یریبگ

 

 

  قی اسم رف  یپدر و مادر تنها گذاشت. به سخت  یرفت و مرا با هزار فکر ب یرسول یآقا

. خودش بود... همان دمیکش رون یزبانش ب ریبودند از ز دهیرا با او د مایکامران که س

از برادرم   یآورد. آن شب درس خوب ال یدست بلند کرد و به و یرا رو مایکه س یمرد

بلند نعره زدم. امر کردم  یرا با صدا زیشدم. همه چ  درمگرفتم. با توپ پر وارد خانه پ

. با تماس پدرم کامران آمد. ستیکند در خانواده ما ن انتیکه به شوهرش خ یزن یجا

 چه؟!  بهت زده من گفت: به تو یچشم ها یخاتمه داد. جلو ادشیداد و قال مرا با فر
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نابخشوده کرده بود اما  یچطور پشت زن خائنش در آمد. گناه دمیو شن ستادمیا من

اش   یخصوص یمن و پدرم دست بلند کند که در زندگ ینمانده بود رو  یزیکامران چ

کمتر از گل به  یداشته باشد کس قتیاگر حق یحت دی. خط و نشان کشمی دخالت نکن

خودم   شهیتر از هم جی. او رفت و من گکند یم اهیسبزند روزگار خانواده را  یحرف مایس

که   یزیتا بتوانم چ دمیبار به صورتم آب پاش نیرساندم. چند یبهداشت  سیرا به سرو

  نکهیزدند همان شب قبل از ا یرا اگر به زن من م یتهمت نی بودم هضم کنم. چن دهید

رون  یانداختم. ب یدر خانه پدرش م یدروغ جنازه اش را جلو  ایاست  قتیبفهمم حق

بار  نیمادرم شروع شده بود. ا ینشستم. طبق معمول گله گذار  هیآمدم و کنار بق

 یکه م دمیشن  یبودم و م رهیخ یقال یکرد. به گل ها یرا قطار م مایمشکالتش با س

پشت    یبزند. طور یبه او حرف یدهد کس یکند کامران اجازه نم یهر کار مایس دیگو

 کند. یتیجرأت نداشت شکا چکسیکه ه ستادیا یزنش م

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 
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 23_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

انداخت تا کامران را به    یراه م یساختگ ییتاخت. هر بار دعوا یم یهم حساب مایس

باز هم از زن مظلوم من   نهایبود که با همه ا بی عج اندازدیب میجان مادر و خواهر ها

نمانده وسط خانه پدرم آن همه کثافت را باال   یز یکردم چ یمحبوب تر بود. حس م

خواست هر طور  یمادرم که م یرغم اصرارها ی. ساعت از دو گذشته بود علاورمیب

  یدم اکر یبود. آرزو م داریخانه خودم شدم. سحر ب یشده شب مرا آنجا نگه دارد راه

  یگر ید ختیر چکدامیرفتم ه ی. صبح زود مم یتا با هم رو به رو نشو دیخواب یکاش م

به   اام ر  ینشسته تا بدبخت داریکردم مخصوصا ب ی. فکرش را هم نممیدید یرا نم

به   دید یوارد شدم. سالم نکرد اما وقت یبود وقت ون یزیتلو یصورتم تف کند. جلو

 شمال خوش گذشت؟   یروم متلکش را انداخت: مهمون  یسمت اتاق م
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از   یکیافتاد قبال گفته بود  ادمیخشم به سمتش برگشتم بپرسم از کجا خبر دارد اما  با

رساند.   یخودم گزارش لحظه به لحظه اتفاقات پشت پرده را به گوشش م کان ینزد

به تو اجازه داده   ی: کستادمیسرش ا ی. به سمتش رفتم و باال اورمیخواستم کم ب  ینم

 ؟ یتو کار خانواده من سرک بکش

 

گذاشت: تو کار خانواده ات نه... تو  شیلب ها  یرا رو ون یزیتلو موتیزد و ر یپوزخند

  ده؟یجد غهیمختلط رفتن ص ی... پارتاوشیآقا س یبرو شد یکار شوهر خودم... مهمون 

 رسه...  یباشه... نوبت ما هم م

 

کنار مبل را با  زیم یبتواند کار دستم بدهد. گلدان رو دشیپر بودم که تهد یکاف اندازه

بود مثل گذشته بترسد و خفه شود اما از جا  نیلگد وسط خانه پرت کردم. تصورم ا

مادرش بود برداشت و   هیکه هد یمت یگران ق ستالیکر یخور وهیبلند شد ظرف م

باعث شد   زی وحشتناک شکستن م ید. صدایمبل کوب یجلو یا  شهیش زیم یمحکم رو

به گونه   یشوکه شوم اما خشم درونم اجازه نداد ساکت بمانم. با پشت دست ضربه ا

 ! ی: مردم خوابن رواندمیاش کوب
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ه تا چند منتظره اتفاق افتاد ک ریو غ  عیمحکم دستش با گونه ام آنقدر سر برخورد

شد از زن کتک خورده ام. دست باال بردم تا نفسش را ببرم اما   یلحظه باورم نم

شکسته را برداشت مثل چاقو به سمت من   شهیتکه از ش کیعقب رفت و  یقدم

 نامرد...  رتیغ یگرفت: بزن تا من هم بزنم ب 

 

 یتو سر همه جسارت را از کجا آورده بود؟ از اول هم دختر  نیشد. سحر ا ینم باورم

داشت مشکالت را با حرف زدن  یسع  شتریصلح طلب بود و ب اریبس ینبود ول یخور

از دست دادن  یبرا  یزیکه چ یکس هیبود شب ستادهی من ا یسحر که جلو نیحل کند. ا

 به خودش صدمه بزند.  دمیرسبود که ت یکرد. آنقدر جد یندارد رفتار م

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 
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  یم یمحکم هنوز باال نگه داشته بودم ول یلیس کی یبود که دستم را برا  احمقانه

: زورت  دیچک یشکسته از دستش م شهیکه به خاطر نگه داشتن ش یاز خون دمیترس

 کن...برو خواهرهات رو جمع  یگیرسه؟ راست م یبه من م

 

 

را در دستش فشرد و خون  شهیبا قدرت ش  یبرداشتم ول زیبه سمتش خ دوباره

آب از سرم گذشته   گهیزنم... د ی: به ناموسم قسم م ختیر نیزم یرو یشتر یب

نامرد   یتو ای میخونه زندگ یاومدم فکر نکن دلم برا میاز بدبخت نجامی...اگر ااوشیس

ندارم... برو کپه مرگت رو بذار تا دهنم   تیاز زندگ  یحق چیدونم ه ی... خودم مدیلرز

ترسم... مگه   یهم نم یچ یزنم از ه یم  یباز نشده کار دست هر دومون ندادم... بزن

  نجایا ومدمی ن ه؟یبه ک یزندان ک رمی... فوقش مدمیمن هم م ؟ید یم هیجاش د ینگفت

 نی من ا یندگاالن ز ید یفهم یم رتیبوکست... تو اگر غ سهیبشم ک رتیبه اسم غ
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برام   تی ثیآبرو ح ستمیسحر سابق ن  گهیچشم هام گمشو من د ینبود... برو از جلو 

 ... نجایا زمیر یها رو م  هیهمه همسا یزر بزن ادیمهم باشه ز

 

 

قلدر مآب من اجازه  یکردم اما خو یتمامش م دیدادم. با یبه حرفش گوش م دیبا

داشت مرا آرام کند تا  یکه سع شهی . برعکس هماورمیزن جماعت کم ب ینداد جلو

و در  دیها ترس هیاز همسا یکیکرد که  ادیو فر غینرود آنقدر ج رون یصدا از خانه ما ب

 یم فیگفتم او هزار تا رد یم یکیاگر من  یول ختیر یاشک نم یخانه را زد. قطره ا 

  ید با دست هاخور یلیزد. هر بار س یزدم او بلند تر داد م یکرد. اگر من داد م

  دینگران آنقدر بر در کوب  هیزد. ظرف شکستم او هم شکست. همسا یضربه ا  فشیضع

  یچه کار دمی. آن لحظه بود که فهممیتماس گرفت تا ما ساکت شد سیکه آخر با پل

توانست شاهد داشته باشد و هم مدرک محکمه   یخودم دادم. حاال سحر هم م ستد

 پسند.  

 

تماس گرفت داخل راهرو داشت   سیکه با پل یا  هیوجودم را گرفته بود. همسا وحشت

.  میشورش را در آورده ا گریامشب د یول  دهیما را شن یدعوا یگفت که بارها صدا یم

که از او   یدیجد هیروح نیبرود با ا رون یدانستم اگر ب یسحر رفته بود مانتو بپوشد. م

 رفت.  یتا تهش م دمید یم
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[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 25_پارت#

 

 

   

 

 

 

  یبه نفع او م یبار دادگاه را نیطالق بدهد و ا یتقاضا یمدرک نیتوانست با چن یم

برود. مجبور شدم با   رون یکردم و اجازه ندادم از خانه ب یداد. با هزار مکافات زرنگ

. سحر را در خانه گذاشتم و خودم همراه مأمور اندازمیراه ب یصور یدعوا  هیهمسا

. دو شب بود میشد یکالنتر  یاعتراض کند راه تکه حق داش  چارهیب هیو همسا سیپل
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ار پدرم را کشته  هم نگذاشته بودم. انگ یچشم رو یلحظه ا یهمه فشار روان نیبا ا

 .  دمیکش یداد م  یبودند که آنطور وسط کالنتر

 

زد که مثل کارد به استخوانم فرو رفت: بدبخت   یشود حرف یمن نم فیحر دید یوقت

  ییدونه چه بال یخدا م اد؟یصداش در نم  یروان یکشه از دست تو یم یزنت... اون چ

مرد؟ زورت   یگذاشت ... اسم خودت همدیکش یم  غیج نطوریکه امشب ا یسرش آورد

 کردم...  یبرو به جون زنت دعا کن که اگر انقدر خانم نبود ولت نم ده؟یبه زن رس

 

 

  یپله ها یوقت یمنظورش چه بود و چرا به خاطر سحر کوتاه آمد ول دمیلحظه نفهم آن 

کند تا  یدارد کمک سحر م هیدر خانه باز است و زن همسا دمیرفتم د یراهرو را باال م 

کف خانه را جمع کنند. با ورود من سحر به سمت آشپزخانه رفت و   یها شهیخرده ش

 ... شهیسحر جان... انشاء اهلل درست م ریبلند گفت: شبت بخ یبا صدا هیزن همسا

 

گفت: سحر   دیکش یم رون یمانتو ب  بیاز ج دیکه کل نطوریکنار من گذشت و هم از

رو  گهیهمد گهید دوارمی... امفی... واقعا حفی... ح ادیخواست بگم شوهرم کوتاه ب

 ... مینینب
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و پاش   ختیر یسحر مشغول جمع آور دمیشن یبودم و م دهیتخت دراز کش یرو

زن که امشب   نیسوخت. عاشق لوازمش بود. چه کرده بودم با ا یخانه است. دلم م

زد.   یصدا م یشیاو را پ شهیبود که پدرش هم یکرد؟ آنقدر دختر آرام یرفتار نیچن

من و خودش را پاره کند.   یگلوتوانست   یکه م دمیخودم د یجلو  یامشب ببر درنده ا

  نینبود وگرنه از ا دن ی. اهل نقشه کشمیبال را من و خانواده ام سر سحر آورد نیا

 کند. یطالق مدرک ساز یکرد تا برا  یبه نفع خودش استفاده م تی موقع

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                            ) ] 
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https://romankhon.ir/


                                                                                                               

64 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 

 

 

و   ینشده بود اما بدن سحر پر از کبود می که زد طور یکه با همان چند مشت و لگد من

  یمراجعه کند و با شاهد یتوانست به پزشک قانون یمن بود. م یلعنت یدست ها یجا

که خورده بود   ییها یل یلحظه به جز س نی. تا اردیکه داشت قدرت را از دست من بگ

محکومش   یو قاض میگفت تفاهم ندار  یارائه به دادگاه نداشت. م یبرا  یبهانه ا چیه

 یمن چند سال طول م تیرا ببخشد و برود. آن هم بدون رضا زشیکرد همه چ یم

من هستم که با چنگ و دندان زنم را نگه داشته ام   نیکردم ا یفکر م شهی. همدیکش

 کردم.   یاشتباه م  دمیاما امشب فهم

 

به او نخواهم داد  یحق نکهیا رفتنیتوانست با پذ یم نی قبل تر از ا یلیخ سحر

دادم   ینم تیاگر من هم رضا یدو سال بعد حت یکیطالق بدهد. باالخره  یتقاضا

کرد از نو   یکار را نکرد؟ چرا هر بار بازگشت و سع  نیداد. چرا ا یقانون حق را به او م

فقط   میدانست وعده ها یخودش هم م وزدم  یش ممن گول کهیشروع کند در حال

 ما را سحر نگه داشته بود نه من احمق!  یدو هفته دوام دارد؟ زندگ یکی
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 ییها چند جا یاز مشتر یکیپالک با  ضی تعو یبرا  دیزدم. با رون یزود از خانه ب صبح

من و   یام را عوض کند. مشتر یذهن یتوانست فضا یم شهی. کار هممیزد یسر م

را   یبهداشت سیسفارش داد. سراغ سرو ییرا به دفترش دعوت کرد و غذا کمیشر

دستم به صابون   نکهیاما قبل از ا دمآب را باز کر ریرا بشورم. ش میگرفتم تا دست ها

  یم یپنج سال دیشماره تلفن خانه تعجب کردم. شا دن یزنگ خورد. از د لمیبرسد موبا

 گرفت.  یخاص تماس م یلیقط در مواقع خشد سحر ف

 

بودند از خانه با آنها تماس  نیعاشق ا شهیشناختم و هم یکه م ییمردها برعکس

گرفت. مردد بودم جواب   یزد استرس وجودم را م یمن هر بار سحر زنگ م رندیبگ

را   می. آنقدر زنگ خورد تا قطع شد. دست هارمیاز پشت تلفن هم حالش را بگ ایبدهم 

برداشتم و مشغول خشک کردن   یغذدستمال کا زیم یآمدم. از رو رون یشستم و ب

 فرستاد.  یغامیپ دمیدست و صورتم شدم که د

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 
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 27_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

 

شوم.   امیآن پ الیخ یداد ب یاجازه نم یفهمد که خوانده ام. کنجکاو  یبود نم خوب

را باز کردم: لعنت به تو و خانواده ات. تا عمر  امیبرداشتم و پ  زیم یرا از رو یگوش

جواب   ی. جرأت نداشترتیغ یناموس ب یمن پشت همه تون هست. ب نیدارم نفر

باشه. من مثل   لتیو فام تو و فک مثل یآشغال قی زدم که ال یم یوگرنه حرف یبد

 خوره.  یامثال خودتون به دردتون م  فیکث یدروغگوها ستمیشماها ن
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من   نیدوم. حاال ا یم نییام را چطور پا یدفتر مشتر  کیبار یپله ها  دمیفهم ینم

از خشم نبض   میداد. نوک انگشت ها ینم   یگرفتم اما سحر پاسخ یبودم که تماس م

زد.   یو مرتب نامم را صدا م دیدو یشهرام دنبالم م  کمی. شردیلرز یزد و تنم م یم

من و سحر از چشمشان دور نمانده   یدعوا همه جنگ و  نیاحمق که نبودند باالخره ا

  نمیمرا گرفت تا نروم. از حرکاتم معلوم بود آنقدر خشمگ یبازو نیدر ماش یبود. جلو

دورم  نیو از ماش دیرود. دستم را کش یم رون ی که اگر بروم جنازه اش از خانه ام ب

  یولگفته  یدونم چ یمعلوم هست چه مرگته؟ نکن برادر من... نم  یکرد: مرد حساب

 ؟ یدیم تی چرا انقدر اهم

 

 شده... ادیروش ز یلیو داد زدم: ولم کن شهرام... خ دمیرا کش دستم

 

درباره  یو نگاهش کنم: زنت؟ دار ستمی با یزد که باعث شد لحظه ا یتعجب حرف با

   وونه؟یشده؟ مگه ح ادیروش ز یچ  یعنیالت محل؟  ای یزن یزنت حرف م

 

 گریبار د کیرا باال آوردم و  ی. گوشدمیو دور خودم چرخ دمیبار بلند نفس کش چند

داشت مرا دوباره به دفتر برگرداند   یداد. شهرام سع یشماره خانه را گرفتم. جواب نم
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  ستین یمهم  زیکردم چ یرفتم و وانمود م یبا او م دی. بامیورم و حرف بزنبخ یتا آب

تماس دوباره سحر از تلفن همراهش باعث شد فراموش کنم مشت بسته ام را   یول

 کنم.  یباز م کمیشر یدارم جلو

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 
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 ... ی فهم  ینفهم... م شعوری زدم: ب ادیتماس را فشردم و با خشم فر دکمه

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

69 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 

  چیگونه باعث شد ساکت شوم. ه سمیو ساد کیستریبلند سحر با آن حالت ه غیج

و آنقدر ناراحت شده   بوده یمسئله مهم دم یفهم  قتشیخودش نداشت. حق یرو یکنترل

حرف   مایس یزند: من برا یم غیج یع یرطب یغ نطوریرود و ا یراه م ابان یکه وسط خ

کنم پشت   یمن فتنه به پا م شه؟یم میحسود مایدرآوردم؟ من؟ دِ جواب بده... من به س

نکنه من با دوست   رم؟ی ها رو هم من بدبخت م یزن داداشت؟ نکنه اون مهمون

دروغه؟ وجدان داشته باش  نایا دم؟یول چرخ ابون یروز تو خ شوهرم قرار گذاشتم هر

انصاف من که سال   یحرف ها رو از حسادت پشت عروستون در آوردم... ب نیبگو من ا

... من که اگر تا سر کوچه نمیب ینم یجنابعال  رتیهم به خاطر غ ابون یخ گبه سال رن

 دم؟یرو د مایاز تو کتک بخورم... من از پارسال تا حاال اصال س دیبرم مثل گوسفند با

برف همه  ریز دیرسه؟ سرتون رو مثل کبک کرد یخبر به گوشم نم یفکر کرد

نداره؟ پشت نداره... مردش   دگردن سحر بدبخت چون مر دیهم آخر انداخت رهایتقص

  یاون همه کثافت کار  یکس یزن خودش ول یپا گران یمه بگه گناه دبه ه دهیم حیترج

زن تو   یرو پا گهید یکی یخوشگذرون یاگر بود یستی ... مرد ننه یخانواده اش رو نب

 نوشتن...  ینم

 

حداقل  یحرف ها از کجا آمده ول نیا  دمیفهم ی. نمدیلرز یکردم و تنم م یم گوش

ماجرا ندارد. حق داشت آنقدر ناراحت شود.   نیبه ا یربط چیدانستم سحر ه یخودم م
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خانواده من حرف زده تا باالخره  یاز اعضا کیبا کدام دمیو پرس دمیبار داد کش نیچند

 مایپشت س تون یزندگ یحسادت فتنه انداختم تو زمن ا گهیزد: مادرت... مادرت م غیج

 حرف در آوردم....

 

کنم مگر رو  یگفتم باور نم یزد م یاز دهان مادرم به من م یهر بار سحر حرف سابقا

شود حرمت ها از   یکار من باعث م نی گفت ا یکرد و م ی. سحر امتناع ممیبه رو کن

 برود.  نیب
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وانست  من پشت مادرم در آمدند نت یخواهرها  یکار را کرد و وقت نیبار خودش ا کی

  یوقت میرو در رو با مادرم حرف بزن میبار او اصرار داشت برو نیحرفش را ثابت کند. ا

قطع کرد و   یکند. تماس را بدون خداحافظ یکار نیمن گفتم محال است مادرم چن

رساندم. دوباره به سمت   یخودم را م عید سریگفت خودش در راه خانه پدرم است. با

 . ردیمرا بگ  یرفتم و باز شهرام خواست جلو نیماش

 

و  مایس یالبته بدون بازگو کردن ماجرا می بگو شیاز ماجرا را برا یشدم کم مجبور

خودشان کامال حل شده و به قول معروف تف سرباال بود. شهرام   شیکامران که پ

راه  نی. برفتمیفرمان نباشم. به اجبار پذ  حالم پشت نیبا ا دیایداد همراه من ب شنهادیپ

داشتم خودم را   یکردم. سع یرا نگاه م رون یب جرهزد و من از پن یکنار گوشم حرف م

بود که من تمام مدت  یتلخ قتیشهرام حق یخونسرد نشان دهم اما صحبت ها

  چوقتیه یول  هیدونم داستان سر چ یکردم: من نم یاز آن فرار م  یداشتم با خودخواه

باعث   نطوریگفته و تو ا یمدت داشته بهت راست م نیاگر زنت تمام ا یفکر کرد
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از خودت و خانوادت به دل    یا نهیچه ک گهیهمه درباره اش فکر کنند دروغ م یدش

حداقل به   ینکرد  یبار سع کیچرا  ست؟یمشترک اعتماد ن یگرفته؟ مگه اصل زندگ

تونم بکنم؟ چرا مجبورش   یه کار مچ ی باشه حق با توست ول یدروغ شده جلوش بگ

 یبا هم رابطه خوب   یدونست یم کهی مادر و خواهر هات بشه در حال نیهمنش یکرد

  یز یچ هی یخانوادت رو بچسب ول قه یبرو  گمیجان... من نم اوشیس نیندارند؟ بب 

نره... زنت اگر صد  ادتی یزنت و خانوادت قضاوت کن نیب  یخونه خواست یرفت  یوقت

مادرت ماشاهلل چهار تا پسر  یول یگاهش هینفره که تو تنها تک کیسال هم بگذره 

  ینم  یدینکن... اگر د یکش فیقلدر و شوهرش و دخترهاش پشتش هستند... ضع

  ایدر ظاهر حق نده. سرشون داد بزن بگو  چکدومیبه ه یکن جادیصلح ا نشون یب یتون

 ... نند یرو بب گهیهمد یدیاجازه نم گهید ایند خودشون حل کن نیمشکل رو ب
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هم باشند؟  شیخواد دائم پ یدلشون م یلیخ یزدم و گفتم: واقعا فکر کرد پوزخند

  دیکنم سحر دهنش رو ببنده پونزده روز ع یم یهر کار  یبگذره... لعنت دیع نیفقط ا

 ... شهیدردسر تازه م هیباز  رهیخفه خون بگ

 

  یدوست بود و مرا هم خوب م میکامل داشت. با برادرها ییبا خانواده من آشنا شهرام

 اوشیاست: س میها بتیکدام قسمت از مص قایدق دیدانست منظورم از ع یشناخت. م

  شهیم یلیقانون نوشته که زن تو موظفه هر بار تعط  یازت بپرسم کجا  شهیداداش... م 

کنار  دیکنه زن تو با یم یعروس یهرک رهیم یم یهمراه خانواده تو بره سفر؟ هر ک

هفت   نمیزنت... بگو بب  یجا دمیداره؟ به خدا من بر ی... مگه تمومنهیدست مادرت بش

  یسفر؟ اون بار که مشهد کار داشت یبار شده با زنت تنها بر  کی یساله ازدواج کرد

  میدید بعدسر عقل اومد  اوشیباالخره س میبه خدا همه گفت رمیبا زنم دارم م یگفت
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مادرت و خاله و مادربزرگت زودتر از زنت راه افتادند... زن من بود تا حاال صد بار ازم 

 کرده...  یزنت خانومه که صبور یلیجدا شده بود خ

 

عمر جواب پس بدم به   کی دی... شهرام نرم باشهی به سمتش برگشتم: نم معترض

 ... لیهمه فک و فام

 

مگه آدم چند بار تازه  ؟یتا ک ش؟اوی س یچ یعن یعوض کرد و گفت:  یرا عصب دنده

توقعات خانواده، خودت و اون  یپا  یخوا یتا آخر عمرت م شه؟یعروس و داماد م

 ؟ ییندارند فقط تو فهیخواهر برادرات وظ هیچرا بق ؟یبدبخت رو بسوزون

 

شده باشد گفتم: من فرق دارم... من   بمینص  یاحمقانه انگار که کاپ قهرمان یغرور با

 اده ام... پسر بزرگ خانو

 

پسر؟ ... کدوم پسر بزرگ   یزن یمزخرفات رو... چرا خودتو گول م نیجمع کن ا  -

کشن... چک  یم یگاریمغزت کردن مثل خر دارن ازت ب یحرف ها رو تو نیخانواده؟ ا

... خواهرت با اوشیمادرت از موتور افتاده س لی... فاماوشیبابات برگشت خورده س

... به  اوشیس یالت محل چاقو کش با... برادرت رفته اوشیشوهرش دعواش شده س
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دونم زنت ماه به ماه   ینم ی... فکر کردیچرت و پرتا رو مرد حساب نینگو ا گهیمن د

 ه؟ یشون رفته با زنت حرف بزنه بفهمه دردش چ یکیبار  کیخونه باباشه؟ 
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  یخانواده اش نم ایتماس با سحر  کی  یحت چوقتی گفت. خانواده من ه یم راست

تماس ارزش  کیدر حد  یعنی دیخودم از مادرم پرس یبار سحر جلو  کیگرفتند. 

اع  بود حاال در دف  بیسواد است. عج  یب  راینداشته و مادرم گفت تلفن او را بلد نبوده ز

تلفن سحر را داشته که تماس گرفته و آتش به  مایکامران و س یها یاز کثافت کار

 تکه و پاره من انداخته.   یجان زندگ

 

خواست خواب باشم  یدلم م شتریب ایگو  یزد ول یشهرام به ذهنم تلنگر م یها حرف

و گفت منتظر   ستادیدر خانه پدرم ا یبا سحر بجنگم. جلو یزندگ یشوم و برا  داریتا ب

 ماند.  یم

 

 بایداشت که تقر یلوکس آسانسور بزرگ اریو بس یپدرم در پنج طبقه تک واحد  خانه

  یشدند. طبقه اول را باال رفته بود که من داخل فضا یدوازده نفر داخلش جا م

پدر  یب و دوباره آن حس دمیو هوار زن ها را از خانه خودمان شن غیج یآسانسور صدا

.  دیرا چسب میگلو خیمظلوم واقع شده اند ب مشد فکر کنم خانواده ا یمادر که باعث م

ناخودآگاهم فرو رفته بود   ریحس احمقانه نبود اما انگار در ضم نیپشت ا یمنطق چیه

خواهند جان ما را  یم یو عروس جماعت با بدجنس مینقص و کامل یکه همه ما ب

 .  رندیبگ
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  یرا با عجله از پا در آوردم و وارد شدم. سحر گوشه ا میکفش ها خانه باز بود. در

کم بهت   ؟ی خوا یم رزن یاز جون من پ  یزد: چ یم غیبود و مادرم با اشک ج ستادهیا

 بدبخت...   یسوز یم یچشم و رو... فتنه... آشوب... دار یمحبت کردم؟ ب 

 

. خواهرم تبسم  دیورود من حرفش را قطع کرد. نشست و بر سر و صورتش کوب با

  یمامان... نکن سکته م رمی : بمختی ر یبود و اشک م ستادهیآب ا وان یکنارش با ل

 با مامان چه کار کرد...  نیببر بب نجایزنت رو از ا اوشی... سیکن

 

. مچ دست سحر را  حرف بزنند میچشم ها یبار هم که شده جلو کی یخواستم برا  یم

  یبیهم نداشت. به طرز عج ی. اعتراضندیمبل بنش یو مجبورش کردم رو دمیکش

کرد. صورتش از شدت فشار کامال قرمز شده بود و دندان  یساکت بود و فقط نگاه م 

 ایکردم با آرامش بلندش کنم: ب یمادرم را گرفتم و سع یبازو ری. زدییسا یبه هم م

 ... نمیرو بده من بب  وان یمبل... تبسم ل  یرو  نیشده؟ پاشو بش یچ نمیبب

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 
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 32_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

. مجبورش کردم چند جرعه  دمیصورت مادرم کش یو رو ختمیآب کف دستم ر یکم

 به سحر؟  ی: تو امروز زنگ زددمیپرس  یآرام یبنوشد و با صدا

 

کنان گفت: نه به روح مادرم... دستم بشکنه اگر بهش زنگ   هیگر یحالت درمانده ا  با

... دروغه...  گهیزده باشم... من اصال تلفن خونه تو رو از کجا دارم؟ از خودش م

 بهتانه... 
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ساکت بماند و دمش را کوتاه  شهیخشم به سحر نگاه کردم. توقع داشتم مثل هم با

شما به   د؟یبرداشت و بلند گفت: شما به من زنگ نزد زیبه سمت جلو خ یکند اما کم

دعوا   قشیحرف در آوردم؟ پس شوهر من بوده رفته در خونه رف مایپشت س دیمن نگفت

باره تا   نیدر ا یزنم؟ من کلمه ا یم تهمت راه انداخته طرف رو چاقو زده؟ من دارم 

سر منه.... من   ریز زیهمه چ یگفت یحرف نزده بودم... خودت زنگ زد اوشیا سحاال ب

 دونه....  یم اوشیدونستم س یاصال نم

 

 

تا قسم بخورد چند   اوردیخواست قرآن ب  یو از خواهرم م یشروع کرد به خود زن مادرم

  دیحرف نزده. تا آن لحظه شک داشتم مادرم راست بگو یبوده با سحر کلمه ا  یماه

به  یچطور دمیکتاب مقدس قرآن گذاشت و قسم خورد نفهم یدست رو  یوقت  یول

 یکاش دستم م یکه ا دمیکوببه صورتش  یمحکم یلیبرداشتم و س زیسمت سحر خ

 کردم.   ینم یغلط  نیشکست و چن
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کنم. با کامران  رونشیه مادرم بتا از خان دمیکش نیزم یرا گرفتم و رو شیبازو ریز

به سمت آسانسور پرتش کردم که کامران دلش   ی. طورمیدر رو به رو شد یجلو

 شده؟  یچ نمیتو بب ایو داد زد: نکن داداش... ب دیسوخت. مرا به عقب کش

 

وارد آسانسور شوم سحر دکمه طبقه اول   نکهیقبل از ا یرا با ضرب آزاد کردم ول دستم

دادند   یآنجا بمانم. اجازه نم یمن بسته شد. مجبورم کردند کم یرا فشرد و در به رو 

او را بزنم. همه متحد شده بودند تا مادرم  ابان یوسط خ دندیترس یدنبال سحر بروم. م

 شود. یم گفتند دروغگو فراموش کار میاز قد یرا تبرئه کنند ول

 

جواهر   سیکه مادرم گفت سحر گله کرده چرا سرو دمیشن شان یحرف ها نیماب

بار با   کی یحت یتا او را به خانه برگردانند ول مایشب قبل رفتند منزل پدر س دندیخر

 کند با او تماس نگرفتند؟   یتند من قهر م یدانستند سحر به خاطر رفتارها یم نکهیا

 

زدم.  رون یاز خانه ب  ستادهیمنتظر ا کمی ربهانه که ش  نی. به ادیچرخ یدور سرم م ایدن

شده بودم و   رهیخ ابان یو مبهوت به خ جیداد. گ یمغزم درست فرمان نم قهیتا چند دق

 یها ابان یهدف در خ یب ینداشتم بدهم. کم یچه شد جواب دیپرس  یشهرام هرچه م

 آمدم و از او خواستم مرا به خانه برساند.  زبان کرد تا باالخره به  یاطراف رانندگ
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[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 33_پارت#

 

 

   

 

 

 

اصرار    نیهم یبدتر شود برا   یدعوا کیبازگشتم به خانه مصادف با شروع  دیترس یم

بتوانند با   دیشا میو بخواهم شب به منزل او برو رمیداشت با سحر تماس بگ

 همسرش مشکل ما را حل کنند.
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خواستم با منزل پدرش   یداد. نم یجواب نم میدر خانه نبود. سحر به تماس ها یکس 

  دینبا نیهم یبوده برا  یحال هنوز مطمئن نبودم حق با چه کس نیو در ع رمیتماس بگ

 کشم.  یکردم فکر کند دارم منتش را م یم یکار

 

اما  زمیبر سرم بر یخواست شهرام برود تا خاک ی. دلم ممیدر خانه منتظر ماند یکم

  یشکسته جلو  زیکند. م یکرد دارد در حقم لطف م یو فکر م  شمیر خیبود ب دهیچسب

 یم دید یاسفناک خانه را هر کس م  تیداد. خر که نبود وضع یمبل به من فحش م

  کی هی تر شود شب کیبهتر و ش نکهیا یمشترک به جا یبعد از هفت سال زندگ دیفهم

 یاست که اسباب و اثاث شکسته داخلش گذاشته اند. برعکس خانه ما زندگ یانبار

 بود.   کیش  یها ون یکاتالوگ دکوراس هیشب مایکامران و س

 

کامران عادت داشت   یکم نداشت ول مایاز س  یادیز زیسحر چ هی زیحق نگذرم جه از

 یها را دور م یمیقد مایشد س یمد م یزی بخرد. هر چ دیخانه لوازم جد یمرتب برا

دانستم.   یم یرا ولخرج زهایچ نیو دکور نو به خانه اضافه کند. من ا هیتا اثاث ختیر

کردند.   یو کامران را نکوهش م مایس شهیخانواده ام بود که هم یهم حرف ها لشیدل

کرد اما من به سال   یداماد شد در همان خانه که پدرم به او داد زندگ یکامران از وقت

  گریمدت هفت سال توانسته بودم دو خانه د نیخانه ام را عوض کردم. در ا دهینکش
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  ستیلفروش به  دیو خر یکار هیسرما یمدل باال هم برا نیهم بخرم و چند ماش

 . دیاو خر یرا داشت که پدرم برا  نیاموالم اضافه شده بود اما کامران هنوز همان ماش

 

شد. درست نقطه مخالف من که  یآورد خرج قر و فر خودش و زنش م یهر چه در م 

کنم تا پس انداز  ییکردم صرفه جو ی م یروزانه خانه سع حتاجیما دیخر یبرا  یحت

حق با سحر بود که اعتقاد  دیشا م؟یرفت ی راه را اشتباه م  کیداشته باشم. کدام یشتر یب

 وار! سمیساد یسیو نه مثل من خس رعاقالنهیغ  یداشت نه مثل کامران ولخرج

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 34_پارت#
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  یهدف در خانه گذراندم. هر چه با تلفن همراه سحر تماس م یرا با شهرام ب  یمدت

به جوش آمده بود   رتمیرگ غ یینگرانش بودم و از سو ید. از طرف دا یگرفتم جواب نم

دانستم حق ندارم   یکند. م یشهر چه م یها ابان یهمه ساعت تک و تنها در خ نیا

دست خودم نبود. هرگز در   یول ریاخ ات تعصب خرج کنم آن هم بعد از اتفاق شیبرا

ز خانه دور نبوده.  من بدانم کجاست ا  نکهیهمه وقت بدون ا نیهفت سال ا نیطول ا

  قیمن از طر یرفت از ترس آشوب به پا کردن ها یخانه پدرش م یوقت یحت چارهیب

 برود.   ییگرفت جا یمادرش اجازه م

 

  ییمواد غذا خیم هی. چند ثاناوردیخوردن ب یبرا یزیرفت تا چ خچالی سر وقت  شهرام

نبود.   یادیز زی کرده بودم اما داخلش چ دیخر نکهیخانه ما شده بود. با ا خچالیداخل 

 ؟ یکن یم یبا من شوخ یدار  اوشیو با تعجب گفت: س دیبه سمتم چرخ

 

باال انداختم و وانمود کردم متوجه منظورش نشده ام. مشغول گرفتن شماره   یا شانه

 بار هزارم بودم: چطور مگه؟  یتلفن سحر برا 
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تا  یآمد: مرد حساب یمت من مبه س  یدر دست داشت وقت وان یدلستر و دو ل  یبطر

خونه   خچالیچرا اون ها؟ مگه تو خونه پدرت  ؟یحاال خونه برادر و خواهر خودت رفت 

  تیزندگ یتو  یهست یمونه؟ دنبال چ یقبر م هی بوده که خونه تو شب یشکل نیا

 اوش؟یس

 

دود  میهمه ارزش ها ریدانستم. با اتفاقات اخ ینم گریداند که خودم هم د یم خدا

بود حاال که با  بیزد. عج یشده بود. قسم مادرم مثل خوره به روح و روانم زخم م

  نی. ادیدانستم محال است سحر دروغ بگو یمواجه بودم درون خودم م یتیموقع  نیچن

گفت   یبود که م  یته دلم حس شهیمتهم کرده بودم اما هم ییهمه سال او را به دروغگو

مظلوم   شهی هم ری. آن قسم داشت نه تنها تصودیگو یروغ نمسحر سرش برود د

توانست   یکرد بلکه وحشت تبعاتش م یم والیه کیبه  لیمادرم را درون ذهنم تبد

دروغ نبود.  کیپرتاب کنم. فقط موضوع  نییکند خودم را از طبقه چهارم به پا یکار

گذاشتم   یرا اگر کنار م یزندگ کی انسان و به هم خوردن  کیبحث آبرو و غرور 

از کنارش بگذرم.  یآسان نیشد به ا یحرمت کردن کالم خدا بود و نم  یمسئله سر ب

شد از ترس تنم بلرزد و عرق سرد  ی باعث م ینیب یم  یداریکه در ب یکابوس هیشب

 .  ندیام بنش   یشانیپ یرو
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به   دیدر خانه بمانم. با شتریتوانستم ب ی نم  اصرار شهرام چند جرعه دلستر خوردم. با

و من   میآمد رون ی. از خانه بدمیرس یم  یمشتر کیرفتم و به قرارم با  یم شگاهینما

در  یتماشا کردم. جلو نمیسحر را بب نکهیا دیرا به ام نیعابر اریاخت یتمام راه ب

از کسبه محل به   گرید یکیبا  یمشغول احوالپرس  یو چند لحظه ا  ستادمیا شگاهینما

کرد.   یرا نم گران ید تیرعا چوقتی بود و ه  یشدم. مرد پر چانه ا یکمال ینام آقا

 . ردیتا سراغ جد بزرگت را هم بگ  اوردیب رتیگوشه گ کیبود  یکاف

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 35_پارت#
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 نیام؟ آخر دهیکامران را د دیپرس یمرتب م یبینبودم امروز به طرز عج متوجه

 نشده؟   یدیبوده؟ با خانواده ام حرف زده ام؟ خبر جد یمالقاتمان کِ

 

دادم اما  یم یسرباال به کمال یکردم و پاسخ ها یرا نگاه م  شگاهیداخل نما مضطرب

  شگاهینما یها نیبود که داشت همراه شهرام اطراف ماش یهمه حواسم به مشتر 

را  یکردم تا کمال دایپ  یزنگ تلفن همراهم بهانه ا یصدا دن یزد. با شن یگشت م

  رندهیبه شماره تماس گ نکهیرا کنار صورتم گرفتم و بدون ا یدست به سر کنم. گوش

 نگاه کنم جواب دادم: بله... 

 

که با داد   دمیشن یپدرم را م یشد. صدا یبانم جاربود که به ز یزی»بله« تنها چ کلمه

به زندان   یکامران را به جرم چاقو کش یمدت کجا بوده ام وقت نیگله دارد ا ادیو فر

  یگفت که کامران به خانه مرد یزدم اما پدرم پشت سر هم م ینم یبردند؟ من حرف

  یزده که چند جاکتک  یدر خانه او را طور یو جلو  هرا با او گرفته رفت مایکه مچ س

. خانواده  دهیهم با چاقو به تنش کش قی بدنش شکسته اما قانع نشده و چند زخم عم

خود کامران هم منکر نشده االن همه در   کهیکرده بودند و از جائ تیدوستش شکا
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بود و همه خبر  هکارش را کرد میدر خانه مادرم با او رو به رو شد یبودند. وقت یکالنتر

همه غرور زنم را شکستم تا  یچشم ها  یداشتند از کجا آمده به جز من احمق که جلو

 ناموسم را بخرم.  یبرادر ب یآبرو

 

مسئله بوده گرچه هنوز شک داشتم   نیتماس مادرم هم با سحر به خاطر هم احتماال

حق  دیشا .دهیکش رون یخاکستر ب ریتماس گرفته و آتش را از ز یگریبا د کیکدام

چون و   یگفت ب یکردم. هرچه زنم م  یبود من هم رفتار کامران را با او م نیمادرم ا

  الیبه خ نکهید احترام همسرم را نگه دارد نه ایفهماندم با  یو به او م رفتمیپذ یچرا م

گفت را خفه کنم. از همانجا   یکه حق م یو کس میایخودم پشت مادر مظلومم در ب

 رون ی کمک به خانواده ام دوباره ب یدادم تا بفهمد دارم برا شهرام دست تکان  یبرا 

  یمکه  دمیرا شن شیبرسد صدا نیماش رهیدستم به دستگ نکهیروم. قبل از ا یم

 را فشردم: شهرام جان شرمنده... کامران...  ریخواست متوقفم کند. برگشتم و دزدگ

 

تو   ؟یری م یدونند... کجا دار یم ایدونم... احمق جون همه دن ی: مدیحرفم پر ان یم

دنبال زنت، نه گند و   یبرو ول   ؟یبر یخوا  ی... میخودت باش یدنبال زندگ دیاالن با

دنبال   یکالنتر یخونه ما... بفهمم رفت  ارشی.... برش دار شب بهیکثافت کامران و بق

 . ..یمن ندار شیپ یاراعتب چیه گهیکامران و بابات د
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[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 36_پارت#

 

 

   

 

 

 

گرفته   دهیاست خدا را ناد نیمثل ا یپا بگذار  ریحق را ز یگفت وقت  یم شهیهم سحر

  شهی است تو هم  نیدوستت مهم ا ایخانواده  ایحق با دشمنت است  ستی . مهم نیباش

بگذارد و تو   رپایکلمه حق را ز نی . هر کس بخواهد ایو حق طلب باش نیحق ب

رفتم جمالت   یکه م یکالنتر  سمتداشت. به  یبا او نخواه یفرق چیه یکن تشیحما

 یروم؟ حق چه کس یدارم کجا م دمیپرس یشد. از خودم م یسحر در گوشم تکرار م
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ده و من هوا معلق مان یخودم رو یسحر؟ زندگ ایگذاشتم؟ خودم  یپا م ریرا داشتم ز

 و پر مشکلم راه افتاده ام که به کجا برسم؟   اشیکارم را رها کردم به دنبال برادر ع

 

نبودم.  هیرفتم قادر به جواب پس دادن به پدر و مادرم و بق یبود اگر نم نی ا موضوع

گفت. ما   یشدم. سحر راست م یم یکردند که به مرگ خودم راض یآنقدر سرزنشم م

  یخودمان همسر انتخاب م فهیاز طا دی و با میآمد یبر م گریکدیفقط خودمان از پس 

  ییبا پررو یول میمشکل دار می دانست یم  نکهیازبان ما نبود. با  فی حر چکسی. همیکرد

که مادرم  ی. با کارمیدیترس یهم نم زی چ چیاز ه می انداخت یآتش م ان یرا به م گران ید

  یما نمانده. گرچه خودم ب یهم برا یوجدان گریکه د دهیرس ییکار به جا دمیکرد فهم

جنگ است   کی مکرد یکردم برود. حس م یبودم که سحر را رها نم هیوجدان تر از بق

شکست   نیتابلو از بزرگتر کیبدهم تا آخر عمر به صورت  تیکه اگر نبرم و رضا

را به  گرینفر د کی یدر خواهد آمد. مهم نبود زندگ شیسرم به نما یام باال یزندگ

 باختم.  یم دینبا دمیکش یگند م

 

 

به محض   نکهیخانواده ام جمع بودند. با ا یهمه اعضا دمیکه رس یدر کالنتر یجلو

کرده ام؟   ریچرا د دندیپرس یم دندیمرا د یخبردارشدن خودم را رسانده بودم اما وقت

  نیتر ینبود از غرب ی. شوخدمیرس  ینم نیزودتر از ا آمدم یهم م کوپتریاگر با هل
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شهر آن  یدائم کینقطه رسانده بودم با تراف  نیتر یمنطقه تهران خودم را به شرق

. کامران با رم یرا نتوانستم بگ هیاخم و طعنه بق  یباز هم جلو یساعت ول  می هم ظرف ن

 زند. یگفت خوب کرده زده اگر الزم باشد باز هم م یباال گرفته م یسر

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 37_پارت#
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سحر   چارهیبه او خبر ندهد که نگران نشود. ب  یگفتند کس ینبود. همه م یخبر مایس از

در  یساعت جلو کرد چند  یالت و اوباشش دعوا م یمن... هر بار کامران با رفقا

خانم در خانه  مایو اوضاع را جمع کنم و س رمیبگ تیماند تا من رضا یسرپا م یکالنتر

 داشت همراه من باشد.  فهیخانواده بود و وظ پسر  نیماند. چرا که عروس بزرگتر یم

 

 

  یدر م یخبر یشد و مرا از ب  یرد و بدل م هیبق نیبود که ب ییهمه بدتر حرف ها از

را مجبور کرده  هیگفت. شب قبل کامران مادرم و بق ید سحر راست مآورد. معلوم ش

را   زشان یبخرند و به خانه پدرش بروند تا عروس عز ییطال سیسرو مایس یبود برا

بودند و چند   دهیخر ینیری. گل و شگردانندکه قهر کرده بود با احترام به خانه بر

پدرزن خودم   چارهیپدرزن کامران خفه خون گرفته بودند. ب یها نیبار توه ریز یساعت

بار به   کی یدانست چقدر دل دخترش خون است اما حت یم نکهیلحظه با ا نیکه تا ا

  یز یمن چ یدخترش برگردد اما جلو  ستین  یدانستم راض یبود. م  اوردهیمن ن یرو

اند   یاش راض انداختم که خانواده  یداند چقدر به سحر متلک م  یگفت. خدا م  ینم

کردند که به گوش من نرسد از خدا   یم یکار یی. خانواده خودم با دو روردیطالق بگ

 یکردند که عاشق دلباخته سحر بوده اند و هر کار یوانمود م یخواسته اند. طور 

 کردند.  یم یگریبدهد اما پشت پرده کار د منبا  یحاضرند بکنند تا سحر دل به زندگ
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چشم من باز شود. تلفن همراهم دست   یافتاد تا کم یاتفاق ها م نیهمه ا دیبا دیشا 

آنقدر حالم بد  دمیرا شن مایخانواده ام از س یمنت کش  ان یجر یافسر نگهبان بود. وقت

نفس  یآمدم کم رون ی تلفنم را گرفتم و ب ،یبه مشتر  ییشد که به بهانه پاسخ گو

کنم به سحر زنگ بزنم.   دایتا جرأت پ را بستم نمو چشما ستادمیا نیبکشم. کنار ماش

  یگشت و دوباره به خانه پدرش نم ی بر م دیکردم. هر طور بود با یم دایاو را پ دیبا

 رفت. 

 

از دست رفته بود که به محض   یهشدار تماس ها نیداشتم. اول  شگاهیاز نما یتماس 

 شت. بردا شگاهیبه چشمم خورد. تلفن را شاگرد نما شیباز کردن قفل صفحه نما

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 38_پارت#
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از پاسخش شوکه شدم. سحر به آنجا رفته و از   دمیتماسش را پرس لیدل یوقت

تا بتواند از صفحه اول آنها  اوردیب رون یشهرام خواسته گذرنامه ها را از گاوصندوق ب

با داد و  شگاهی. وحشت وجودم را گرفته بود. خشمم را سر شاگرد نماردیعکس بگ

حالش   نجایخونسرد گفت: اومد ا یلی. خاد کردم. تلفن را به دست شهرام د یخال ادیفر

الزمه عکس از گذرنامه هاتون داشته باشه.   یآژانس مسافرت یهم خوب بود. گفت برا

 من هم در آوردم عکس گرفت و رفت... 

 

 ؟ ی و چطور بدون اجازه من گذرنامه اش رو بهش دادشهرام ت  -

 

مثل گذرنامه داشته  یحق داره مدارک  ی... هر شهروندیکه نگرفت ریبرادر من اس  -

که زنت رو   یکنه؟ چقدر بدبخت یفرار نم یکن میمدارکش رو قا یباشه... فکر کرد 

 ... خواست گفت مال تو هم الزمه  یفقط مال خودش رو نم ؟ینگه داشت  ینطور یا
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گذرنامه من   یاحمق... احمق... خاک تو سرم که براش گذرنامه گرفتم... فکر کرد  -

 ... رهی خوره؟ گولت زده که بتونه مال خودش رو ازت بگ یبه چه دردش م

 

 خدا کنه از دستت فرار کنه...   اوش؟یراستش رو بهت بگم س  -

 

 خفه شو!..   -

 

  نیاز ا  شهیآمد. سحر هم ینفسم باال نمرا قطع کردم. سرم پر از درد شده بود.   تماس

به مدارک   یازیکرد که اگر بخواهد فرار کند ن یم دمیبود. تهد زاریمن ب یکارها

کنم چون زن است حق ندارد بدون   یاش ندارد و من آنقدر احمقم که فکر م ییشناسا

نفس تازه کردم تا بتوانم شماره اش را   یماجازه من از مدارکش استفاده کند. ک

  یکرد داخل شوم. وقت یآمده بود و با دست اشاره م رون ی ب ی. پدرم از کالنتررمیبگ

 در هوا چرخاند و وارد شد.   یام دستش را عصبان  ستادهیهمانجا ا دید

 

خانم و  مایس یکرد و من دنبال کثافت کار یداشتند؟ زنم داشت فرار م یتوقع چه

از طرف    یاز دست رفته ا امیرا که باز کردم پ شیبرادرم آمده بودم. قفل صفحه نما
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  یم شمیدادم. مطمئن بودم دارد به ر یخواندنش داشتم جان م یسحر داشتم. برا 

 آشوب به جانم افتاد.  شتریبود ب فرستادهکه  یصوت لیفا دن یخندد. بازش کردم و با د

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 39_پارت#
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زمستان بود اما من داشتم آتش  نکهی را باز کردم تا هدفون را بردارم. با ا نیماش در

. خواهرم به  دمیکش نییپا مهیرا روشن کردم و پنجره را تا ن نیگرفتم. کولر ماش یم

 دیدست از سرم بردار میخواست سرش داد بکشم بگو یآمد. دلم م یم نیشسمت ما

 جی. گدیبه پنجره کوب  ی. خم شد و ضربه استادیا نیکنار ماش د؟یخواه یچه از جانم م

درون وجودم بود که   یادیکند. فر یکه سرزنشم م دمیشن یو مبهوت نگاهش کردم. م

 اوشیس دیجماعت بگو نیو به ا زدی بر نییرا پا یکالنتر  یوارها یخواست د یم

.  بکشد رون یب دیافت یکه م یکه معجزه کند شما را از هر مخمصه ا  ستینعوذباهلل خدا ن

 آورم.  یمن هم انسانم کم م

 

روم اما  یدنبالش م گرید قهیجهت تکان دادم که فکر کند چند دق یرا چند بار ب سرم

  یادیخواست هر طور شده مرا دنبال خودش ببرد. چنان فر یدست بردار نبود. م

  یاعضا  یتوانست رو ینم یزیچ چیچرا ه دمیفهم ی. نمدیکه از جا پر دمیسرش کش

خوان ببرنش  یم گمیدارم بهت م ؟یزن یخانواده مرا کم کند: سر من چرا داد م

 ... رهیآبروش م میرینگ  تیزندان... اگر رضا

 

چرا ولم   د؟یفهم  ی. چرا نمدمیکوب میم و مشت بر ران پاهاداد هیرا به فرمان تک سرم

را   کهیزده بود صورت آن مرد یگرفتم وقت  یم تیرضا قشیکرد؟ چطور از مادر رف ینم

کامران و  قهیرفتند  یغر زدن سر من بدبخت نم یکرده بود؟ چرا به جا یخط خط
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به   یشدم کتک مفصل یم ادهیوگرنه پ  رفتگرفتند؟ خوشبختانه خودش  یرا نم مایس

وصل کردم  لیموبا یهدفون را به گوش می. سردیزدم تا خفه خون بگ یخواهر خودم م

آمد و بعد سحر جواب داد:   یزنگ تلفن م یرا فشردم. صدا یصوت لیو دکمه پخش فا

 ... دییبله بفرما

 

 ؟ ید یحاال جواب تلفن هم نم ی... کارت رو کردگهیمادرم پخش شد: بله د یصدا

 

 شده؟  یکردم؟ باز چ یم.... من چه کارسال  -

 

  یفکر کرد ما؟یس یاز جون زندگ  یخوا یم یچ ؟یاز بس دروغ گفت یخسته نشد  -

دختره فتنه... ما  ریخونه باباش؟ نخ رهیکنه م یمثل تو جمع م یاریپشتش حرف در ب

حرف در   تیپشت جار  یتو از حسود  می. به همه گفتمیبا احترام برش گردوند میرفت

... حسود که  یبکشه؟ نازا که هست و از دست ت دیچقدر با چارهیب اوشی... سیآورد

  ی... دم به ساعت فتنه میهم که ندار تیخواهرشوهرهات و جار دن ی... چشم دیهست

  یمایبرو برادرت رو جمع کن که چشم به س یگیبشه؟ راست م یما که چ نیب یانداز 

 تم جنازه داداشت رو بندازه... فرس یما داره... خودم کامران رو م
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[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 40_پارت#

 

 

   

 

 

 

 داره؟  یبه برادر من چه ربط د؟یگ یم یچ  نمیبب دی: صبر کندیحرفش پر ان یبه م سحر

 

  دیرو به هم بزن مایکامران و س یزندگ  نکهیا  یتو و داداشت برا ؟یدون یتو نم  -

 ...  میدنبالش... آره آره ما خبر دار دیافتاد
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 داداش من چه کار به خانواده شما داره؟   -

 

... کامران رفته در هیداداش جنابعال قیرف چارهی ب یمایبه س دیاون پسره که چسبوند  -

 ادیو پاره اش کرده... االن هم داره م کهیخونه اش حقش رو گذاشته کف دستش... ت

کولت برو گمشو از  یفرستمش سراغ داداش تو... سحر دمت رو بذار رو  یمن م نجایا

... اگر فکر  ارهیبراش بچه ب رمیگ یده براش زن می... ماه نکشرون ی پسر من ب یزندگ

که جواب شوهرش رو بده بچه   ی... زنیکور خوند دهیم یزیچبهت  اوشیس یکرد

 همون بهتر بره...   ارهیبراش ن

 

نمانده  یزیکرد که چ ی. قلبم آنقدر درد مدمیشن یمادرم را درست نم یحرف ها هیبق

که ناجوانمردانه  یلیتوانستم درد س ی. م افتدیب رون یام را بشکافد و ب نهیبود قفسه س

در تمام بدنم حس کنم. درد گوشت و استخوان نبود   دمیکوب هیبق یبه صورت زنم جلو 

بود که    یزیسوزاند. مثل چ یسوزاند و م  یبود که م حدر رو یدرد تمام نشدن کیبلکه 

  ی. نمیتا ابد بسوز دیبا  یریبم نکهیبودم. سراسر آتش گرفتن بدون ا دهیاز جهنم شن

 کشم.  توانستم نفس ب
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.  دیگو یخورد سحر دروغ م یکار را با سحر کرده بود و هر بار قسم م نیمادرم ا بارها

کردند نازش را نکشم   یم هی. توصستادمیا یزدم و پشت مادرم م یمن هم تهمت م

که   الیخ نیبا ا دمیکش یکردم. ناز مادرم را م یشود من هم گوش م یپررو م

حد به   نیدست دادن سحر تا ا ازز وحشت خانواده ام هستم. هرگ یبرا یپسرخوب

به او   یدانستم کم یم می نشست یکنار هم در دادگاه م یوقت یبود حت  افتادهیجانم ن

با  رم؟ی چطور سراغش را بگ ایکجا برم  دیدانستم با یآورد. نم یکم م اورمیفشار ب

پرت   نیماش شهیرا به سمت ش یتلفن همراهش تماس گرفتم اما جواب نداد. گوش

بار دلم   نیاول یخرد شد اما برا  یاش انداخت و گوش شهیش یرو یکردم. ترک بزرگ

ام   یزندگ هی. نه تنها سرماافتدیب زمیعز  یها نیخط به ماش کی. طاقت نداشتم دینلرز

بار بلند گفتم: به   نیبودند. ا زتریز جانم عزا می توانستم به جرأت بگو یبود بلکه م

 درک!

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 41_پارت#
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منتظر بودند  یدر کالنتر یبه مادر و خواهرم که جلو  تیاهم یرا چرخاندم و ب چییسو

 دن یخواستند برگردم اما چشم د یگرفتند و قطعا م یبه سمت خانه راندم. تماس م

قرآن بگذارد؟    یرا نداشتم. چطور به خودش جرأت داد دست رو چکدامشان یه

من به ناحق هم جنس خودشان را زدم؟  یخودشان زن بودند چطور پوزخند زدند وقت 

من باعث شده بودم.  یاز من؟ آر دیودند؟ شا را از کجا آورده ب یوجدان یهمه ب نیا

  یم یاو گذاشته بودم حت یگام ها یبه ناحق برداشته بود من پا جا یپدرم هر قدم

 گرفتم.  یم یشیموارد از او پ یشد گفت در بعض

 

 

شوم نداشتم. با همه  ادهیپ نکهیشدم اما جرأت ا نگیبودم. وارد پارک دهیخانه رس به

فرق   یکی نیحد شرمنده نبودم. ا نیسحر کردم هرگز تا اکه در حق  یزشت یکارها
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اش کردم و   یشده بود که من وارد زندگ یکس یناموس یکرد. زن پاکم پاسوز ب یم

هر طور شده با خانواده اش   دیاو کم آورده بود. با  یمن جلو یاقت یل یبه خاطر ب  شهیهم

به   یاحترام  یهمه گند پشت سر هم و ب نیگرفتم تا بفهمم کجاست. ا یتماس م

مدت که سحر در  نیتمام ا یزدم وقت یزنگ م  ییآخر کار دستم داد. با چه رو گران ید

در خونم بود   یبار سراغش نرفتم؟ هر چقدر هم گستاخ کیخورد  یخانه آنها غصه م

 داد.  یکفاف نم

 

 زیم را حلق آوخود نگیکند همانجا در پارک یتوانست کار یتماس دوباره مادرم م 

شد. بس   یدلم خنک م یکم دمیکش یبار سر مادرم داد م نیاول   یاگر برا دیکنم. شا

به خاطر من دست از توقعاتش  یتوانست ذره ا یکه نم یزن یهمه احترام برا نیبود ا

جمله به پدر و مادر  نیکند.  ا یزندگ ی دم دمرده بتوان لیذل اوشیس نیا دیبکشد شا

بس کن زن خجالت   میندارد؟ چطور به مادرم بگو  یتبصره ا چیه دیخود احترام بگذار

نکرده باشم؟ دکمه اتصال تماس را زدم و فقط گوش دادم:  یحرمت یبکش که ب

 ... ن ی... دستت درد نکنه... آفراوشیس نیآفر

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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 42_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

مگر   یول دمیکش یمنت م دیبا امتیکارم در آمد. تا ق یعنی نیرا قطع کرد. ا تماس

نشسته بودم و   نگیخاموش در پارک نیرفت؟ هنوز همانجا پشت فرمان ماش یم ادشی

 نهیباعث شد از آ اطیباز و بسته شدن در ح یکردم که صدا یفکر م  میها یبه بدبخت

شد. با عجله کمربندم را باز کردم و  ی مبود که داخل به پشت سرم نگاه کنم. سحر 

بخاطر رفتار امروزم   اینرفته خوشحال باشم  نکهیاز ا دیدانستم با یشدم. نم ادهیپ

اجازه   نکهیبدون ا بتشیچند ساعت غ نیا یبرا  یهم عصبان دیشا ایخجالت زده؟ 

 شدم.  یبدهد؟ پشت سرش وارد الب  یحیتوض ای ردیبگ
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و به   ستادیخودش متوجه من شد که کنار آسانسور ا ایبزنم اما گو شیبودم صدا مردد

 ... برادرتون به سالمت برگشت؟ اوشی: سالم آقا سدیسمت من چرخ

 

  یدانستم ول یهنوز نم دیفهم یرا م زهایچ نیرا انداخته بود. از کجا همه ا متلکش

انگشت   ینه کبودش که جاکنم اما گو  یبود. جلو رفتم به او درشت  یالحق دختر زرنگ

آن لبخند مرموز   شتریگذاشت خفه ام کرد. از همه ب یم شینامرد را به نما کی یها

بود به   نیشه که چهره اش گرفته و غمگی داد. برعکس هم یصورتش عذابم م یرو

  طنتیچشمانش برق ش نطوریرا پشت سر گذاشته که ا یبزرگ یروز یپ دیرس ینظر م

دارد. تأسف آور بود رو کردن دست مادرم بتواند انقدر شادش کند که تصور کرده 

 موفق شده.  

 

حقارت  نیحد خوشحالش کند. ا نی تواند تا ا یم یزی چ نیاست که چن ریحق چقدر

کردم که  یم الیخ نطوریبود البته من ا لمیدست من و فام ریسالها شکستن ز جهینت

دارد. وارد   یگرید لیدل دمیاش به خاطر شرمنده شدن من است و بعد فهم یشاد

  یا  سهیمبل لم داد. ک یو رو آورداش را در  یمانتو و روسر  الیخ یب میخانه که شد

. دیکش رون یاز درونش ب یچیمبل کنار دستش گذاشت و ساندو یهمراهش بود. رو
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کرد:   چیساندو یمبل نشست و شروع به باز کردن سلفون بسته بند یچهار زانو رو

 خب چه خبر؟ 

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 43_پارت#
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هم   یمدت کجا بوده اما سوال مهمتر  نی تمام ا دمیپرس یم دیبودم. با یاز کنجکاو پر

اش را جلو  سهیاپه نشستم و ککان یرو  ده؟یخر چیداشتم؟ پول از کجا آورده ساندو

 ؟یبود: پول از کجا آورد دهیخر چیساندو کی. فقط دمیکش

 

: به نظرت دیباال انداخت و خند یزده بود. شانه ا چشیگاز را با اشتها به ساندو نیاول

 ست؟ یخونه کم ن یتو یزیچ

 

 کمه؟  ی: چست یبه اطرافم انداختم. هنوز متوجه نبودم منظورش چ ینگاه

 

زد.   چشیبسته به ساندو یبا چشم ها یگریاشاره کرد و گاز د  نیانگشت به زم با

  بی انداخت غ یمبل ها م یکه جلو یبافت   شمیشد. فرش ابر دهیکش نینگاهم به زم

 : فرش کجاست؟ دمیشده بود. با تعجب پرس

 

اشاره کرد. به سمتش  چشیو به ساندو دیدوباره خند دیجو یرا م شیکه غذا همانطور

  ؟یکرد  ی: چه غلطدمیپرس یشدم و عصب زیخ مین
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به سمت  دیکش رون یچند کاغذ ب فشیدستش را به عالمت صبر کن باال آورد و از ک کف

  یتو ریبرو نون و پن  ی... اگر گرسنه الهی روز قبل از سال تحو کی خشیمن گرفت: تار

 هست...  خچالی

 

  هیترک یاز شهرها یک ی یو رزرو هتل برا مایهواپ طی. بلدمیرا از دستش کش کاغذها

به در  زدهیروز بعد از س کیو برگشت  لیروز قبل از سال تحو کیرفت  خیبود. تار

! آنقدر  یآن هم هتل پنج ستاره همراه خدمات آژانس مسافرت دیع التیکل تعط یعنی

ها حرف بزنم. با دقت مطالب داخل آن کاغذ متوانست ینم هیشوکه بودم که تا چند ثان

به   الیخ یانداختم که ب یهم به سحر م   ینگاه یرچشمیز یکردم و گاه یم یرا بررس

و   دیجو یبرد که با چشمان بسته م یلذت م یلیزد و معلوم بود خ یگاز م چشیساندو

 ه؟ یچ نیکرد. کاغذها را تا زدم و به سمتش گرفتم: ا یحض م

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 44_پارت#
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 دیچون اول ع ان یو کامران هر سال شمال نم مایس دمیداد: من د حیدهان پر توض با

... تو که مامیس یگردن من که در هر حال حسود زندگ یآخرش بر م لندیتا رن یم

من هم که به   یستی داشت پولدار نمثل دا ییچون بدبخت و گدا یپول ندار   چوقتیه

رو مهمون کنم؟   اقتمیمن شوهر با ل رهدا یندارم... گفتم چه اشکال اقتیقول خودت ل

راحت پول دالر هم کنار گذاشتم   التی رو فروختم تور گرفتم... خ هیزیهان؟ فرش جه

 ... یاریبا خودت هزار تومن هم ب  ستیالزم ن

 

شد فرش خانه را فروخته باشد: چرت و پرت   یماز کله ام بلند شده بود. باورم ن دود

 ... یفرش خونه منو فروخت  ینگو... تو غلط کرد
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... فکر کنم اشتباه  میداداش با هم بر سایدستش را باال آورد: آ...وا یجد یلیخ

کفاف سه تا  ینیاتاق خوابه... در ضمن اون فرش ماش ی... فرش شما توی دیفهم

آورده...   ران یفرشم انگار با خودش موزه فرش ا گهیجور م هی داد...  یهم نم چیساندو

... نترس تمام جوانب رو در نظر یکن یمنو متهم به دزد یتون یم  یگیدونم االن م یم

با خودم آوردم و  هی زینداشتم بگم جه یمدرک چیمن ه نکهیگرفتم... با توجه به ا

  میء کنه چون فکر کردامضا اههیخانواده من هرگز از داماد شاخ شمشاد نخواستند س

... دپات بو ریبودم که ز یفرش نیزشته... من فقط مالک هم یلیها خ  یزرنگ باز نیا

  یداشتم... مال من بود دلم م دیفاکتور خر  ستی ن یمشکل ؟یکن تی شکا یخوا یم

 یتو  نیخواست با شوهرم برم مسافرت... نگران نباش مهمون من... تو فقط بش

 ؟ ی خوا یم یچ  گهید دمیهم بهت م یب یپول تو ج مایهواپ

 

منت هم   ید یخر طیبل ی: فرش رو فروختدمیمبل بلند شدم و سرش داد کش یرو از

 ؟ یگذار یسر من م

 

  یمگه خودت روز ه؟یگفت: منت چ دن یزد و در حال جو چشیبه ساندو یگرید گاز

  ؟یبخر  ون یلیبا ده م  یتون یکه مادرم داده رو م یکل آت و آشغال یگفت یصد بار نم

کنه؟   یسمسار قبول نم یمشت جنس به درد نخور بهم دادن که بد کی یخودت گفت
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مال من بود دلم   ه؟یبه ک یک نخر... اصال یبهترش رو بخر  یخودت بلد  یگفت ؟ینگفت

 خواست بفروشم... 

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 45_پارت#
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  یدون یشعور مگه نم یرا در دستم مچاله کردم و به سمتش انداختم: دختره ب کاغذ

برم پس   یداد یبه ک ؟یخانواده خودم باشم؟ کجا فروخت شیپ دیبا دیمن هر سال ع

 کم دردسر دارم؟  رم؟یبگ

 

کتاب  نیجان ا اوشیس نی: ببدیکش رون یب یکرد و کتاب فشیخونسرد دست در ک یلیخ

کتاب ننوشته زن مکلف است   نیا یجا  چی... هرانهیا یاسمش قانون  مدن ینیب یکه م

کلفت کار کند و از سرما بلرزد و  کی نی پدرشوهرش برود و ع یال یبه و دیهر سال ع

درباره حقوق  زن و   یکه فکر کن ینجا هر چیبه خانه برگردد... ا ضیدست آخر هم مر

نسبت به   یا  فهیوظ چیمن ه یمدن نیمرد نسبت به هم باشه نوشته شده... طبق آئ

... من  ی من ندار یها یدرباره دارائ یحق  چیندارم... در ضمن تو هم ه یلمادر جنابعا

 بخرم نوش جان کنم... یژامبون تنور چیتونم بفروشم باهاش ساندو یم

 

من قانون قانون نکن...   یو گوشه خانه پرت کردم: برا  دمیرا از دستش کش کتاب

 شده...   ادیروش ز گمیبهش نم یچیه

 

ندارم تو   یمن کار نیزد: بب یگریتر آورد و گاز د نییارا پ چشیساندو یرو سلفون 

خودم  فیوظا یبه من اجازه ند یتون ی ... تو مینسبت به خانوادت دار یا  فهیچه وظ
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تماس خشک و  کی یحت یمجبورم کن  یتون ینم یرو درباره خانواده ام انجام بدم ول

شمال ازم کار  یمنو با خودت ببر  یخوا یم گر... در ضمن ارمیبا کس و کارت بگ یخال

... تو  ستی من ن فهیخونه وظ یبه بعد هم کارها نی... از ایبهم حقوق بد  دیبا یبکش

از   یدونه خاله کبر  یم ایمستخدم کنم چون همه دن یتونم تقاضا یقانون گفته من م

  یاز بچگ مدادگاه ثابت کن یتونم تو یکرد م یخونه ما کار م یمن بچه بودم تو  یوقت

  ری... در غیدستمزد بهم بد  ای یریمن خدمتکار بگ یبرا یو تو موظف میمستخدم داشت

 نداره...  یربط  چیصورت خودت کارهات رو بکن به من ه نیا

 

  یکتک بخوره ها... خودت م دی... مثل زن ناشزه باگهیزد و افزود: قانون م یگرید گاز

  یخودت دار ی... وقترهیگ یهمون که چون اتاقم جداست نفقه بهم تعلق نم ای... یگفت

مادر  ریچرا من نکنم؟ حقمه از ش یکنیاستفاده م تی گند زدن به زندگ یاز قانون برا

دونم تو حالل و حروم سرت بشه... به هر حال مادرت  یم دیبهم حاللتره... گرچه بع

 هم گردنت نباشه...  یگناه چیه یره بدبعد هم پول کفا یداده قسم دروغ بخور ادتی

 

 

فروخته و چانه   یسحر فرش را به ک نکه یدرباره ا قیروز تمام کارم شده بود تحق دو

پرواز   رایها که آخر هم موفق نشدم ز  طیپس دادن بل یبرا ییمایزدن با آژانس هواپ

 شد کنسل کرد. یوجه نم چیچارتر گرفته بود و به ه 
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[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 46_پارت#

 

 

   

 

 

 

خودش را گرفته بود  یجلو  یدادم. به سخت حیتماس گرفتم و ماجرا را توض لمیوک با

ام بود دلش از کار سحر خنک شد. هر چه سحر    یمیقد قی که رف یلیوک ینخندد. حت

داشت و   تی اثبات مالک  یبرا یکه فروخته بود مدارک کاف یکرد. فرش دییگفته بود تأ 

 در آن دارم که نداشتم.  یکردم حق یم ابت ث دیبا رمیخواستم پس بگ  یاگر م یمن حت

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

115 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 

که   یزیها چتن م؟ییآ یبه شمال نم دیع  التیما تعط میبگو یدانستم به چه جرأت ینم

بود که بفهمم سحر درست گفته و قرار است همه   نیشد دلم گرم شود ا یباعث م

هفته اول همراه ما   یبروند. کار هر سالشان بود. گاه لندیبه سفر تا میخواهر برادرها

هم از اول تا  یزد. چند بار یم بشان یاز کشور غ جبودند و هفته دوم به بهانه سفر خار

داشتند تا من  یگرید یآخرش همه رفتند و بعد با هزار دروغ وانمود کردند کارها

آوردند که پدر  یبهانه م  شهیهم مایخودشان بوده اند. کامران و س یخوش ینفهمم پ 

 شهیهم ارشیخودشان را داشتند. ک یهم داستان ها هیکند. بق یآنها را مهمان م مایس

مجبور شده   شان یو ترانه و تبسم به زور شوهرها دیکش یم شیمادرزنش را پ یماریب

 . م یبدهکار بود شهیماندم و سحر که هم یوسط فقط من م نی بودند. ا

 

  یسفر اجبار یکنم ماجرا  دایپ یخانواده ام رفتم تا فرصت دن یجمعه سال به د نیآخر

چشم   اریرفتم مبلغ بس یاگر نم  یخواهم شد ول چارهیدانستم ب  یدهم. م حیرا توض

  هیانداخت. تنب ریگ یبودم. سحر مرا در بد مخمصه ا   ختهیآب ر یپول را به جو یریگ

  یبود و نه از کارها یزد. نه از غذا خبر یمن دیو سف اهیبود دست به س نیا دشیجد

گفت اگر حقوقش را بدهم انجام خواهد   یکردم م یروزمره خانه هر بار هم اعتراض م 

 داد. 
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  یجز سکوت نداشتم. به خانه مادرم که م یگفته بود کامال حق دارد و من چاره ا ملیوک

نداشتم. سحر را صدا زدم و خواستم لباس   دهیو اتو کش زیتم راهنی پ کی یرفتم حت

 ؟ یدی: چقدر مدیو پرس  دیچرخ وتریکامپ یجلو  یصندل یاتو کند اما رو

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 47_پارت#
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مادرم نشسته بودم   یآمدم. حاال جلو رون یچروک از خانه ب راهنیکردم و با همان پ لج

  یدختره دستش م رهیکرد: مادرت بم یام م  وانهیداشت د شیو قربان صدقه ها

 رات اتو کنم قربونت برم... خودم ب  اریبزنه؟ در ب رهنتیاتو به پ   هیشکست 

 

کشم از دست توست مادر من... کاش   یهر چه م  میتوانستم بگو یکاش م یکه ا آخ

و بعد کفاره  یداده قسم دروغ بخور ادتی یخبر یتوانستم بپرسم کدام از خدا ب یم

ندهد.  ادتیمزخرفات  نیاز ا گریاش کنم د یحال رمی اش را بگ  قهیکه بروم  یبده

انداختم تا بار  یصورتش تف م بهکار زشتش را  یبود وگرنه طور که مادرم  فیح

راه   یغلط ها بکند. مادرم رفت خواهرم آمد و دستش را محکم رو  نیآخرش باشد از ا

 اتو کنم؟  یاریلباست رو در ب ارمیب  شرتینفسم گذاشت: داداش برات ت

 

کنم: بس   یشد حرصم را سر تبسم خال  یتوانستم سر مادرم داد بزنم اما م ینم دیشا

رسه؟ آره زنم اتو نکرده چون از دستم ناراحته... چون شماها  یبه تو م یچ ؟یکن ینم

 اوشیخودتون... س یخوشگذرون یپ د یبر دیمنو خونه خراب کن دیکرد یکیدست به 

مثل آب   یبه همه بگو تبسم... وقت نویا ستین  یخبر اوشیاز س گهیمرد... تموم شد... د

  یاز من توقع برادر دینبا دیترس یاز خدا نم  یحت دید یخوردن دروغ به خوردم م

 دیخور یم یزهر مار دیر یکه شما م ی خونه ا ی... من امسال پام رو تودیداشته باش
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پشت   گهیبشه که تو روش دروغ م  یکس نیهمنش ادیگذارم... زن من هم نم ینم

 کشه...  یسرش هزار جور نقشه م

 

که نشدند مادرم نشست.   فمی. حراوردمیگفت هزار تا خواهرم اما کم ن یمادرم م یکی

  ایبار خواب نبودم که نفهمم   نیراه انداخت. ا یزار  هیو گر ییمظلوم نما یدوباره بنا

  یو خانواده اش م ماید همراه سو کامران دارن ارشیگفت ک شیحرف ها ان ی. منمینب

 یمادرم م نی... بنابراایرفتند آنتال یبا شوهر و بچه ها م  م... تبسم و ترانه هلندیروند تا

 بود.  ارشیدر اخت یمفت و مجان شهیبه نام سحر که هم یماند بدون کلفت

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 48_پارت#
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که ترانه آمد و بعد گفت منزل   یسال گذشته هم به جز چند روز دیافتاد ع ادمی تازه

تا جواب   می ام نبود چارهیجز من احمق و زن ب چکسیمادرشوهرش دعوت است ه

. خاک بر سر من کنند میرا بده شان یها  جهی عمه، عمو با هفت سر نوه و نت ،ییخاله، دا

به سمت   میآمدم و مستق رون ی. با قهر از خانه مادرم بدمیکه آنقدر کور بودم نفهم

جا به جا   یها زنده به گور کنم. شهرام برا نیماش نیرفتم تا خودم را آنجا ب شگاهینما

: سالم آقا من لبخند زد و به استقبالم آمد دن یها آمده بود. با د نیاز ماش یکیکردن 

 ؟ یستیمگه عازم سفر ن یکن یچه کار م نجای... جمعه ااوشیس

 

 داند: سحر بهت گفته بود؟  یسفر را م یافتاد از قبل ماجرا ادمی

 

شمال؟ کامران گفت زودتر  یر یم یبا تعجب باال انداخت: نه... فکر کردم دار  ییابرو

 ... دیافت یراه م
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  یهمه راحت بود همراه مستخدم خصوص الیزدم. خ شخندیدل به حال خودم ر در

...  ی خبر نداشت امسال سحر غوغا به پا کرده: پس خبر ندار یشمالم و کس یراه

 بره؟  ییکامران نگفت خودش قراره جا

 

گرفتم   یم طیتو بودم بل ی... من جالندیتا رهیچرا... گفت داره با خانومش م  -

  دهیوقتش نرس ؟یهمه پول جمع کرد نیا ینچه کار ک یخوا  یرفتم.... م یباهاشون م

 ؟ یسفر با سحر خانوم بر  هی

 

سفر هم به خرج سحر دارم  نیبه صدا در آمده بود و هم گرید ایکه همه دن هاتیه

لوکس و براق داخل مغازه انداختم.    یها نیبه ماش یرفتم. نگاه یم یداشتم زورک

:  دمیفکر پرس یداد. ب یرا م زیچقدر شرم آور بود که سحر داشت مخارج همه چ

 نداره؟  یمشتر  هیشهرام اون لکسوس مشک

 

  یم فی تخف ون یلیدو سه م یبود ول یکی مورد نظرم انداخت و گفت:  نیبه ماش ینگاه

 ...ادینم نییپا اوش یچونه زد من هم گفتم س یلیخواست... خ
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به خاطر سحر نبود. با کامران و کل  قتشیآخر بزنم. حق می به س نطوریشد ا ینم باورم

دهند  یرا داشتم که همه دارند او را با انگشت نشان م یام لج کردم. حس کس فهیطا

  نیگفت: بب یزد که م یکامران در گوشم زنگ م یخندند. انگار صدا یم ششیو به ر

گذارم اونوقت   یدارم براش سنگ تمام م لمه... زن من هفت خط عایشعور یچقدر ب

اش رو بفروشه حضرت آقا رو هم مهمون  هی زیفرش جه دیپارچه خانومه با کیو زن ت

 سحر؟  ایداره  اقتیل مایکنه ... س

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 49_پارت#
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  رتشیغ یو ب اشیو خانواده ع مایس یسحر به هزار تا دهیگند یتار مو کیواهلل که  به

  المیخ نیو من ع ردیبم مایس یشد کامران برا  یکه باعث م یزی. تنها چدیارز یم

و کامران قبل از ازدواج با هم دوست بودند و در واقع با عشق   مایبود که س نینباشد ا

از رابطه زن و مرد نداشتم و  داشتم   یفهم چیه هک یازدواج کردند. من درست وقت

سحر شدم.   یکردم بعنوان خواستگار وارد زندگ یرا بعنوان پسر بزرگتر اجرا م فمیوظا

بچه چهار ساله را   کیهنوز هم همان آدم بودم. به قول سحر من زبان حرف زدن با 

همسرم   با. ستیخانم چ کیدانستم دستورزبان صحبت کردن با  یبلد بودم اما نم

 کالهبردار طرف شوم.   کی کردم که ممکن بود با  یهمانطور معاشرت م

 

  میفروختم و مستق  فیتخف ون یلیبا چند م یرا به همان مشتر نیلج خانواده ام ماش از

کند با  یکه بمب حمل م یرفتم. بسته دالرها را که به خانه آوردم مثل کس یبه صراف

از اتاق   یوقت  دیخند شمیبه ر ایخودم به اتاق خواب بردم و داخل کمد پنهان کردم. دن

پرداخت شده   یو قبض ها  مایهواپ طیبه همراه بل یالرچند صد د دمیآمدم و د ن رویب

  یاست. چقدر احمق بودم که پولم را از همسرم پنهان م  یناهار خور زیم یرو یخروج

 دانست! یهنوز هم مرا قابل اعتماد م یاو با دست خال کهیکردم در حال
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رفتم. با  خچالیپاسخ به سمت  یمملو از هزار پرسش ب یو تشنه بودم. با فکر گرسنه

 یها  دیخشکم زد. در قسمت راست خر دشیجد تیوضع دن یو د خچالیباز کردن در 

برچسب با    زیهمه چ یبود و بخش چپ را به خودش اختصاص داده بود. رو  دهیمرا چ

به  یمنه... کالباس دوست ندار الم ن یخودت بخور ا ریمختلف داشت: از پن نیعناو

... نصفش رو خوردم دست نزن... مهمون دمیجهنم من دوست دارم با پول خودم خر

 خوام...  ینم

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 
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آن  شود بعد از ی. با خودم فکر کردم باالخره که پول فرش تمام مدمیخند اریاخت یب

بود. از سر   یمفرح تر از قبل دیسحر جد نیخواهد چه کار کند؟ به هر حال ا یم

  یم یو آشفته بود که وقت  ختهیبه هم ر ی به سمت اتاقش رفتم. خانه به حد یکنجکاو

.  یشده کف خانه نگذار  ختهیر لیوسا  یپا رو یکرد یدقت م دیبا یراه برو  یخواست

زدم   یم یهر بار حرف یاست ول یچه وضع نیخواست سرش غر بزنم که ا یدلم م

 ؟ یدی: چقدر مدیپرس یگذاشت و در آخر م یمن م یطومار قانون جلو کی

 

گفتن نداشتم. حقم بود. هر بار اعتراض کرد  یبرا یشدم و حرف یبود که خفه م آنوقت

که  یزن ایسرکار برود  دیزن بدون اجازه شوهرش نبا نکهیچند قانون احمقانه مثل ا

به در اتاقش   ی. تقه ا دمیکوب یبر سرش م ردیگ یکند نفقه به او تعلق نم ینم نیتمک

بود و با  گذاشته  وتریکامپ زیم یرو پسیچ همراهماست  یزدم و وارد شدم. کاسه ا

 م؟ یما بخور یلقمه کوفت بد  کی یخوا  یخورد: نم یاشتها م

 

...  ری برو مستخدم بگ یخوا  ینگاه کند گفت: حقوق بده برات بپزم... نم نکهیا بدون 

 ... گهیکه م میقانون دار
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 ه؟ یچه وضع زندگ نی... ایکن فی: الزم نکرده باز قانون رددمیحرفش پر ان یم

 

نداره... خودت    یدر ماست فرو کرد: به من ربط یگر ید پسیباال انداخت و چ یا شانه

خوشت  شه؟یم یچ نیکنم بب یکنم؟ حاال کار نم یمگه تو خونه چه کار م یگفت یم

 به خودت مربوطه...  ادینم

 

 ... ینیب  یرا باال بردم: با من لج نکن سحر بد م میصدا یبه داخل برداشتم و کم یقدم

 

رفت   فشیبرخاست. به سمت ک یصندل  یآورده از رو ادیبه  یزیازه چکه ت یکس هیشب

 اومده! هی: برات احضاردیکش رون یب یو پاکت نامه ا 

 

 من؟  ی: برا دمیپرس متعجب

 

خورده بود برداشت:   سیکه در ماست خ  یپسی را به دستم داد و دوباره نشست چ پاکت

 رفت بهت بدم...  ادمیآورد  روزید یآره پستچ

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

126 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

   

[Forwarded from Maryam chahi (maryam                             ) ] 

   

 

 51_پارت#

 

 

   

 

  میبرا یخواندن اوراق حقوق  شهی. همدمیکش رون یپاکت را باز کردم و نامه را ب در

کردم تا  نیینوشته ها را باال و پا یآوردم. کم یآنها سر در نم یمشکل بود. از نوع امال

سحر است.   هیپرداخت مهر یچگونگ یبررس  یدادگاه برا هیضارمتوجه شدم اح

 ه؟ یچ نی : امکاغذها را به سمتش پرت کردم و داد زد

 

  یسحر هرگز برا نکهیاز ا المی. آنقدر خمی لحظه سه بار به دادگاه رفته بود نیتا ا ما

را با   یروز نیکردم چن یکند راحت بود که هرگز تصورش را نم یاقدام نم هیمهر
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کرد همه  یما آمد سحر التماس م نیکه اسم طالق ب  ییها هی ثان نی. از اولنم یچشم بب

سحر   یهر کلمه از حرف ها یبود که من رو  بیعجکنم.  شیبخشد اما رها یرا م زیچ

آمد  یانواده ام وسط مخ یپا یکردم اما وقت یمرد حساب باز م کیبه اندازه قول 

و گفت:   دیشد. با همان حالت خونسرد به سمت من چرخ یم ییمتهم به دروغگو

 مهرم رو گذاشتم اجرا چطور مگه؟ 

 

   ؟یکرد یچه غلط  -

 

نداره   نی به ا  یربط چیهم ه  نیاست. ا  هیطبق قانون به موجب عقد زن مالک مهر  -

  ینم گهیوجه د چیکه من به ه  نهیا دی. خبر جدره یطالق بگ ایکنه  یکه بخواد زندگ

 طی شرا یتون یحقمه... م نیخوام و ا یرو م هیاما مهر رمیخوام از تو طالق بگ

شماره  زتیعز شگاهیکه اومدم نما وزمن اون ر یول  یدادگاه بگ یپرداختت رو تو

نگران  کردم.   یکه به نامت بود برداشتم بعنوان مال به دادگاه معرف ییها نیپالک ماش

  یریقرض بگ  یتا اون موقع وقت دار  شهیم لیتشک دیدادگاه بعد از ع زمینباش عز

چون به  دمیپرس لی... در ضمن از وکی هات رو به نام من بزن نیماش یمجبور نش

منو   هی خونه نصف مهر نی... سند همیکن  یقسط بند   یتون ینم  یمال دار یکاف زهاندا

 کرد...  یفکر  دیاش با  هیبق یبرا   دهیجواب م
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[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 52_پارت#

 

 

   

 

 

 

 چیشود. به ه ران یباعث شد خانه کامال و  میکه آن شب من و سحر با هم کرد ییدعوا

  یاما وقت میافتیمراقب بودم دوباره به جان هم ن یلیلحظه خ نیآورد. تا ا یعنوان کم نم

اش را خواهد گرفت کنترلم را از دست دادم.    هیهرکرد م دیآنطور خونسرد مرا تهد

گفت کورخوانده ام   یشکست و م ینمانده بود. م یاقدر خانه ب گرید یسالم زیچ چیه

بگذارد. خوشبختانه    یاش باق هی زیاز جه  یزیکه مادرم لقمه گرفته چ یزن یبرا 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

129 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 یهم احتماال کس نییشد به اصفهان رفته بودند و طبقه پا یم یدو روز یبغل هیهمسا

  نکهیا  رأتکه من بار قبل راه انداختم ج یاما با قشقرق   دندیشن یهم م دینبود. شا

 .  میشب هر دو خسته شد ازدهیکنند نداشتند. ساعت  تیشکا

 

من   یسالم در بدنش نداشت. جالب بود که حت یخرده بود. سحر جا شهیپر از ش نیزم

 چکدامیه گریکرد. د یکوبانده بودم درد م فشیکه به تن نح یتم به خاطر ضرباتدس

. من هم تمام زورم را زدم و امدیوجه کوتاه ن چی. سحر به همیجان ادامه دادن نداشت 

  نیزم یگوشه وسط لوازم شکسته رو کینشدم. هر کدام  فشیدر کمال تعجب حر

  یسوخت. حس م یام از درد م نهی . قفسه سمیکرد یبه هم نگاه م مینشسته بود

 یسر و صورت سحر خجالت م  دن یکردم هر لحظه ممکن است سکته کنم. با د

 نیترساند. آخر یاست و کم کم دارد مرا م  بیام عج  نهیدرد س میبگو دمیکش

  یتکاند و به سمت اتاقش م یرا با دست م لوارشپشت ش کهیجمالتش را در حال

 ... یآشنا شد دیحر جدرفت گفت: خوشحالم با س

 

  یدیشد الحق سحر جد یگذشت و وارد اتاق م یبهت زده من م افهیق یاز جلو  یوقت

و من تا صبح لوازم شکسته و   دینا آشنا بود. آن شب سحر خواب میکه برا دمید یرا م

  یکنم اما با تجربه ا یکار نیشد چن ی خودم باورم نم یخرده جمع کردم. حت شهیش

  دیو سف اهیدانستم بدون دستمزد دست به س یز سحر داشتم مچند وقت ا نیکه ا
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را  یبعد حس کس یاولش حرص خوردم ول یبود که کم نیا قتینخواهد زد. حق

دست   عتری هر چه سر دیبا دهیگرفته و باالخره فهم یداشتم که به زور کتک درس بزرگ

 نخواهد بود.  یراه بازگشت گریبکشد وگرنه د یاز روش اشتباه قبل 

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 53_پارت#
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  یکه برا یآوردم شب ادیبا خودم فکر کردم. به  یلیصبح خوابم نبرد. آن شب خ تا

  کیفقط  می نظرشان را خواست هیو درباره مهر می مراسم بله برون به خانه پدر سحر رفت

 ! دیسحر ما هم بکن یبرا دیدخترتون کرد یبرا  ی: هر کارمیدیجمله شن

 

عروس شده بودند. ما  یآنچنان یباال و تقاضاها اریبس یها  هیدو خواهر من با مهر هر

کلفت  لیگفت هفت تا مرد سب ی. سحر مم یاما انجام نداد میرفتیخواسته آنها را پذ

حرف زدند و عمل نکردند. قول   راینبود ز چکدامشان یدر ه یجو مردانگ کی یآمدند ول

مرد نشسته   نجایکرد ا یزدند آدم فکر م  یچانه م هیسر مهر یزدند. وقت  رشیدادند و ز

  ییکار به جا یشود. آبرو گرو گذاشتند و دست خط دادند اما وقت یحرفش دو تا نم

کاش  یگرفته؟ ا یداده و ک یمحل شدند. ک یخواستند پرداخت کنند همه چک ب دیکش

 دی. شامیاند ی. حق دخترت نممیده یگفتند ما نم یکردند و م یم یوز مردانگهمان ر

کارد به   نکهینه ا میگرفت  یطالق را م ا یحق اشتغال  میکرد یدر عوض ما هم شرط م

گفت. آن  یاستخوانمان برسد و همان مردها به دخترمان خنجر بزنند. الحق راست م 

ندارد مهم تفاهم  زهای چ نیبه ا یشب را خوب به خاطر داشتم. پدر سحر گفت اعتقاد

سپارد به هر حال عروس مثل دختر   یبه خودمان م  یل زن و مرد است و نیو عشق ب

 خانواده است.   کی
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  یاز دخترها شتری به عروس ب یحت م یداد ینبود. به ظاهر نشان م نینخانه ما چ در

خانواده   یکلمه عروس در ذهن اعضا  شهی هم قتیاما در حق میکن یخودمان خدمت م

شوم و وحشتناک جا افتاده بود. برعکس ما خانواده سحر با هر دو   یزیام چ

م از کلمه عروس بود دهیشن رماز زبان ماد ادیبودند. من ز یمیصم اریعروسشان بس

زد و تمام  یکند اما مادر سحر آنها را به نام کوچک صدا م یاستفاده م والیه کیمثل 

پسر خودشان مقصر است   شهیبا هم دعوا کنند. اعتقاد داشتند هم دمیسالها ند نیا

برود از عدم  راههیرا در دست دارد و اگر زن به ب زیهمه چ  تیریمرد خانه مد رایز

 یسحر قرار م یبرادرها یزن و شوهر یدعواها ان یمرد است. هر بار در جر تیکفا

 سوخت.  یم میبرادرزن ها یگرفتم دلم برا 

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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https://romankhon.ir/


                                                                                                               

133 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

   

 

 

 

وسش کرده تا بار آخرش باشد به عر رون یمادرزنم پسرش را از خانه ب  دمیبار شن کی

از   میکه در آن بزرگ شده بود یطیمح ی من و سحر حت نی. تفاوت فرهنگ بدیزور بگو

 . م یدیفهم یحرف هم را نم نی هم یتا کهکشان بود. برا نیزم

 

فکر افتادم پرچم صلح را اگر خودم باال نبرم اوضاع از   نیروشن شدن آسمان به ا با

قدم شوم. تا  شیخواستم خودم پ  یبار م نیاول یشود. برا  یتر م میکه هست وخ ینیا

با همان  شتری ام را باخته بودم. هرچه ب یلحظه غرورم حفظ شده بود اما زندگ نیا

  یهم ب ریاخ عیشدم. وقا یتر م کینزد  ینابودرفتم فقط به  یم شیمسموم پ اتیذهن

و کردم  یم ریشکل ممکن تحق نیبه بدتر ینبود. من زنم را به خاطر حاضرجواب  ریتأث

با طال و  ایبرد  یبه سفر خارج م  یدلدار یکه قبولش نداشتم همسرش را برا  یبرادر

  کیلبخند بود و در چهره زن پاک من  شهیهم مایلب س یگرداند. رو یگل به خانه بر م

 جز خودم بود؟   یغم! مقصرش چه کس ایدن
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آشپزخانه را شب قبل شکسته   یناهارخور زیم شهی رفتم. ش خچالیبه سراغ  نیپاورچ

را باز کردم تا  نتی. در کابنم یبه جز اوپن نبود که بساط صبحانه بچ یی. جامیبود

ها خنده ام گرفت. سحر دست   وان یل یخال یجا دن یبردارم و با د یچا یبرا یاستکان

گفت: آهان... تو  یو م ختیر یها م کیسرام  یها بود رو  نتیبرد و هرچه درون کاب یم

 ... ی.... کوفت بخورری ... بگ؟ی ا قراره با زنت آب بخوره نیا

 

  نی. ادمیخند یم اریاخت  یافتادم و ب یاز حرکاتش م یکی ادیکردم  یرا باز م یدر هر

حرف   دیداد. با یدلم را قلقلک م یهر چند خشن بود اما برعکس آن قبل دیسحر جد

  یجواب مرا بدهد م دیگفتم نبا یم یوقت شهی. همسند یدادم با طال بنو یزنم را م یها

هستند   ایح یپاچه پاره و ب یعاشق زن وحش همه.  ندیگو یدروغ م یلیگفت مردها خ

که من در آن لحظه   یوضع نیفقط اطاعت محض کند. با ا دیدهند زن با یاما شعار م

 یبود چرا دختر  بی خودم هم عج یکامال حق با سحر بوده. برا دیشد فهم یداشتم م

 ادی ردست من شکنجه شد نتوانست قلبم را بلرزاند اما هر با ریت سال زکه سابق هف

 رفت.   یافتادم دلم ضعف م یکه شب قبل از او خوردم م یچک و لگد

 

آورده بود و من   هیکه خاله ام هد ینمانده بود مجسمه ا یزی بود فراموش کنم چ محال

  یم راینشست ز یهم به دلم م دیسرش منت گذاشتم وسط کله ام بکوبد. شا یکل

داشت پرداخت  ینی سنگ یاست. بها یمت یبا من به هر ق   یدانستم هدفش ادامه زندگ
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که درباره  یبعد از تمام اشتباهات دمش  یبود اگر با او همدست نم یکرد و نامرد یم

 اش مرتکب شده بودم. 

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 55_پارت#

 

 

   

 

 

کردم. نان ها را درون توستر انداختم که   دایسالم پ یردستیز کیو  وان یدو ل یسخت به

سر و صورت کبودش  دن یبا د ینگاهش کردم ول یرچشمیدر اتاقش را باز کرد. ز

زن  کهیدر حال می سفر دو نفره برو ن ی. روز بعد قرار بود به اولشرمنده شدم شتریب
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پوشاند.    یم شیخودش را با لوازم آرا مرتب دیبا افهیو ق ختیر نیمن با ا چارهیب

  یرفت. بطر خچالی به سراغ  میبه من نگاه کند وارد آشپزخانه شد و مستق نکهیبدون ا

  دیآن عالمت زده بود مال خودش است برداشت و چرخ یکه رو یر یهمراه بسته پن یآب

:  رفتمرا گ شیتا دوباره به اتاقش پناه ببرد. غرورم را فراموش کردم و پشت بازو

 ... م یبمون با هم بخور

 

 ... ی : ولم کن... لباس بپوش مهمون داردیرا محکم پس کش دستش

 

 ؟ یتعجب دنبالش راه افتادم: مهمون؟ ک با

 

 ... زاتیمن بست: عز یرا به رواتاق شد و در  داخل

 

و با خودم فکر کردم منظورش چه بود؟ خانواده من فقط   ستادمیلحظه همان جا ا چند

 یبه خانه ما م یمنت کش یآن هم بعد از کل ژهیو تدارکات و یرسم یبا دعوت ها

 توریصفحه مون یرو میخواهرها ریتصو یدانستم آنها باشند اما وقت یم دیآمدند. بع

لوازم   دن یبا د یچه عکس العمل دانستم یاست. نم ییخبرها دمیافتاد فهم فون یآ

  یآمدند و ب یزدم که چرا بدون هماهنگ یدهند. در دل غر م  یشکسته خانه نشان م
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آمد  رون یسحر از اتاق با همان تاپ و شلوارک ب دمیکه د دمیچرخ یهدف دور خودم م

 مبل نشست.  یو رو

 

که نکرده   شی. آرادیکنار ابرو و گوشه چانه اش را د یشد کبود یهم م یاز پنجاه قدم 

 یرو  یها یکبود هیشد بق یو شلوارک م یحلقه ا نیتازه با آن تاپ آست چ،یبود ه

انداختم. تازه داشت از طبقه   ی. در را آرام باز کردم و به آسانسور نگاهدیتنش را هم د

... برو  دندیفتم: پاشو هنوز نرسرا بستم و به سحر گ ررفت. د یدوم به سمت همکف م

 اتاق...  یتو

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 56_پارت#
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  یهم م ییهمانجا نشست: چرا؟ قبال که اگر دستشو الیخ یباال انداخت و ب  یا شانه

 یحاال چ د؟یکرد یدادم همه تون مثل قوم مغول به من حمله م یکم طول م هیرفتم 

 شده؟

 

دونم   یشدم و دستپاچه گفتم: الاقل لباست رو عوض کن... چه م کیبه او نزد یقدم

 صورتت...  یبمال رو  یزیچ هی

 

مبل  یشکسته جلو  زیم یرا رو شیرا برداشت و روشنش کرد. پاها ون یزیتلو کنترل

  یتو ذوق م یخونسرد گفت: نترس ... هر کس ناراحت بشه خواهرها یلیگذاشت و خ

 مرد اون سحر پسر خوب...   یول دمیکنند... هر بار آبروت رو خر

 

  ی: پاشو رو مخ سر من راه نرو... االن مدمیلب غر  ریتر رفتم و ز کینزد یعصب

 رسند...
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  نویا ینگرفت ادیهنوز  سر... ایمخ  ای زمیدندان نما زد: عز یبه من کرد و لبخند ینگاه

 یخورده بابات براش طال م  یخواهرت گفت مادرتون هر بار کتک م ؟یاز دهنت بنداز 

تکرارش  یبود که ه یاگر کار بد ؟یمنو زد یکرد ینکنه کار بد ؟ی... چرا نگراندهیخر

خوام دست   ی... میکه هفت ساله ادامه داد یکرد یپس بهش افتخار م ؟یکرد ینم

 براش اسپند دود کنند... نندیگل داداش جونشون رو بب

 

 یبا من کلکل م نطوریاگر ا دشیجد ینداشت. قبل از برخورد ها یا  دهیکردن فا بحث

کردم. آن لحظه از او   یگرفتم و به زور داخل اتاق پرتش م یرا م شیکرد بازو

  یکند برا یم رانهیبه و لیدانستم دستم به تنش بخورد ساختمان را تبد ی. مدمیترس

جز باز کردن نداشتم. تبسم و ترانه    یچاره ا دمیزنگ در را شن یصدا  یوقت نیهم

در با من  یکرد آمده بودند. چنان جلو یم یپدرم مونا که سمنان زندگ ییهمراه دختردا

در معطلشان  یجلو یخودم شوکه شدم. کم یگرفتند که حت لمیکردند و تحو یروبوس

  یمنتظر ماند تا قربان صدقه رفتن ها یسحر خودش به اتاق برود ول  دیکردم شا

صورتش تعجب کردند.   دن یتمام شود جلو آمد. سالم که کرد هر سه نفر با د اهرهاخو

 شده؟ ی: سالم سحر خانم صورتت چدیمونا پرس

 

ه اما با لبخند گفت:  تصادف کرد ایخورده  نیزم دی. مثال بگواوردیداشتم بهانه ب  توقع

 زده... کار هر روزشه...  اوشیس
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:  دیصورتش بود پرس یکه رو یبه تبسم و ترانه کرد و با همان لبخند بزرگ ینگاه

کاشت...   یچشم من بادمجون م یپا دیکرد یذوق م یلیخوشتون اومد؟ آخه شما خ

ون رو نشونش گردن آق داداشت  یچنگولم رو یجا ادیمن هم زدم ها... منتظرم مامانم ب

 بدم... 

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 57_پارت#
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خجالت بکشم  نکهیاز ا شتریدانم چرا ب  یام نشسته بود اما نم یشانی پ یسرد رو عرق

  شبیکه د زیعز یخواهرها دیخبر ندار می خنده بزنم و بگو ریز ینمانده بود پخ  یزیچ

را به دندان گرفتم تا  نمییآشپزخانه کم مانده بود کمرم را بشکند. لب پا یبا صندل

  وونهیکرد و طلبکارانه گفت: وا؟! د یبزرگترم اخم واهر. ترانه خرم یلبخندم را بگ یجلو

که   یکرد یچه غلط نیبب  ؟یکتک بخور اوشیتو از س میما ذوق کرد یک ؟یشد

 ... میدیالق ها نداشت ما که نداخ نی از ا اوشیروت دست بلند کرده... س اوشیس

 

مادر و پدرم اجازه   قیهفت سالم بود به تشو یگفت. من از وقت یدروغ م یلیخداوک

به باد   ابان یترانه را صد بار وسط خ نی . همدیبگو یز یحرفم چ یرو یدادم کس ینم

سرش  یکردم همه جا روسر ی. مجبورش مدیجنب یکتک گرفته بودم. سر و گوشش م

اش را برداشته و   یگرفتم که پشت دوچرخه روسر  یم یکند و هربار مچش را در حال

دوران   قیتبسم با رف  دمیفهم یمحل هرهر و کرکر راه انداخته. وقت  یبا پسرها

نمانده بود  یز یچ دیایب یدوست بوده و قرار است به خواستگار  یخودم مدت رستان یدب

 مادرم بدهم.  لیجنازه اش را تحو

 

 نمیهم توسط والد اریعادتها داشتم و بس نیآمد من از ا ینم ادشان یالب بود که ج 

  شهی دانستند و سحر هم یبرادر نسبت به خواهر م  رتیرا غ نی ا رایشدم ز یم قیتشو
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تر   فی ضع یدستش را رو یتواند به هر بهانه ا  یم یسمیساد یروان کیگفت فقط  یم

 . ست ین شی ب یشدن بهانه ا یرتیاز خودش بلند کند و غ

 تو...  ایب زمی: ولش کن عزدیبا دستش مرا کنار زد و مونا را داخل کش تبسم

 

تو خونه رو بهت نشون   ایب ؟یستادی : آره مونا جون چرا دم در ااوردیهم کم ن سحر

هست   ریوخته با پن .... البته نون تست سمیخوردن ندار یبرا یزیما چ دیبدم... ببخش

به   یاعتقاد  اوشیس یها... ول دیببخش ارم؟ یبرات ب یخور ی... متی کبر یقد قوط یول

 تو تعارف نکن...  ای... بشهیحساب م یولخرجکارها  نیا  گهیخونه نداره م دیخر

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 58_پارت#
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را در سمنان  گریکدیکه سال به سال   یلیدختر فام یکرد. جلو  یم یرو ادهیز داشت

من نگذاشته بود. دست دور شانه مونا انداخت و مجبورش کرد   یبرا  ییآبرو میدید یم

موضوع ندارند. از   نیبا ا یتبسم و ترانه هم مشکل دیرس یدر خانه بچرخد. به نظر م

فت خوشحال هم بودند.  شد گ یبودند. م دهخانه هم متعجب نش میوخ تیوضع دن ید

  نیمونا جون... ا نی بلند گفت: بب  یسحر، مونا را به اتاق خواب من برد و با صدا

مجرد بود   یخونه کمک کنه... لباس هاش هم از وقت یما اصال وقت نداره تو  اوشیس

  دمکر یکه تازه عروس بودم همه رو اتو م لیکرد... من اوا یوسط خونه ولو م شهیهم

خواد   یشد کف خونه... نم یم یکمد خال دهیساعت نکش مین یول دمیچ یکمد م یتو

اون  ایالزم داره همون رو آماده کن... ب ی شب ازش بپرس فردا چ یکن تیخودت رو اذ

 ... نیاتاق هم بب یکی

 

  دهیمونا شوکه و رنگ پر گفت؟ یرا به مونا م زهای چ نیبود. چرا ا بی عج شیها حرف

سحر   کهیرفت در حال یسر خانه به آن سر م نیسحر شده بود و از ا ریمچ دستش اس

و در گوشش گفتم:   دمیداد. دست تبسم را کش یالزم درباره من به او م یها هیتوص
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سحر اعصابش خرابه داره چرت و   دیببر  دیاربرش د نجا؟یا دیمونا رو چرا آورد نمیبب

 ... گهیپرت م

 

  یم دیگونه من گذاشت: نترس داداش خنگم... اونکه با یو دستش را رو دیخند تبسم

 خودش مطلب دستش اومد...  دیفهم

 

کردم مثل  یبتواند مرا سرکار بگذارد اما آن لحظه حس م ینبودم که کس یجیگ آدم

اما   دیرس یافتاده ام. سابقا فقط زورم به سحر م ریاز زن ها گ  یجماعت نیاحمق ب کی

که از  یدانستم با دل پر ینشان دهم. م یواکنش نیحاال جرات نداشتم کوچکتر

من نقل مجلس  ییآبرو یگذارد تا ب یکم نم زیچ چیمونا از ه یمن دارد جلو  یخواهرها

گوش   یبحانه ام ولدر شهرستان شود. وانمود کردم مشغول خوردن ص لیفک و فام

. سحر با لبخند مونا را دعوت به نشستن کرد و افتدیاز قلم ن  یزیبود تا چ زیت میها

 ؟ یکن ییرایپذ یخوا  ی: عروس نمد یخودش کنارش قرار گرفت. ترانه پرس

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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 59_پارت#

 

 

   

 

 

 

بر پا  یافتیض یچی شود و از ه یبلند م شهیتصور که سحر مثل هم نیانداخت با ا متلک

داد و لبخند زد: طبق   هیانداخت. تک یکیآن  یراستش را بلند کرد و رو یکند. پا یم

  یوقت گهیهم م یاز شما ندارم. اصول اخالق  ییرایپذ  یبرا یا  فهیوظ چیقانون بنده ه 

...  شون یتمام ا ییبا پررو و رهیجونش زن بگ اشداد یخواد برا یخواهر شوهرت م

خونه ات بهتره   یتو ارهیداره م یشوهرت لقمه گرفته رو برش م یکه برا  یدختر یعنی

  یآدم بزرگوار یلیهم خ نجایبره. تا هم ادشیاز   ییچشم و رو یکه ب شیبزن  یطور

مونا   ینیب یشما دو تا رو با آرامش دادم. م یوجدان یو ب  یبودم که جواب گستاخ

  گنیخونه بهت م یتو ارن یوقاحت زن م نیبا هم یا یها راه ن نی جون؟ فردا به دل ا

 .... یهر
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مرد   نیلحظه بدتر نیتا ا دیو ترانه مانند دو خمپاره به سحر حمله ور شدند. شا تبسم

کنم. چشم   انتیبه او خفکر نکردم  ن یبه ا یسحر بودم اما هرگز لحظه ا  یبرا  ایدن

بعد از  یرا حت یگریموجود مؤنث د چیمن به جز زن خودم مجوز نگاه کردن به ه  یها

. ترانه طلبکارانه  اورمیبخواهم سرش هوو ب نکهیکرد چه برسد به ا یمرگش صادر نم

لب   یرو یو لبخند موذ دارانهینگاه خر دن یراه انداخت. با د ادیدر جواب سحر داد و فر

باز شده و   لیفام یزن ها یوقت است جلو یلیمشت بسته ام خ دمیمونا فهم یها

 خودم خبر نداشتم. 

 

ام   یدادم ساکت بمانم و بشنوم پشت سر من و زندگ حیکردم اما ترج یدخالت م دیبا

 یب  تیحما یبار به جا نیچه خبر است؟ به سحر اجازه بدهم از خودش دفاع کند و ا

زن دلشکسته خودم را داشته باشم که با آن  یه ام هوا طرفه از خانواد کیمنطق و 

  نیشده تا کمتر غرورش بشکند. اول هان پن  یاش پشت لبخند مضحک نهیهمه غم در س

...  دیخواب یداداشم تنها نم یجمالت مال ترانه بود: خفه شو زر نزن... تو اگر زن بود

است... قانون واسه  منه اون هم از اتاقش که سو  چارهیداداش ب یوضع خونه زندگ نیا

کرد  یم رتتپ دیبا نهایزودتر از ا یلینکن که اگر به قانون بود داداش من خ فیما رد

اتاق   یدونه جنابعال یهم به اجازه تو نداره چون همه عالم م یازین  چی... هرون یب

 ... ی دار یشخص
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[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 60_پارت#

 

 

   

 

 

با تن  زدی م غیبرعکس ترانه که ج دیکه رس نجایخونسرد گوش سپرد و به ا سحر

  کی یبر  یکاسه داغ تر از آش بش نکهیشما خوبه قبل از ا زمیگفت: عز نییپا یصدا

... اوال که من از خدامه داداشت زن  یحرف بزن لیخانواده و با دو تا وک یسر دادگاه ها

که چشمات تو رختخواب   یی... توشمی م تچون سه سوت از شر همه تون راح  رهیبگ

  ام؟یو من بگم نم ششی بار شده از من بخواد برم پ  کی یمنه بهتره از داداشت بپرس
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نشستم تا به   نجایمن هم هم نیدنبال حکم عدم تمک دینکنه من ابزار کار نداشتم؟ بر

از شما رو که به   چکدومی ه ختیر گهیمن هم د دیموفق بش  دوارمیام دیبرس جهینت

 ... نمینب دیخودتون وفا ندار همجنس

 

  یربط چیکه به او ه یزنگ دارش در کار یحاال نوبت تبسم بود که با آن صدا و

ظلم  ریز شیوقت است ستون ها یلیکه خ  ینداشت دخالت کند. آن هم وسط خانه ا 

  یزن نیهم لشیدل  ختهیشده و اگر هنوز سقفش نر ران یمن و خانواده خودخواهم و

 انسان!  میهم گذاشت ودمان و اسم خ  میگرفت یبلکه به بردگ یاست که نه به همسر

 

من و سحر هم به   یدعواها شتریداشتم. ب تیزن حساس غیج ینسبت به صدا  من

  یمواقع نیزد. در چن یم غیشد ج یم یعصبان  یافتاد که سحر وقت یاتفاق م نیخاطر ا

  نیکردم. ا یهمسرم، هر طور شده خفه اش م ایمهم نبود طرف مقابلم خواهرم باشد 

شان را نشانم   یهمه خود واقع بدهمنکنم. اجازه  یکار چیبار به خودم قول دادم ه

زد و  هیآن نشسته بود تک یکه مونا رو یمبل یرا به پشت شیدهند. تبسم دست ها

  یداداشمون م یرا داد که واقعا کار من نبود: زن هم برا یز یبه سحر پز چ رهیخ

گرفته سفر فرنگ  ادیخانم تازه  گهیرسه... بله د ینم یچی ... تو هم دستت به همیریگ

رو دست داداش   یاختدونه چقدر خرج اند  یکنه... خدا م یرو آدم حساب نم مابره 

داره ... خانم   یمن... کم بهت خدمت کرده؟ کم خرجت کرده؟ وقاحت هم حد  چارهیب
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مثل ملکه ها   ارهیب فی بعد تشر نهیش یهفت ماه خونه آقاش ور دل ننه اش م  رهیم

همه    نیدست که نمک نداشت ا نیا هببرنش سفر خارج از کشور... خوبه واهلل... بشکن

 ... میمن و مامان و ترانه به تو محبت کرد

 

که من خبر داشتم ما  یی! تا جاقا؟یکدام محبت دق دمیمن در دل از خودم پرس یحت

  یسال ها دی. شامیریگاگر هزار برابرش را از طرفمان پس ن میکرد یرا نم یکار چیه

شد اما بنده خدا همه   یم  یداریسحر خر یبرا  یا  هیاز طرف خانواده من هد یاول گاه

 یاضافه کنم. به نام سحر بود به کام من! مگر م  ام هیرا به من داد تا بفروشم به سرما

دستش انداخت و سه روز بعد مجبورش   ییبرود با هزار منت مادرم النگو ادشیشود 

 خودم بدهد؟  یسر عقد به نوه عمو هی النگو را بعنوان هدکرد همان 

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 61_پارت#
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را متوقف کند   یخواهد قاطر یکه م یکف هر دو دستش را باال گرفت و مثل کس سحر

پماد   دیفهمم کجاتون سوخته که اومد  ی... االن ممیشو با هم بر ادهیگفت: هوش... پ

... نترس... سکته نکن... داداشت نداره... بدبخته... گداست... کف دستش مو دیبزن

آخرش مهمون خودمه... سفر خارج از کشور   رون تا ق دی... هول نکنیبکن یا ینداره ب

 ... دیاز خودش بپرس دیکن یداداشتون به خرج منه... باور نم

 

نداشتم بلکه   یبرد اما نه تنها گله ا  یمرا م یآبرو  نطوریکه سحر ا بار بود نیاول نیا

داد. ترانه مسخره اش   نطوری مرا ا یدل خودم هم خنک شد جواب خواهر پررو  یحت

 باال... چه غلط ها...  یبدون داداش من بکش یتون یکرد: تو؟.... تو دماغت هم نم 

 

قرون خرج   کیدم  ینم راحت باشه اجازه التیتو خ زمیرو به من کرد: عز سحر

بخر چون خودشون تا حاال نرفتن ممکنه دلشون  یز یچ هیدو تا هم  نیا ی... برا یکن

 بخواد... 
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کردند از من و سحر پنهان کنند. خبر  یم یسع شهیانداخته بود. هم ینیسنگ متلک

دوبار که من  یکیدانم. حاشا کردند که به جز همان  یرا م زی نداشتند من همه چ

  یم سیبود هر دو را از گ نینرفته اند. حقش ا یآنچنان یخبرداشتم هرگز به سفرها

در   رینان پن گرید یو لقمه ا  ستادمیا همانجااما   رون یکردم ب یگرفتم و از خانه پرت م

کند آن  یبه سحر تند مونا به خودش اجازه داد یدهان گذاشتم. شرم آور بود که حت

  ی... چیاریخانواده رو در ن نیاشک ا ستین  ی... روزگهیچشمان من: بسه د یهم جلو

هام   مات... با چش هی زیهم از جه نی ... امیدیهم د  تیاز جونشون؟ زندگ  یخوا یم

  چکسیه یاثاث کهنه آورد کهیگفتن چهار تا ت یم ی... وقت دمیبودم که حاال د دهیند

 شد...پس حق داشتن دلشون از دستت خون باشه....  یباورش نم

 

را بغل گرفت. سرش را کج کرد و نگاه  شیرا باال آورد و زانوها شیهر دو پا سحر

شب  ؟ینرفت ییگفتن دستشو میاز قد  زمیبه مونا انداخت: عز یا  حانهیعاقل اندر صف

 رو...   گهیهمد مینیب یدرازه... هوو جان م

 

دانستم سحر   یاز هر کس م شتریاما من ب دید ینم  چکسی. هدندیفهم ینم هیبق دیشا

و شصت هر دو پا را با  ردیگ یرا بغل م شیپاها نطوریاست ا یفشار روان ریز یوقت

  ینفر بود... من! اگر امروز افسار زندگ کی  ریها فقط تقص نی دارد. همه ا یدست نگه م

و به تن  دهیشده اند که خودشان بر  حیداده ام... اگر آنقدر وق گران یام را دست د
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سحر را پر   یدعوت آمده تا جا یدور ب ل یمن و سحر دوخته اند... اگر دختر فام یزندگ

 چکسی کند ه یدرشت نطوریخانه من ا یدهد به کدبانو یکند و به خودش اجازه م

 جز من!  ستیگناهکار ن
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نامش   گری. دیخانواده دار شده ا  یعنی یکن یازدواج م یگفت وقت  یم شهیهم سحر

و تو اگر مرد خانه   یشوند خانواده پدر  یخانواده توست. پدر و مادر، خواهر و برادر م
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  شیحرف ها ریکنند. داشتم تعب  یم یدر خانه تو مرد ندیآ یها م هیهمسا یخودت نشو 

 یمادر کوته فکرم زخم زبان نم ایو ترانه  تبسم. امروز سحر از دمید یرا با چشم م

شد. با   یخرد م شیمن استخوان ها یها  یتیکفا یچک و لگد ب ریبلکه داشت ز دیشن

به صورت سحر  یا  دهیکه ترانه جلو رفت کش یحال من باز هم صبر کردم تا وقت نیا

فتنه   یچ: خفه شو ... دهنتو ببند... هردیکش یم ادیداشت سرش فر کهیر حالبکوبد د

 سر توست...  ریاست ز

 

سرعت خودم را به او رساندم.   نیقدم را که به سمت سحر برداشت با آخر  نیاول

  یرا هم تجربه کند تا برا نیخواست ا یتکان نخورده بود. انگار م شیسحر از جا

که باال رفته بود تا به   یجسور تر شود. مچ دست ترانه را وقت یبعد ماتیگرفتن تصم

...  گهیرا به عقب هول دادم: بسه د رگترممحکم گرفتم و خواهر بز دیایب نییناحق پا

چطور   یلی... خداوک شه؟یپرسم مگه م ی هر روز از خودم م د؟یفرض کرد یشما منو چ

 به شما اجازه داده؟  یک د؟یکرد ادیانقدر همه رو ز

 

. تبسم طلبکارانه به سمت ترانه  دیکرد و مونا جانش او را در آغوش کش هیگر ترانه

  ؟یکن یدفاع م نیرا با هر دو دست گرفت: باشه داداش... از ا شیرفت و شانه ها

بچه بهت بده  هی... هفت ساله نتونسته نی کف دستمون... آفر یخوب حقمون رو گذاشت

 چارمیمامان ب یبرا   رمیبم یاله م؟یایراه ب نومباز هم ازش دفاع کن... چقدر به دل خا
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  نیکم داره از ا ی... دق کرد از بس حسرت بچه تو رو خورد... مونا مگه چشه؟ چ

 یدختره و کس و کارش کول نیبه ا ی خوا یم یتا ک ؟یا یچرا به خودت نم ته؟یعفر

 ؟ یبد

 

خود ترانه هشت سال بعد از  نکهیبود. جدا از ا دهیاز تعجب باال پر میابروها اریاخت یب

  یبه خانواده سحر کول  ینکرد، من ک یهم اعتراض یازدواجش بچه دار شده بود و کس

گفت من   یشد؟ وقت یخود به خود حامله م دیسحر با دیشا ایدادم خودم خبر ندارم؟ 

ت پنج  تواند ساع  یم  یگفت. کدام مرد یراست م مبار هم در اتاقش را نزده ا کی

همه مشکل   نی خواب برگردد، با ا ینصفه شب فقط برا کیبرود و  رون یصبح از خانه ب

با زنش را   یباز کیساختند باز هم توان رمانت یکه خانواده من م یو جنگ اعصاب 

 داشته باشد؟ 
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کردم از بس  یاش را هم فراموش م  افهیق  یزد من حت یسحر غر نم یگاه اگر

دانستم  ینم یبودم. حت هیسرگرم پول درآوردن وسواس گونه و حل کردن مشکالت بق

  یو به همخواب رمیبلد باشم دستش را بگ نکهیچطور از حق زنم دفاع کنم چه برسد به ا

و احمق نشناخته بودم. انگار   ضهعر  یحد ب نیخودم را تا ا چوقتیدعوتش کنم. ه

 یکردن مهمان ها رون یب دیرس یکه به ذهنم م یزیبود. تنها چ ختهیپرم ر کرک و

  یبودم و از خودم م ستادهیتا چند لحظه پشت در ا میسرزده و مزاحم بود. تنها که شد

همه خدمت آخرش   نیا ؟ی برس یقراره به چ ت؟ی با زندگ یچه کرد اوشی: سدمیپرس

 خائن؟  یزنت بش  یکه جلو تمزدتشد دس نیا

 

امروز توسط خودم شکسته شد. هرچند اصال خبر   میخط قرمزها نیز بزرگترا یکی

بسته شدن در اتاق خواب سحر که آمد  ینبودم. صدا ریتقص ینداشتم اما ب

لحظه را تجربه نکرده  نیهم افتاد هرگز حس ا  ی. هر اتفاقدیچهارستون بدنم لرز
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  یزیچ نیآور تر کنجهو ش نیکرده بدتر انتیکه به همسرش خ یبودم. احساس مرد 

کند تا آخر  یتوانست کار یتوانست تا ابد مرا شرمنده و سرافکنده کند. م یبود که م

ام پاک   یلحظات چندش آور از دفتر زندگ نیا دیعمر غالم و برده سحر بشوم شا

همصحبت   یگریزن د چیشود. در قاموس من نبود به جز همسر و خواهر و مادرم با ه

من   یکه خانواده ام از او برا یمونا در خانه ما به عنوان کس تنشوم. امروز پا گذاش

سحر با زن  یچشم ها یرا داشت جلو نیکرده اند در مغز من حکم ا یخواستگار

سر  یآب وان ینفس ل کیهم بستر شده باشم. به سمت آشپزخانه رفتم و  یگرید

.  دمیفهم یم دکه در خانه ام افتا یفیاتفاق کث  یگذشت تازه معنا ی. هرچه مدمیکش

 شده بودم؟  رتیغ یناموس و ب  یانقدر ب یمن از ک

 

  یهر کمبود ایبه خودشان اجازه دادند؟ چطور دلشان آمد؟ سحر هرچه بود  چطور

به  یبودم که خجالت زده ام کند. وقت دهیند یبار از او حرکت  کیبود.  بی داشت اما نج

مهمانشان  لیاز فام  یرفت خبر داشتم اگر مرد مجرد یحالت قهر به خانه پدرش م

 .دیآ ینم  رون یشود سحر از اتاق به احترام من ب
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 64_پارت#

 

 

   

 

 

 

که بر  یگره کور نیاو را امتحان کرده بودم و هر بار سرافرازم کرده بود. اصال ا بارها

ر راه طالقش زده بودم فقط به پاس نجابتش بود. الحق و االنصاف سحر هم پشت  س

  یراه همراهم نم ینجاینبود تا ا یمرد چشم پاک اوشیسر من همه جا گفته بود اگر س

که خودم  یساختن زندگ یکه بخواهم به جا ودب  یآخر پست فطرت گرید نیآمد. ا

به   یاخم  نکهیو تازه نفس بروم بدون ا دختر کوچکتر  کیکردم ادامه راه را با  رانشیو

ام را فشردم.    نهینشستم و س یصندل ی. قلبم دوباره درد گرفته بود. رو اورمیابرو ب 

 دیبود. شا دهیمن به آخر رس یبرا  ایرفت. انگار دن یم جیحالت تهوع داشتم و سرم گ
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ام نزد روانپزشک    یدرمان وسواس فکر  یبرا نهایزودتر از ا یلیسحر خ هیبه توص دیبا

 رفتم.   یم

 

  کیاز حد به  شیکه مثل من ب یدرباره کسان نترنتیاز ا یکه مقاله ا  یافتاد شب ادمی

من آورد. هر  یکنند برا  یرا رها م یزندگ گریکه تمام امورات د یچسبند طور یتفکر م

به   دیفکر که با نیبار نرفتم. من با ا  ریخودش است و ز یداد گفتم روان  حیچه توض

اما خواسته آنها را   رمیکه همه توقع داشتند بم دمکر یپدرو مادرم خدمت کنم کار

را به خانه ام   یگریبود که بدون اجازه من زن د دهیکش ییبرآورده کنم. کار به جا

را   شیکردم، آبرو ریکردم، تحق نیسحر کم گذاشتم، کتکش زدم، توه ی. برا اورندیب

دم که امروز  یشرف بودن را درست نفهم یب یهم معن  دیشرف نبودم. شا یبردم اما ب

 اریلحظه اخت کی ی. خانواده من بد نبودند من آنها را بد کردم. برا دیکش نجایکارم به ا

 ام را از دست دادم.   یریگ میتصم

 

با باز شدن کردم و خودم را به اتاق سحر رساندم.  یبلند ط یخانه را با قدم ها طول

درد قلبم آنقدر شدت گرفت که مجبور شدم لبم را گاز  شیاشک ها دن یدر اتاق و د

بدون  یعصب  یلیو با حالت خ دیبود. به سمت من چرخ  ستادهیپنجره ا  ی. جلورمیبگ

...  دمیکش یامروز اندازه کاف رون یخودت برو ب اوشیرا باال ببرد گفت: س شیصدا نکهیا

....  ریبگ  یخوا یبخشم برو هر کس که م یرو م زمیهمه چ رمیم میبرگشت یباشه وقت
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خوام...   یشما بشه... من که باختم... طالق هم نم فیخودتون باشه حر فهیاز طا دیشا

 ینگفت  هخونه بابام تا به قول خودت موهام رنگ دندون هام بشه... مگ نمیش یم

رو   یکی نی... ایایمن مسفرو با  نیا یخوام... ول  یاصال نم ؟ید یهم طالقم نم یریبم

  دیام  نیآخر نی... ای ایاگر ب شهیازت کم نم  یچی...هاوشیس یبه من بدهکار یبدجور

 ... یکه برام ساخت هیمزخرف یمن به زندگ
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  یزدم و نگاهم را از او گرفتم. شرمنده بودم. آنقدر حس بد هیرا به درگاه تک دستم

نشستم و زار زار به حال خودم و   یم  یداد گوشه ا یداشتم که اگر غرورم اجازه م

بکنم که زمان به عقب بازگردد و هرگز در  یکردم. حاضر بودم هر کار یم هیسحر گر

  چیام ه  یاما خود لعنت ب بود که سحر خبر داشتی باز نکنم. عج میخواهرها یرا به رو

رفت تا از جعبه، دستمال   وتریکامپ ز یکه به سمت م دمید یرچشمیدانستم. ز ینم

توانستم   یبه مرد بودنم فرستادم. چرا نم   ینیرا بستم و نفر میبکشد. چشم ها رون یب

خاطر که   نیکنم؟ چرا هرگز مادرم مرا به ا ییو از او دلجو رمیهمسرم را در آغوش بگ

از من   نکهیا  یندادند؟ چرا به جا ادمیکرد؟ چرا  یگرفتم سرزنش نم ینم  دست زنم را

بکشد خواست مثل   میبرادر بزگتر دست محبت بر سر خواهرها  یبخواهد به جا

   ستم؟یسرشان باشم که امروز نوازش کردن بلد ن یباال انهیتاز کینگهبان جهنم با 

 

 

که اگر   ی... آنقدر باخته ایکند تو باخته ا یکه زد عمل یاگر سحر حرف اوشیکه س آخ

  یهم قبال کاپ قهرمان  دیکند... شا ینم ر یی تغ یزیچ  یزیبر شیهمه ثروتت را هم به پا

کابوس  دیشا ایشد تا از خواب  یم  یسپر دیلحظات با نیرا از من گرفته اند و ا

 . میایب  رون یبودن ب نیو برتر نیبهتر
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  یدستم را رو نکهیجرأت ا دیبه سمت سحر برداشتم شا یآمد. قدم  یباال نم نفسم

  زیاز پشت م یزیو چ دیاما ناگهان به سمتم چرخ  ابمیبگذارم ب شیشانه ها

زنمت   یچنان م یبش  کمیو گفت: نزد ستادی ا ی. به حالت دفاعدیکش رون یب وترشیکامپ

 که دفعه آخرت باشه فکر کتک زدن من به سرت بزنه... 

 

 ایدانستم بخندم  ی. نمدمیرا در دستش د نیقفل فرمان ماش یقتباز مانده بود و  فکم

  یسع انهیزند؟ وحش یواقعا م نمیبب اورمیشوم. دلم خواست حرصش را در ب یعصبان

که در  دیبه شکمم کوب یضربه ا اطی کردم قفل فرمان را از دستش بکشم اما با احت

  ؟ی کن یم یچه غلط ی... داریزدم: روان ادیفر یخودم جمع شدم و عصب

 

زنمت... دق   یرا محکم تر در مشت فشرد: م  یآهن لهیرا باال گرفت و آن وس سرش

  یم یبوکس تو بودم که هرچ  سهیکنم... مگه من ک یم  یخواهرهات رو سرت خال یدل

  رمیدم... الزم بشم م یم هید یکن ت ی شکا یتون یم ؟یکرد یم یشد سر من خال

 کشم...  یحبسش رو م
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 66_پارت#

 

 

   

 

 

کردم  یم ی. هر چقدر سعدیرا به کمرم کوب یشد که دوباره زد. ضربه بعد  ینم باورم

شد. درد قلبم از  ینم ندیخودش صدمه بب نکهیقفل فرمان را از دستش بکشم بدون ا

هم  دیکرد. شا یم یشرو یزد درد تا استخوانم پ یکه م یرفته بود. با هر ضربه ا  ادمی

  ریدانستم غرور مردانه ام ز یحق خودم م رایز مکرد یاستفاده نم میاز زور بازوها

قدرت گرفته بود خرد شود. هولش   لهیو کم توان سحر که با آن وس انهیضربات ناش

که   ییتخت افتاد. تصور کردم تمام شده اما با پشت دست موها یدادم از پشت رو

  یجلو  نستمتوا  ینم گریرا کنار زد و دوباره بلند شد تا مرا بزند. د ختهیصورتش ر یرو

کرد. پشت   بمیزدم و سحر با قفل فرمان تعق رون ی. با عجله از اتاق برمی خنده ام را بگ

  دمیخند یمن م نکهیبود از ا ستادهیا یر ناهار خو یکاناپه پناه گرفته بودم و سحر جلو 
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... زبون حرف زدن با تو و خانوادت گهیخوشت اومده؟ آره د  هیخورد: ها... چ یحرص م

   ؟یشد کم آورد یکنم... چ یاز خودم جدا نم نوی... از حاال به بعد استمتازه اومده د

 

تازه  یباحال شد یلیناموسا خ ؟ی منو بزن یگرفت میشد تصم یسحر جون من بگو چ  -

 ... ادیداره ازت خوشم م

 

  یحرف اضافه بزن هیترک ارمیبا خودم م نویا ؟یدیهر هر هر... تازه کجاش رو د  -

 کنم...   یکبودت م ابون یوسط خ

 

با قفل فرمون   یبعد برگشت یطالق داد یتقاضا یرفت هوینه ... جون من بگو   -

 داده؟  ادیبهت  ی... کادیعقلم جور در نمکنم با   یدنبال من... آخه هرجور فکر م یافتاد

 

  هیبه من  یکی شهیمن عقل ندارم... هم یکن یفکر م ه؟ی چ یدون یتو م یبدبخت   -

 قیزن ال دیکن یخوب شد؟ مثل شما که فکر م می... اصال ما رسم داردهیم ادی یزیچ

 ؟ ی فهم  یم ؟یفهم یم  ستمیکتک خوردن ن قی کتک خوردنه... من ال
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را خش دار کرده بود. با پشت   فشیظر یگفت بغض صدا یآخرش را که م کلمات

از   یدیفهم یگرفت: چ یرا پاک کرد و دوباره سالحش را دو دست شیدست اشک ها

  دهیتو بودم؟ انقدر منو ناد یزندگ یکار؟ پول؟ خانواده؟ من کجا  اوش؟یس تیزندگ

 ... یدکور خون  یرفته ول ادمیخودم زن بودنم  یکه حت یگرفت
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  کهیدر حال یهست  یمرد زندگ یبگ  هی که فقط به بق یسال عمرم رو تباه کرد هفت

بار با   کی یحت ی... چرا به خواهرت نگفت یکن یکاسب ی... تو فقط ساخته شدینبود

  یخوا یبچه خرج داره تو نم یگیچرا بهشون نم ؟یمن درباره بچه دار شدن حرف نزد

به جون مامانم اگر   ؟یریگ یخفه خون م یمرد من باش دیبا  یپولت هدر بره؟ چرا وقت

سوزونمت که مثل من زجر   یم ی عمرم هم به پات بسوزم طور هیقرار باشه بق

  کی ی... ولشمی هم نم چوقتی... هستم ین ... مادرتستمی... من خواهرهات نیبکش

تا  رون ی ب ایاز پشت مبل ب یثبت بشه... جرأت دار  خیبشم که اسمم تو تار یسحر

 کنم...  تیحال

 

 کجه؟  یکشت نگی: مگه ردمیخند

 

کج خودت وسط خونه   یکشت نگیرفته؟ ر ادتیخودت  یاز اون هم بدتره... کارها  -

ببرش خونه بابات  یری بگ یخوا یزن م ؟ی دیخونه سحره فهم نجاینه من... ا یساخت

زنمش تا  یتو انقدر م ادیدر ب نیاز ا یآش پاک کنه حالشو ببره... هرک یبا مامانت سبز

 ...  رهیبم
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 دن یها هم از شن هیبار چنان بلند وسط خانه قهقهه زدم که احتماال همسا نیاول یبرا 

دوباره به اتاقش پناه برد و در را   ی خنده من تعجب کردند. سحر با لجباز یصدا

 ! یالبته قبلش گفت: به عمه من بخند دیمحکم به هم کوب

 

خودش عمه  یمن سه عمه داشتم که عاشق سحر بودند ول رایخودش را گفت ز عمه

ند.  من بود یرفت عمه ها یبه منزل آنها م  اقیکه سحر با اشت ینداشت. تنها کسان

  میاز صم دندید یواقعا دوستش داشتند که هر بار او را م ایدانم از لج مادرم بود  ینم

کم ندارد  یزیچ یگفتند از خانم یمپشت سرش  شهیشدند و هم یقلب خوشحال م

خواست فحش عمه بدهد آن  یهر وقت م لیدل  نیداند. به هم یاما مادرم قدرش را نم

  یلوازم سفر را جمع آور میداد. تا شب وقت داشت یرا به عمه نداشته خودش حواله م

 نییکمد پا یاش را از باال   هیزی. چمدان جهامدین رون یاز اتاقش ب شتریبار ب کی. میکن

 یها  یخوراک خچالیخودش برداشت. از  یرا برا  یگریمن و د یبرا  یکی. دیکش

دهم جواب مرا نداد. تا  یسفارش م رون یگفتم غذا از ب یوقت  یکرد و حتخودش را جدا 

 تلفن خانه زنگ خورد.  نکهیا
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 68_پارت#

 

 

   

 

 

آورد و بلند گفت: مامانته... شک   رون یبود که سرش را ب دهینرس  یدستم به گوش هنوز

... سفرت رو  رون یب  یاز خونه انداخت یرو زدنکن... االن زنگ زده بگه چرا دخترهاش 

 خواد...  یکنه... در ضمن نوه م یرو حاللت نم رشیشمال وگرنه ش ایکنسل کن ب

 

 

. آماده بودم که اگر مادرم نباشد بروم د یرا زد و در را دوباره محکم به هم کوب  حرفش

  اریاخت یب دمید یگوش یشماره تلفن منزل مادرم را رو یوقت  یول  رمیحالش را بگ

که قبل از   دیشن یمزخرفات را م  نیآنقدر ا ایبلد بود  یدانم ذهن خوان ی. نمدمیخند
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 یتوانست تا تهش را حدس بزند. مادرم طور یم رمآمدن کلمات از دهان ماد رون یب

که در   یاطر محبتکرد که ترانه را زده ام آن هم به خ یم  نمیو نفر ختیر یاشک م

آن لحظه که دست  یادآوریخودم شک کردم. با  یحقم کرده و قدر ندانسته ام که حت

جر   بدون گرفتم  میحرصم گرفت و باز هم تصم شتری ب اتیو مرور جزئ دمیترانه را کش

خودم  یکه با دست ها یتلخ قتی به حق شتریو بحث فقط خوب گوش بدهم تا ب

چقدر  یدون  یخجالت نکش... م گه ینه بگو... بگو د  م؟یببرم: بد کرد یساختم پ

التماسشون کردم تا جواب مثبت گرفتم؟ آخ اگر باباش بفهمه... اگر به گوشش برسه  

  یتونست یبدم؟ نم یجوابشون رو چ من پولش کرده دختره...   هیسکه  یمونا رو برد

کرد... دَرِش کن   تیبچه منو اذکه انقدر  شاهللی شه ا لیذل ره؟یخفه خون بگ یبهش بگ

 بره... 

 

  تیبرد حساس ی»درش کن« که مادرم به کار م انهیاصطالح عام  نیبه ا شهیهم سحر

  نیداشتند از چن دیشد یلهجه ها یها که حت لیکدام از فام چیبود ه بی داشت. عج

کنند از فعل در  رون یرا ب یکس دیخواست بگو یکردند. هر بار م یاستفاده نم یزیچ

 در کنم؟   یچ یعنیسوزاند: مادر من  یبرد. الحق هم بد جگر آدم را م  یکردن بهره م

 

  گهید رم؟یخواد که نخواد... مگه دستم شکسته برات زن نگ یدرش کن بره.... نم  -

به خاطر اون خانم خانم   ؟یزد یاز من نخواه ساکت بمونم... دختر منو گرفت اوشیس
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... بد کردم؟  ی نیبب ارهیگفت؟ من ازش خواستم مونا رو ب یه بچم چ ها؟... مگه تران 

 ؟یزن  یخواهرت رو جلوش م یریگ یم  ونوقتبرات نشون کردم ا یخوب نیدختر به ا

از حقم   یخارجه پول خرجش کن یرو ببر دهیاون ورپر دی... اگر عاوشیس یعل یبه وال

 شده... ادیروش ز یلیخ گهیگذرم... د یبهت نم
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  یخوا  یمن استفاده کند: م هیسوزناک عل یبود از ترفند ضجه زدن ها دهیرس وقتش

 یمن تا ک ؟یخوا  یم  نوینوه پسر بزرگمو با خودم به گور ببرم؟ آره؟ ا یآرزو رمیمن بم

 رمیبم ؟یآخه تا ک ؟یقبول کن  یخوا یحسرت بخورم؟ دختره نازاست هنوز نم  دیبا

مرده فتنه  لیدستت بگذارم اون ذل یشمال خودم دست مونا رو تو ایب دیبرات مادر... ع

کشم...   یپشتت آه م یایخواد بکنه....ن یم  یچه غلط نمیهم بفرست بره ور دل ننش بب 

 ..فقط بفهمم... نه تو نه من. گهیخارجه د شیبفهمم برد

 

  یو هرس کردن علف ها دن یکردم به چ یشروع م نجایاز هم دیسکوت نبود. با یجا 

که راه انداخته   یفیکث یباز نیکردم ا یتمام م دیکه خودم پرورانده بودم. با یهرز

با همه فرق داشت. سابقا اگر داد   یکی  نیبودم اما ا دهیسر مادرم داد کش ادیبودم. ز

  ریش کیکرد مرا  یرت مردانه ام را داشت. ذوق میمادرم حکم غرور و غ یزدم برا یم

 یشک دل مادرم را م یمن ب ادیبار فر نیاما ا دید یم میقدرتمند وسط خواهر برادرها

  یحق نداشت از دست من دلخور شود. م یشکست. حق نداشت اعتراض کند. حت

الزم  ماجواب پس بدهم ا لیبه همه فام ادیفر نیبابت ا دیاال تا عمر دارم بادانستم ح

که  یکسان  یخودم و تصور پسر خوب بودن برا یبود.  سحر را هم داشتم به پا

  یجلو  یترمز یبود که گاه یسوزاندم. تنها کس ینداشت م  یتمام شان یخواسته ها

 راندم.   یگذاشت اما من احمقانه او را از خودم م یمن م یپا
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خودم هم   یسر باز کردند. حت یچرک ی ام مانند دمل  نهیسرخورده درون س یها عقده

 یکه به خاطر مهمان ییها دیکنم و گله دارم از تک تک ع یم هیشد دارم گر یباورم نم

سه   یآب وقت ریش ریکرده سحر ز خی یدست ها  ینالم. برا  یمادرم جهنم شد م یها

  ی. حتختمیکرد اشک ر یم ییرایپذ مادرم ینفر مهمان ها یس یوعده کامل از باال

آمده و مرا از پشت در آغوش گرفته. مادرم سکوت   رون یاز اتاق ب یسحر ک دمینفهم

  دای. خودشان سحر را پرمیکه مجبورم کردند زن بگ یگفتم. از روز  یکرده بود و من م

  ییطال ی. موهادیآ یبود از دختر سبزه خوشم نم نیکردند. تنها خواسته من ا

صورتش   یزده بود به زور کلک نشانم دادند. حت رون یب  یروسر ریرا که از ز اهرشخو

  یپوست بود اما موها  دیکردم و گفتم خوب است. سحر سف ینگاه گذر کی. دمیرا ند

درست به صورت همسرم نگاه نکنم.   ینداشت. نجابت دانستم تا بعد از عروس  ییطال

 هستم.   یریکنم پسر سر به ز تتمام دوران عقد خون به دل سحر کردم که ثاب
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  ینم چکسی. ه میخواستند به هم بزن یبود که خانواده اش شب قبل عروس  نیهم یبرا 

به  اورمیو من هرگز سرم را باال ن میکرده باشچطور ممکن است چهارماه عقد  دیفهم

از   گرید یکیهم  نی . ارمیدستش را بگ نکهیخودم نگاه کنم چه برسد به ا یزن شرع

 ه و اساسم بود.  یپا یاحمقانه و ب یفکر  یهمان وسواس ها

 

ثابت کنم از  نکهیا یمن برا  ریمسابقه نفس گ میبه خانه خودمان آمد نکهیبه محض ا

دو سال قبل از  مایکنم شروع شد. کامران و س یم یترم و بهتر از او زندگ قیکامران ال

  هیآنها بر پا یازدواج کرده بودند. از همان روز اول زندگ نییپا اریما در سن بس

کنند  یپشت سرشان گله م هیکه مادرم و بق دمیشن یمبنا شد و من دائم  یخوشگذران

کردن است. من خواستم بشوم نقطه مخالف کامران و  یضع زندگچه و نیکه آخر ا

بهتر از من    یلیخالفش خ یکارها یبرادر خوشگذرانم داشت جدا دمیاما نفهم مایس

 کرد.  یم یزندگ
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را   یگوش دمینفهم یکردم که قلبم دوباره درد گرفت. حت  ییگفتم و عقده گشا آنقدر

 هیگر ریبلند ز یهنوز تماس برقرار است. تلفن از دستم افتاد و با صدا ایقطع کردم 

گفت: آروم باش... درست   یو م دی کش یسرم دست م یزدم. سحر با محبت رو 

 ... حرص نخور... شهیم

 

 ستدیبا  یتوانست گوشه ا یانداخت. م  یآتش به جانم م شتریدادنش ب یدلدار  نیهم

که  یبعد از کار زشت  فشیکرده و لط خی یبزند. حس دست ها  شخندیو به حالم ر

کردم. هرچند   یگرفت. احساس گناه م  یخانواده ام در حقش کردند داشت جانم را م

 و بس! ودمفقط خودم ب  یمقصر اصل یمن نبود ول  یبا هماهنگ

 

خجالتم به اتاق خواب پناه بردم. آن لحظه خوشحال بودم که هر کدام اتاق جداگانه   از

  کیهم بگذارم. گذشته مثل  یلحظه پلک رو کی یصبح نتوانستم حت  کی. تا نزدمیدار

  یم ریسختگ یقاض کیبعد از هر سکانس  ایگذشت و گو یچشمانم م یاز جلو  لمیف

 گاهیمن بودم که در جا نیکند. هر بار ا تدعو گاهیرا به جا ینشست تا متهم و شاک

خواستم   یچرا؟ پاسخم روشن بود. من نم دمیپرس  ی. از خودم مستادمی ا یمتهم م

  یلیباشند. به خاطر آنها خ یهرگز خانواده ام به خصوص پدر و مادرم از من ناراض

بود. در   اشتباه من نیکارها کرده بودم. ازدواج با سحر و اتفاقات بعد از آن کوچکتر

 فرزندان خانواده را انجام دهم.  تیریبزرگ شدم تا مد یکودک

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

174 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 

   

[Forwarded from Maryam chahi ] 

   

 

 71_پارت#

 

 

   

 

ام هم دست    یو جوان ینداشتم. نوجوان یدوستانه در عالم بچگ  یباز کیبا آنها  هرگز

  نیعنوان بزرگترما ب یو اکنونم نداشت. تا قبل از ازدواج ترانه هر دو یاز کودک یکم

شد. پدرم  یکه مادرم هر سال باردار م  ییپرستار بچه ها میفرزندان خانواده شده بود

 ایحامله بود  ایافزود. مادرم هم هر سال   یاش م هیسرما بهدائم سر کار بود و هر روز 

آمد مادرم  ایکه به دن ان یک یعن یفرزند خانواده  نیدر آغوش داشت. کوچکتر ینوزاد 

سال بعد بچه سقط کرد آن هم  کی مثل بردارد.  دیخواست دست از تول یهنوز نم
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تواند بچه دار   یگر نمید نی و بعد از ا دهی د بیگفت که رحمش آس یدوقلو! اگر دکتر نم

 داد.   یهمچنان تا جان در بدن داشت ادامه م دیشود شا

 

و تا  یما که همه پر انرژ هیساکت بود. برعکس بق اریو بس ریگوشه گ یبچه ا ان یک

کرد. از بس   یعرضه جلوه م یبا ما، ب سهیآرام و در مقا اریبس ان یک میشر بود یحدود

از  ان ی. رابطه سحر و کم یهم دار یرفت برادر کوچکتر یم ادمان ی یصدا بود گاه یب

رفتم که   یم ییبود. هر بار من جا یم یصم اریبسروز اول مثل برادر خواهر هم خون 

حق و  یچون و چرا یآمد. تنها مدافع ب یشب به خانه ما م ان یماند ک یسحر تنها م

کرد و   یم ینیسنگ یکار را به بها نی ا یدر خانواده ما سحر بود. گاه ان یحقوق ک

  درگله داشت چرا  شهی سوخت و هم یم ان یدلش به حال ک یول دید یم بیخودش آس

که ممکن بود از  یکردم تنها کس یفکر م شتری ب. حاال که میکن یم یانصاف یحقش ب

بود.  ان یپشت سر به سحر گزارش دهد برادر خودم ک یاوضاع خانه مادرم و حرف ها

  یم دارشیبه د هیتوجه به بق یب ان یرفت ک یسحر به حالت قهر خانه پدرش م یوقت

  نکهیاز ا ایاز دست برادرم ناراحت باشم  دانستم یگرفت. نم یرفت و با او تماس م

باز شود ممنونش شوم؟ روز بعد حدود ساعت    قیبه حقا میباعث شده امروز چشم ها

 .  میچهار بعد از ظهر پرواز داشت
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من و   نیکه ب  ییرفتم اما با حرف ها یخانواده ام م  داریبه د  یخداحافظ یبرا دیبا

نسبت به آنها در دل حس   یم چنان نفرتبار در عمر  نیاول یمادرم رد و بدل شد برا

که کم کم  دمید یروز را م ییرا نداشتم. روشنا چکدامیه دن یکردم که چشم د یم

شدم. پدر و   داریمرد از خواب ب  کی خنده  یدو ساعت بعد با صدا یکیخوابم برد و 

  یم یداریکردند. در عالم خواب و ب  یم ی بودند و شوخ ستادهی سرم ا یبرادر سحر باال

 ... ریدست ما هم بگ ای... بی... فرنگیبابا خارج ی: ادیگو یم دیکه سع دمینش

 

   

[Forwarded from Maryam chahi ] 
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ماساژ   ی. کمدیحس کردم خواب از سرم پر انمیعر یشانه ها یپدر سحر را رو  دست

تاحاال  یکند: پاشو شاه داماد... از ک دارمیتا ب دیکتفم کوب یهم رو  یداد و چند ضربه ا 

از آب در  یبه تو بود... تو هم که زپرت دمون یخوابه؟ ام  یما تا ساعت نه م اوشیس

 ... یاومد

 

 ماساژ دادم: سالم ...  یپف کرده ام را کم یزدم و با پشت دست پلک ها غلت

 

 ... یود... تو که تنبل نبنمی : اوه اوه... صداشو... پاشو ببدیبلند خند دیسع

 

تنبل نبودن امروز کار دست من و خواهر  نیجان هم دیسع میخواست بگو یم دلم

تخت که نشستم هر دو با خنده   یاسفبار است. رو  نطوریات داده که وضعمان ا چارهیب

بار اعتراض نکردند.   کیخانواده را ندانستم؟  نیرفتند. چرا هرگز قدر ا رون یاز اتاق ب

خودم بارها به دخترشان گفتند اگر   یجلو مدکه سحر به عقد من در آ یاز لحظه ا 

مرد تو است به   اوشیس یتا وقت یما ول یچشم ها یقدمت رو   یادامه بده  ینتوانست

من به  ابیبار در غ کی یکردم هفته ا  یمن سحر را محدود م یندارد. وقت یما ربط

خود  مدانست یکنند اما م نیقدر درآمد نداشتند دخترشان را تأمآمدند. آن یم دارشید
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 یسع ی. سال اول مادرش گاهردیاز خانواده اش بگ یزی سحر هم هرگز قبول نکرده چ

.  رفتیپذ  یشکست و نم یغرورش م شتر یبگذارد اما سحر ب  بشیدر ج یکرد پول یم

  یجرأت نکند کمکش کند. اجازه نم گریبا مادرش کرد تا د  ینیسنگ یبار دعوا نیآخر

سحر   یبرا   شتریخواستند باعث دردسر ب یمبا من حرف بزند. خودشان هم ن یداد کس

آوردند خبر دارند چه   یخود نم یبه رو دندید یخانواده مرا م یشوند. هر کدام از اعضا

 گذاشتند.   یگذرد و فقط احترام م یبر ما م

 

آمدم. شرمنده بودم به خاطر لوازم شکسته خانه و   رون یو از اتاق ب دمیپوش لباس

در جمعشان حاضر شوم. سحر با هر   نکهینبود جز ا یچاره ا یصورت کبود سحر ول

داشت آثار دعوا را پنهان کرده بود. با ورود من مادرش به   اریکه در اخت یترفند

و من   دیدخترش خر یرا نشسته بود که با عشق ب یهمان مبل یاحترامم برخاست. رو

خواست با آنها رو برو شوم.   یبود که دلم نم لیدل نیبه هم دیکردم. شا یآنقدر ناسپاس

دل   یکردند و من برا  یبا احترام گذاشتن مرا شرمنده م شهیافتاد هم  یم یهر اتفاق

  یدلشان را م یمحل یخانواده سحر را نداشتند با ب دن یخانواده خودم که چشم د

 سوزاندم. 

 

   

[Forwarded from Maryam chahi ] 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

179 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

   

 

 73_پارت#

 

 

   

 

 

نامم را صدا زد و   دیرفتم اما سع ی بهداشت سیکردم و به سمت در سرو یسالم

 ؟ یر یگ یفرودگاه م یر یم ای یدیها رو خر یخروج اوشی: سستادمیا

 

داد:  کردم که سحر جوابش را  ینگاهش م جی! گستیچ یدانستم خروج یاصال نم من

  یم ریفرودگاه اس میرفت  ی... مدهیهم خر یگرفته خروج  طیآره بابا... همون روز که بل

 ... میشد
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ام ظرف چند روز حساس شود که دائم  هیحد روح نیشد تا ا یکردم. باورم نم بغض

در   یتازه ا اتیقرار بود تجرب ایپر اشک اما گو میراه نفسم بسته شود و چشم ها

 ینکن  یبودم اگر خودت شروع به خودساز دهیدهد. شن  رمییداشته باشم که تغ یزندگ

اگر عوض   یفهم یو م ییآ یکند. به خودت م یکار را با تو م نیا یرحم یبا ب ایدن

نخواهد بود. صورتم را شستم و   یو راه بازگشت یکرده ا  ریتا خرخره در جهنم گ ینشو

صبح را سحر با  نیداند چند یختم. خدا مباد کرده ام اندا یگذرا به پلک ها ینگاه

گذاشت به شب   یم شیسرخش را به نما یکه چشم ها یا نهینگاه کردن به آ

شده و آرزو  رهیام بوده؟ به آثار ظلم من خ ستادهیکه من ا ییجا قایرسانده. چند بار دق

اش  رفتم و با خانواده  یم رون یب یی. چطور از دستشوردیکرده خدا تقاصش را از من بگ

 شدم؟  یروبرو م

 

افتادم که پدرش ما را به مغازه دوستش برد تا سحر فرش انتخاب کند. من  یروز ادی 

 یکردم. آن روز حرص م یتماشا م نهیبودم و دست به س ستادهیا یبا اخم کنار

از  یاستکان چا کیکند. پدرش  یفرش ها نگاه نم متیخوردم چرا سحر به ق

  یها را به سحر نشان م شفروشنده گرفت و دست من داد. شاگرد مغازه داشت فر

فرش مال سحر است و هر   رایز میندارد که نظر بده یداد. پدرش گفته بود به ما ربط

بخرند اما سحر گفت  یخواستند فرش دوازده متر  یشود. م یکدام را بخواهد همان م

بود   نیاخم من هم ا لی. دلدیآ ید خوشش نمشو دهیتمام خانه با فرش پوش نکهیاز ا
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کرد. آن روز من به  یذوق م یو کل دید  یمغازه را م یشش متر یکه داشت فرش ها

طرح گل  نیافتاد بودم و سحر ب یکه کف خانه ام م یا  هیفرش و سرما متیفکر ق

خانه اش را به اندازه آن  لیاز وسا چکدام یکرد. ه یم یو بنفش شاد یصورت یها

  یهرگز نم هگرفتم وگرن یفرش را پس م دیفرش دوست نداشت. هر طور شده با

 کنم.  یعذاب زندگ نیتوانستم با ا

 

کرد   یم ییبود و خواهرش را راهنما ستادهیشکسته آشپزخانه ا زیکنار م دیسع

مادرزنم  نینگاه غمگ  یرا چطور خوش بگذراند. سرافکنده از جلو دشیع التیتعط

  یم ینحسم دهن کج ختیبه ر می حل ی. ظرف هاستادمیا نتیگذشتم و کنار کاب

 ظرف ها دوباره بست.  یالخ یجا دن یرا باز کرد و با د نتیکردند. پدر سحر در کاب

 

   

[Forwarded from Maryam chahi ] 
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 دی. شازدی بر میمن حل یبود تا برا  یا  الهیخجالت بکشم. دنبال پ ایدانستم بخندم  ینم

دلش خنک   یها را مثل توپ به سمت من شوت کرده کم الهیگفتم سحر تمام پ یاگر م

راحت باشد   المیخوردم تا خ یحرص م شتر یآوردند ب  یمن نم یبه رو نکهیشد. از ا یم

که از  ستالیچند کاسه کر منیکنار نش ینی. سحر از بوفه تزئدیگو ینم یزیچ یکس

کنار گوشم  دی. سعدیکش میهمه حل  یجنگ جان سالم به در برده بودند آورد و برا 

  یکه خودش رفته بود مهم م یزد تا جو را عوض کند. هرچه در سفر یمرتب حرف م

  دیر بددال یتو صراف دینر ینطوریکرد: هم یم کتهیمن و سحر د یدانست برا

  نیکنه... به حرف ا ینم یکار چیهم ه سیپل دن یبهتون م ی... پول تقلبن دستشو

  یازین دیبا اتوبوس بر دیتون یجاها رو خودتون م یلی... خدیهم گوش ند درتورهایل

 ... دیپول اضافه خرج کن ستین
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. حرف پول که وسط  دمیشن یرا با جان و دل م شیقسمت حرف ها  نیبود که ا  بیعج

  الیرا کنار دست من گذاشت و خ میرفت. سحر کاسه حل یم ادمیاز  زیآمد همه چ یم

 داره....  زی... هتل همه چمیبر ییفکر نکنم ما جا  دیبرادرش را راحت کرد: سع

 

چه بهتر... فقط اگر بهتون گفته   ؟ی: هتل آل گرفتدیباال انداخت و پرس ییابرو دیسع

 یورود یپارک آب  یبرا دیبا یفهم یم ی ر یم یداره چرت گفته... وقت گان یرا یپارک آب

 ... یبد

 

 رمینباشه من م گان ی: عقل کل... آخه بر فرض رادیبه پس گردنش کوب یضربه ا سحر

 ؟یپارک آب

 

 داره؟  یراد یباال انداخت و گفت: مگه چه ا یا شانه

 

 هم گذاشت...  اوشیاز خودم بدم آمد: آره... س شتریزد که ب یو حرف دیخند سحر

 

را بابت پوشش سحر راحت کند: داداش من اون  المیرو به من کرد و خواست خ دیسع

  یم نیپوشن... برو خودت بب ینم وی... همه که مارن یهمه زن مسلمون با لباس م
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از تو حساس به    شتری... خواهر من خودش بیری م کیسفر رمانت یبار دار کی... یفهم

  یخوشش نم رهی بگ رادی بهش ا یس ک نکهی... مجرد هم بود بدون ازهاست یچ نیا

 ... یشناخته باش دیهمه سال با  نیبعد از ا گهیاومد... د

 

   

[Forwarded from Maryam chahi ] 
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داشتم  فهیدادم. انگار وظ یم ریبه سر و وضع سحر گ لیدل یب  یگفت. گاه یم حق

آخر کار  اوردیب لیدانستم هزار سال هم برادرش اصرار کند و دل ی. مرمیبگ  رادیا
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رنگارنگشان افتادم  یو کامران از سفرها مایس یعکس ها ادیکند.  یخودش را م

حساس  یلیخ زهایچ نیا یرودلم به حال سحر سوخت. دست خودم نبود  شتریب

خواستند ما را   یدادم. م  یم ریگ یزیچ  کیمن باالخره به  دیرس یبه آخر م ایبودم. دن

مادرم بود.  ریلوازم کمک کنند. تمام فکرم درگ یجمع آور یبه فرودگاه برسانند و برا 

نکرده  یزدم. هرگز در تمام عمر با مادرم تند یبه خانه م یسر دیهر طور شده با

که از منطقه ممنوعه گذشته و   یم رخنه کرده بود. مثل کسدر دل  یبی. ترس عجمبود

  یحق گفتم ول  نکهیاندازند. با ا یم  اهچالیو به س ری داند هر لحظه او را دستگ یم

  یمخصوصا با صدا دیهم پنهان نمانده بود. سع هیبودم. اضطرابم از چشم بق  مان یپش

 ؟ یکرد یحافظبا خانواده خودت خدا اوشی: سدیبلند پرس

 

  یبهانه خوب دیرفتن به خانه مادرم آرام و قرار نداشتم. سوال سع ی. برا دیکوب یم قلبم

دانستم قرار   یوداع آخر بروم. م یسرعت برا  نیکنم و با آخر یشد که خداحافظ

ام   فهی ناخودآگاهم ثبت شده بود وظ ر یدر ضم یبشنوم ول  یقشنگ  یحرف ها ستین

مغزم کار کرده  یبودم. سال ها رو دهش تی ترب نطوریکنم. ا ییاست بروم و دلجو

بودم.  یپسر بد ندیبگو نکهی. ترس از اافتد یترس به جانم ب یمواقع  نیبودند که در چن

مهم باشد مادرم به  میبرا نکهیکردم. دلشان را شکستم و با زنم رفتم بدون ا یناسپاس

...  نزنم چه خواهند گفت... بروم زخم زبان بشنوم و دم  لیدارد و فام اجیکمک احت

  یکردم خودم هم باورم نم یهمسرم را مؤاخذه کنند و سکوت کنم... حاال که فکر م
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کنار  ستیشده و من قرار ن دیام اتفاق افتاده. ع یدر زندگ یمیانقالب عظ نیشد چن

بار از همسرم که نه در  نیاول یکرده و من برا  یخانواده ام باشم. سحر به آنها درشت

خواهد بود. تا عمر دارم  یواقع از خودم دفاع کرده ام. امسال عجب سال وحشتناک

 ایدانم اما گو یبه خاطرش سرکوفت بشنوم. چطور خودم جرأت کردم نم دیبا

بزدل پنهان  یترسو کیشجاعتش را سحر داشت و من خودم را پشت سر او مثل 

 کرده بودم. 
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از قبل وحشت وجودم    شتریب  هیگره خورده بق یاخم ها  دن یو د یورودم به خانه پدر با

شده رگ کمرش  یگفت عصب  یانداخته بود و م منیکف نش یرا گرفت. مادرم رختخواب 

د.  جان ندارد راه برو گریکار کرده که د دیع یدانستم آنقدر برا یمن م یگرفته ول 

  یم مایسوار هواپ دیبا گریچند ساعت د فتم؟ر  یحال و روزش به سفر م نیچطور با ا

 یمادرم نم کهیدر حال رمیتوانم با آنها تماس بگ یدانستم چطور م ینم یشدم و حت

  کی یدانستم صد در صد حق با من است ول یخواست به صورتم نگاه کند. ته دلم م

. کنار دندبعد از من آم قهیو کامران چند دق ماینباشم. س  یداده بودند پسر بد ادمیعمر 

 .  دیکش یقلبم چنگ م   یکرد انگار رو یمادرم نشسته بودم. ناله که م

 

بر من مسلط شده بود. به خودم گفتم گور پدر پول فرش   یخانه پدر اوشیس دوباره

را   لمیاو خواستم؟ موبا من نفروشد مگر من از یخواست بدون هماهنگ یسحر... م

 یکنار مادرم باشم ول دیمن با رایسفر کنسل شده ز میو بگو رمیبرداشتم تا تماس بگ

به شدت آراسته با  یبا سر و وضع مای. سردک رییتغ زیهمه چ مایبا ورود کامران و س

به حرکات  یدکلره شده کنارم نشست و پوزخند یو موها متیگران ق یلباس ها

شمال   یر یم یاالن هم دار  ؟یه برات کارگر فرستادم چرا ردش کردمادرم زد: من ک

 ... چکدومیه  میستی ... ما هم که نیباز بشور بساب راه بنداز 
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 یرفتم و گوشه ا  یوقت ها م نجوریکردم. سابقا ا زیساکت نشستم و گوش ت همانجا

دانستم.   یم  یتیشخص یخودم ب یکنار زن ها ماندن را برا راینشستم ز یتنها م

 اهیکامران کنار رختخواب مادرم نشست و با خنده گفت: حاج خانوم بلند شو ما رو س

خونه رو  نیکف زم یدار  دمید اومدم شبیشدم کمرم گرفت... خودم د ینکن... عصب

  یخودآزار ؟یدیمدل تازه نخر نی»آ اِ گ« آخر ی... مگه بخارشویکش یدستمال م

... تبسم و ترانه هم دو  میر یفردا م می.. ما که دارهم ننداز. یمادر من گردن کس یدار

  یازب لیکن فام لیسفر... امسال تعط رهیهم که انگار داره م اوشی... سان یم گهیروز د

بسه   ل؟یفام یبرا  د؟یدیخر یچ یرو برا الی... اون ودیکم با بابا استراحت کن هیرو 

 ؟یر یکجا م یحاال دار اوشیداره به خدا... س  یحد یزیمادر من هر چ گهید

 

   

[Forwarded from Maryam chahi ] 

   

 

 77_پارت#
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  یحت یعن یخانواده من بودم؟  نی برگرداندم. مگر فقط بچه ا  بمیرا به ج لیموبا یگوش

مجوز را   نی همه ا یول  رمیرا با همسرم جشن بگ التمیتوانستم تعط یسال نم کی

  چارهی سال جور من و سحر ب کیمردند اگر  یسوخت؟ م یداشتند؟ چرا فقط من دلم م

مادرم وحشت داشتم:   یمقصد سفر جلو نگفت یحال هنوز برا نی. با ادندیکش یرا م

 ... هیترک میریم

 

 : کجا؟ دی. کامران دوباره پرسدیشن مایحرف زدم که فقط س ینییبا آهنگ پا آنقدر

 

هم داره با   ارشیخوره... ک یاصال به درد نم ه؟ی... حاال چرا ترکهی: ترکپاسخ داد مایس

 د؟ یشما چرا به ما نگفت لندیتا میریهمه م ادیما م

 

 : عجب!م یبود در دل به خودم بگو نیتوانستم بزنم ا یکه م یحرف تنها
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را دراز  شیبرداشت و پاها نیزم یرا از رو یمنتظر جواب من نشد. استکان چا کامران 

 ...  گهید یجا هی دیرفت ینداره... م   یچیخوره... ه یبه درد نم هیکرد: ترک

 

 یرفتند. جا یم دیبا یخورد اما هر سال تابستان همگ یبه درد نم هیبود که ترک  بیعج

 دیو مراکز خر یدنیاز اماکن د ییبلند باال ستیبرادر سحر ل دیندارد اما سع یدنید

همراه   یباالتر نهیبا هز میکاغذ نوشته بود تا مجبور نشو یهرش روخوا  یبرا 

به ما  شتریکرد تا ب ادداشتیرا  یو اسام  وبوسات یرهایمس ی. تماممیبرو یتورمسافرت

محزون و آن جمله جگر خراش  یطرف صدا کیکامران  یخوش بگذرد. حرف ها

 ... خوشتان باشه... دی: بر دیسوهان به روحم کش گرید یمادرم از سو

 

کند من به حالت جنون برسم و به خواست او عمل کنم از   یخواست کار یوقت م هر

  یگفت که شنونده حس م یکرد. چنان م یاصطالح »خوشتان باشه« استفاده م نیا

مهم است که از   شیمن و همسرم برا یدر حقش شده اما آنقدر شاد یکرد ظلم بزرگ

دادم و   ینشان م العملعکس  عیخوردم. سر یم گذرد. قبال گول یحق خودش م

   ستم؟یکردم چرا فقط من؟ مگر من آدم ن یآن لحظه حس م یآمدم ول یکوتاه م
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  یاحساس انزجار م شتریزد و من ب یحرف م هیترک یها یکنار گوشم از بد مایس

شد.  یکردند از خودم چندشم م ی انقدر راحت مرا احمق فرض م نکهیکردم. از ا

  شتریخوردم و ب یم بیکردند و الحق که من احمق بودم. فر یکار را م نیا شهیهم

 دادم.  یم یمالح ایپسر بزرگ دن نیبهتر یبه جام جهان دن یرس یبرا 

 

   

[Forwarded from Maryam chahi ] 
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حاضر نبود گونه اش   یکنم حت یجلو رفتم تا صورت مادرم را ببوسم و خداحافظ یوقت

... به سالمت... خوش  دیبزند: بر دبخشیحرف ام  یو کلمه ا ردیرا به سمت من بگ

 ... دیباش

 

... من هم همان کار را بکنم هیرا فرو بردم و از کنارش گذشتم تا بروم... مثل بق بغضم

بروم مگر    التیبار به تعط  نیاول  یو برا رمی زنم را بگ کردند... دست یم گران یکه د

من بود که هنوز از   یسفر اجبار نیآخرالزمان هم ایگو د؟یرس یم نیآسمان به زم

بود و سراغ  دهیرا لرزاند. از راه رس میپدرم استخوان ها   یصدا امدهین  رون یب منینش

همه بارم  ینماند که جلو  ی. حرفمیبا هم روبرو شد یدر خروج یگرفت. جلو  یمرا م

 نکرد.  

 

را در ذهنم ضبط کنم که   شیخواستم تا کالم آخر حرف ها ی. مدمیکردم و شن سکوت

خواهر و برادر، زن برادر   یتوقعاتشان غرورم را جلو ربارینرود... فراموش نکنم ز ادمی

ام خدمت  زن من به خانواده   یو دامادها خرد و نابود کردند... هرگز از خاطرم نرود وقت

چشم همه   یقدردانش نبود که امروز جلو  یبودند کس  ینخوشگذرا یپ هیکرد و بق یم

... نوه  ردیبگ می برا یخانه پدرش تا دختر مناسب تر یگفت پرتش کنم جلو  یپدرم م

  یحرمت یدر برابر ب یتمام نشدن یخواهد و سحر عرضه اش را ندارد... احترام  یم
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پسر   عروس تی مسئول رباریز نیاز ا شتریتا ب خواهد و سحر قد علم کرده یم شیها

 اش را بر باد ندهد..   یبزرگ شدن جوان

 

به   ی... اشک مادرت رو در آوردیستیپسر من ن گهید رون یب  یدر رفت نیاز ا اوشیس  -

 فهمه؟.... یقدر م  یلیخ ستین که؟یخاطر اون زن

 

خواستم داد  یکردم؟ نم یم یاز چه قدردان دیرا قرار بود بفهمد؟ من با زیچه چ قدر

من   یکنم... برا  یخواستم به پدرم درشت یبود... نم یمن مثل خودکش یبزنم... برا

دادم اوامر پدرم را پشت گوش    یبود... هرگز به خودم اجازه نم رهیمثل گناه کب

... اما داد زدم... آنقدر بلند که تا ته را داشت داخ یمن حکم نافرمان  ی... برا اندازمیب

  کهیحق نداشت او را زن یحلقم آتش گرفت. سحر اگر هرچه بود ناموس من بود. کس

خانواده   یزنها یرو یرتیوجه غ چیخطاب کند مخصوصا پدرم که ثابت کرده بود به ه

  یاعضا گرید یراف یندارد و فقط ادعاست. همه عمر به من القاء کرده بودند که احترام 

که از پدرم خوردم اگر به خاطر باال رفتن   یمحکم یلیخانواده دارم اما نداشتم. س

 او بود درد نداشت.  یجلو میصدا
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[Forwarded from Maryam chahi ] 

   

 

 79_پارت#

 

 

   

 

 

 

دستش باال رفت که   یوقت یزد ول یم لی دل نیکاش به ا یبخورم. ا یلیبود که  س حقم

و چشم در چشمم نگاه کرد و گفت: تموم شد  ستادیام ا  نهیبه س نهیکامران س

توهم برت داشته که  یهم نبود چوقتی... هیستین  یچی... تو هاوشیآقا س تیساالر

 .... یشاخ یلیخ

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

195 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

خواهر و برادرم آن  یاما پدرم جلو یصد کتک کارکامران را هول دادم نه به ق من

احترام دارد که   یتا وقت اوشیتا به من بفهماند حق با سحر بوده... س دیرا کوب یلیس

بتوانند با    هیکه بق ردیتنه به گردن بگ  کیهمه را   فهیگوش به فرمان آنها باشد... وظ

  یخواستند که م یم یرا تا وقت اوشیبرسند... س شان خود فیراحت به عشق و ک الیخ

  اوشیاستفاده کرد... س شان یخواسته ها شبردیپ  یبرا رجنگیوز کیشد از او بعنوان 

خواهند   یرا نم اوشیدارد... س یخودش هم زندگ دهیفهم رایخورد ز یبه درد نم گرید

  نیشود و ا ازب رانشیو یگره کور زندگ دیخواهد برود شا یچون فقط پانزده روز م

بود  دهیکه بدون اطالع من کش یپدرم حول محور چِک ی. حرف هادیایباال ب یعنت نفس ل

. دیچرخ  یم ردیبرگشت خوردنش را بگ ینداشت تا هر طور شده جلو  یاوشیو حاال س

آن  یبازساز یبرا دمیفهم یماند با آن چِک که حاال م یرفتم سفر، پدرم م یمن که م

از سقف تا   میرفت یکه من و سحر م الی. همان وکردهشده خرج  نینفر یالیو

از  ارشی... همان که کامران و کمیرا نداشت دشیاما کل میکرد یم زیرا تم نشیرزمیز

که زن من جارو  ییفرش ها یرو یآنچنان یها یرا داشتند و مهمان دشیروز اول کل

 کردند.   یبود برگزار م دهیکش

 

همان سه ماه که کارت  ی. حتینداشت یاحمق! تو از اول هم احترام اوشیس هاتیه

جان خودت  یکه بال  ییالیگرفتن سند و  یشده بود جاده تهران شمال را متر کردن برا

 یب یادیسفر ز کیبا ما آن هم به خاطر  یهمه تند  نیشده بود. ا چارهیو آن دختر ب
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شده بودم که   یمغز یتشوعمر شس کیبودم.  اوشیبود اما من باز هم س  یانصاف

نتوانم لحظه آخر پدر و مادرم را با اعصاب خراب رها کنم و بروم. سکوتم فقط به  

با قهر از خانه مادرم  کهیدور شوم در حال لومترهایتوانستم ک یبود که نم نیخاطر ا

اما انگار قلبشان از   رمیبگ  تیکردم حالل یبود. سع یدردناک یرفتم. خداحافظ رون یب

انداختند. مادرم  یرا گردن سحر م ز ی گفتند و همه چ یم یور یبود. در سنگ شده

وسط من سکوت کرده بودم و  نی. اد یکش یکرد و پدرم خط و نشان م یم نشینفر

عروس و   نیو رقابت ب یخاله زنک باز نیشوم. ا داریتا از خواب غفلت ب دمیشن یم

افتاد تا  یچشمانم اتفاق م یجلو دیکرد اما واجب بود. با یمادرشوهر داشت مرا له م

 به حال خودم کنم.   یفکر

 

داشتم.   یلحظات سخت  دیچهره کبود شده من فهم دن یخانه که شدم سحر با د وارد

 رون ی ب یخداحافظ یبرا یتمام مدت در اتاقش بود و حت ان یدانست. ک یهم م دیشا

 جز برادر کوچکترم آنجا حضور داشت تا اخبار را به سحر برساند؟  یاما چه کس امدین

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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 80_پارت#

 

 

   

 

 

من افتاده... وارد اتاق خواب شدم و   ری که گ چارهیب  نیهم سحر... باز هم معرفت ا باز

وازم آماده کرده بود اما هنوز با در باز لباس و ل یبه چمدان انداختم. سحر مقدار ینگاه

 یکه نم ییبه لباس ها رهیزد. خ یم شخندیتخت به چهره در هم شکسته من ر یرو

را   شیافکارم در طوفان درونم گم شده بود که صدا ده،یشسته و اتو کش یدانم ک

 اوش؟ یس مینر یخوا  ی: مدمیشن

 

به   یبود و با نگران ستادهیچهارچوب در ا یرا به سمت سحر چرخاندم. جلو  نگاهم

افتادم که  یرسول یحرف آقا ادیکرد.   ینبرده بود نگاه م یاز مردانگ ییمردش که بو

نگه داشتن اون  یتا بخاطر راض ستین  یگفت: احترام به پدر و مادر واجبه اما بهانه ا 

 نشده...  ریتا د اوشیبرو س ریت زنت رو بگ... دسیکن یباز گهید یکی یها با زندگ
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به پشت سر و اطرافم    نکهیرا بدون ا می مستق ری مس کیبا چشم و گوش بسته  شهیهم

  دهیوقتش رس گرید دیشد که گرفتم. شا  یا جهینت  نینگاه کنم تخته گاز رفته بودم و ا

  هینبود بشنود و به گوش بق  یکه کس نجایبا زن خودم حرف بزنم. ا رمیبگ ادیبود 

به سمت سحر برداشتم و با  گرید یکنند. قدم بخطا لیمرا زن ذل لیبرساند تا کل فام

 سفر که تموم بشه... بعدش...  نی: ادمیپرس دیترد

 

سحر هم لرزش  دیخواست دست از سرم بردارد. شا یانگار نم یبغض لعنت  آن 

و به سقف دوختم که دوباره   دمیدزدنگاهم را از او   یوقت  دیرا د میمردمک چشم ها

  یهم روش... برو شمال من م نیعادت کردم ا گهی... من که دالیخ یب اوشیگفت: س

... شرمنده از من نخواه باهات هیترک میرفت  گمیبه خانواده خودم م یخونه ول یمونم تو

 از من گذشت...  گهی... ولش کن ددن یکه معلومه برات نقشه کش نطوری... اامیب

 

و آنقدر   رمیرا بگ فشینرم و لط یپشت کند و برود بازو نکهی دستم باال رفت تا قبل از ا 

  نیاما ا ردیپدر مادر آرامش بگ یدل ب نیا یکم دیمحکم او را در آغوش بفشارم شا

گرفته بود. در اتاقش را که   ادیو زورگفتن  ستادن یزده فقط ا خیسنگ شده و  اوشیس

بسته شد.   میبه رو یجهان هست یدر ها یکه تمام ترا داش  نین حکم ام یبست برا 

  نیآخر نیکردم. ا یام نگاه م یعشق در زندگ یخال یبودم و به جا ستادهیهمانجا ا
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  یتیخودشان و اگر هم به ظاهر اهم یرفتند سراغ زندگ یبود که داشتم. همه م  یفرصت

 کردم. یتوقعات ناتمام آنها را برآورده م دیدادند در عوض با یم

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 81_پارت#

 

 

   

 

 کیکه خودشان  یشکستن غرور دختر ایکردن زن دوم  دایاز جنس پ ییها  یدلسوز

خواهند. انگار  یروز انتخاب کردند و حاال چون برخاسته تا از حقش دفاع کند نم

  یزیچ یخواستم که جز بدبخت یرا نم ی دلسوز نینداشت. ا یارزش چیخواست من ه

قرار بود تا ابد   ایکه گو یلعنت ستهنکرده است. به آن در ب لیلحظه به من تحم نیتا ا
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  هی. شبدمیروحش کش یچوب سرد و ب  یا روشدم. نوک انگشتانم ر کیباز نشود نزد

جسد متحرک  کیدرست مثل  بایاز هرگونه احساسات ز  یخودم بود. سرد سرد و خال

کرد اما قلب نداشت... روح   یم یتابوتش حرکت دیکش یاش را م رهیکه هر کس دستگ

  ینم یمیتصم چیکرد و ه یتوانست بکند.... فقط نگاه م یفکر هم نم   یتنداشت... ح

 . رد یتوانست بگ

 

کندم تا  یهفت سال هفتاد سال جان م یبه جا ایدادم  یرا م میها ییتمام دارا اگر

ربات به فرمان خانواده   کینداشتم که بتپد و فقط مثل   یام قلب گرم نهیدرون س یوقت

خواستم سحر را به   یم یمرده نداشتم. تا ک کیبا   یفرق چیکردم ه یام حرکت م

را  شیها یبکشم؟ او دل داد، دخترانگ   مرده نیاست دنبال ا یکدختر پا نکهیجرم ا

پدر را پشت سر گذاشت اما   یکرد، شکست، خرد شد و هزاران درد ب یصبور د،یبخش

 .... چیو ه چی و ه چی. من چه کردم؟ چه دادم به او؟ هدیجنگ

 

آن مردانه ماند.   یگرفت و تا ابد پا میدر لحظه تصم دیفکر کرد. با ادیز دینبا یگاه

  شیپ  وهیش نیدانستم اگر به هم یداشتم که م یرو سراب شیو پ رانهی پشت سرم و

  یسحر خواهد بود. برا  یبرا یدردناک ییمن و رها یبرا یابد ییبروم تهش تنها

بار هم شده صداقت خرج   کیدر زدم تا  هحسم ب یآن ضربه ها را با انگشتان ب نیهم

من   یهر دو گذاشت. عشق برا  یپا  یجلو  یراه دیعقل او رس دیر کنم. شادخت نیا
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به    یوقت اضافه باز قیدقا نیواجب تر بود و من در آخر ژن یاز اکس نیخسته بعد از ا

 سشینگاه خ دن یتا در باز شود و من با د دیطول نکش  شتریب  هیبردم. چند ثان یسر م

بغضم فرو برود و او   دیشا دمیکش یشوم. نفس بلند  یدوباره دچار آن قلب درد لعنت

از من شده بود   یدور  یکه سال ها پناهگاهش برا ینفره ا  کیتخت  یپشت کرد رو 

 نشست.  

 

هر شب   اوشیس ینگفت وقت یکس یگفتند سحر تختش را جدا کرده ول یم همه

را   ییجدا نیگرفت تخم ا یم دهیرا ناد  شیو اشک ها دیخواب یپشت به سحر م 

 تخت کنار همسرم نبودم.  کی یکاشت. سالها بود رو

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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با   دینکش  یگرفتم اما طول میدست ها ان یفاصله از او نشستم. سرم را م یبا کم آرام

سکوت کرد و بعد   هی. چند ثاندمیبلند خند یبا صدا اریاخت  یکه سحر گفت ب یجمالت

  ییبکرزا یمن چطور یدیپرس یخوان آره؟ کاش ازشون م یزد گفت: نوه م  یپوزخند

 کنم خودبخود حامله بشم؟  

 

خواست باردار   یچطور م رمیآمد دستش را بگ یزورم م یمن حت یداشت. وقت  حق

  یخندم شانه ا  یم من دید یساخته بودم. وقت شیکه من برا یشود؟ آن هم با وضع

کنن مثال بهار بشه من   یشوخ طبعانه ادامه داد: باور کن فکر م یباال انداخت و با لحن

... البد بعدش هم با بچه تو خونه دسته  زامچند قلو ب  یگردافشان  ستمیتونم با س یم

برو مونا   ایب گمیداره؟ من م ی... چه اشکالمیکن یسر م یبا گون میمک یسماق م یجمع

 ...رمیبگ ادیکنه من هم  ییاون تونست بکرزا دیشا ریرو بگ

 

کرد من با   یسحر فراموش م یاگر روز یرفت. حت ادمیمونا را که آورد خنده از  اسم

شرف   یخائن ب کیرا که از من  یکه از خودم داشتم محال بود آن حس لعنت یشناخت
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در اتاقش  یتم حرفم را بزنم. وقتتوانس ی گفت من هم م یببرم. کاش نم ادیساخت از 

  شیرا به من قرض بدهد و اگر نشد رها خرلحظات آ  نیا میخواستم بگو یرا زدم م

که خانواده ام به خوردم دادند دوباره   نینام آن لقمه زهرآگ دن یبا شن  یکنم برود ول یم

فرق کرد. از کنارش  دنمیبار روش جنگ نیسرتق مبارز به جانم افتاد فقط ا اوشیس

کن راه   عدادم و توقع اطاعت داشتم گفتم: جم یکه دستور م شهیبلند شدم و مثل هم

 شد...  رید میافتیب

 

نرفته بودم که متلکش را انداخت: اوه چه خشن... نکنه قراره تا  رون ی از اتاق ب هنوز

 ... ارمیاز االن بگو با خودم قفل فرمون ب  ؟یریانتقام بگ دیآخر ع

 

 

روحم   یسرد و ب  یعشق پاک به زندگ کیبود که فرصت داشتم  ییروزها نیآخر نیا

به   قی تشو شتریآورد مرا ب یکه به زبان م یبا هر کلمه ا  دیفهم  یکنم. سحر نم هیهد

آن گذاشتم  یکند. در را تا آخر باز کردم و با گوشه پا سطل آشغال را جلو یمبارزه م

 کنم.  دیمن خر داروخانه  میبر دیاکه بسته نشود: زود حاضر شو قبلش ب
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 دمیفهم میدیرس ی. وقتمیسه ساعت قبل از پرواز در فرودگاه باش دیگفته بود با دیسع

. میماند یآماده نبود از پرواز جا م یخروج  یگفت و اگر از قبل قبض ها یراه نم  یب

مخصوص خودمان شد.   تیکردن گ دایدادن چمدان ها و پ لیصرف تحو یادیزمان ز

 گران یمجبور بودم مرتب از د نیهم ی برا می شتبار بود پرواز خارج از کشور دا  نیاول

 . میقسمت آخر از هم جدا شد  یورود ی. جلو رمیبگ ییسوال کنم و راهنما

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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. مأمور  رمیرفته بود گذرنامه اش را بگ ادمی کهیبه بخش بانوان رفت در حال سحر

به جانم افتاد که  یرحم ی. ترس بارمیرا در ب  میکنترل مجبورم کرد کمربند و کفش ها

انگار با   یبروم سحر آنجاست ول رون یدر که ب نیدانستم از ا ینداشت. م  یمنطق چیه

درد سوخت و  یام م  نهیفرار کند. قفسه س  ستتوان یدر دست داشتن گذرنامه اش م

خواست سر آن مأمور داد بکشم تا دست از  یکرده بود. دلم م تی به کتف چپم سرا

دهد که انقدر مرا   یدستگاه صدا م ر یسرم بردارد. آخر معلوم شد سگک شلوارم ز

  یاهیس میچند لحظه چشم ها یبرا ان یسحر پشت قسمت آقا دن یکرد. با د شیتفت

به سمتش رفتم و بلند گفتم:   انهیوحش یام نشسته بود وقت یشانیپ  یرو رقرفت. ع

 گذرنامه!

 

و   دیکش رون یب فشیبا حرص گذرنامه را از ک  د؟یفهم یم دی. اصال چرا باد یرا نفهم حالم

 نی به ا یاز یخواستم فرار کنم ن ینترس بدبخت... اگر م   ری: بگدیام کوب نهیبه س

سوخت پول فرش بابام هدر  یدلم مکه   فیح ؟یعاشق چشم و ابروم  ستینداشتم... ن

  یدلت م یخونه بابام برو هر غلط رمیم  میبرگرد فرس نی... از اینداشت اقتشویبره تو ل

 خواد بکن... 

 

رفت که من با هزار   یبار نه تنها دنبال طالق نم نیافتد. ا  یاتفاق م نیدانستم ا یم

ته جاده  نیکرد. ا یپشت سرش را هم نگاه نم گریترفند او را به خانه بکشم بلکه د
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کردم.   یاول راه خرابترش م نیاحمقانه ام هم یمن و سحر بود و داشتم با ترس ها

از او    یشد. با فاصله چند صندل رهینشست و با اخم به مردم خ  مایهواپ تیگ یجلو

  گریکدیکه شانه به شانه  ییکردم. زن و شوهر ها یم را نگاه منشستم. من هم مرد

که نوزادشان را در کالسکه گذاشته بودند و دائم قربان  یمشغول صحبت بودند. زوج

 کی اسکه معلوم بود هر دو ورزشکارند و لب یرفتند. زن و مرد جوان  یصدقه اش م

ما نشسته بودند و   یدلصن یجلو فیرد یکه رو یرزن یو پ رمردیرنگ به تن داشتند. پ

 خندند.   یبلند م یبا صدا نطوریکه ا ندیگو یمعلوم نبود در گوش هم چه م 

 

به هم    یربط چیکه ه نیغمگ بهیجماعت سرخوش من و سحر مثل دو غر نیا نیب

انداختم. قد بلند و خوش   شیبه سرتاپا ینگاه  یچشم ری. زمیشد یم دهید میندار

شد   یاما باعث نم دیرس یگشاد به نظر م یکهنه و کم نکهیبا ا نشیاندام بود. شلوار ج

  یرنگش را شلخته و ب ییمویل ی. شال نخ دیایو بلندش به چشم ن دهیکش یپاها

 حوصله دور گردنش رها کرده بود. 

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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 84_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

کرد. آنقدر خوب از  یبا خودش حمل م زیرا هنوز نو و تم رستانشیدوران دب یپشت کوله

هم   نی. ادهیامروز از فروشگاه خر نیهم یکرد یکرد که تصور م یلوازمش استفاده م

بودم کمدش پر از لباس نو است   دهیشن  هی سحر بود. بارها از بق یها یاز بدبخت  یکی

. از  ده یقبل از ازدواج با من خر یحت شی سال ها پ ادانستم همه ر  یخودم م کهیدر حال

به زن خودم نگاه نکردم؟ مشکل از سحر   داریخر دیچرا تا به حال با د دمیخودم پرس

  چوقتیرا ه ازشیشد گفت ن یزن نبودم. م کی ینبود. من هرگز دنبال هم آغوش

  نجای: اشکال نداره ادیکه کنار گوشم پرس دمیرا شن یجوان یکردم. صدا احساس ن

 ست؟ ین  یکس یجا نم؟یبش
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که   رتمیغ یمن و سحر بود. چقدر احمق و ب نیماب یخال یآن دو صندل منظورش

اجازه بدهم دو پسرجوان کنار سحر باشند اما خودم  یغرور لعنت نیبخواهم به خاطر ا

گذرا   یسحر نشستم. نگاه یکنار یصندل یبه سمتش برندارم. بلند شدم و رو یقدم

 بی تر شد. رد نگاهش را تعق آنطرف  یزوج کم کیبه   رهیبه من انداخت و دوباره خ

تازه کرد. معلوم بود  یم یآنچه داشت قلب همسرم را خط خط دمیکردم و من هم د

بود. پسرجوان دست عروسش را   دهیپوش  دیعروس و دامادند. دخترک از سرتاپا سف

 یم  یو مرتب عکس سلف دیبوس یچشم همه با عشق دستش را م یکرد. جلو یرها نم

من بود   کینزد  یدسته صندل یبه دست سحر که رو ینگاه  یرچشمیگرفتند. ز

گرفت و   یدست مرا م یگاه میکه تازه محرم شده بود ییافتاد روزها ادمیانداختم. 

 کند.   یم یگفتم کار زشت یمن با اخم م

 

اعالم مهماندار همه به سمت صف مخصوص پرواز ما رفتند. مجبور شدم دوباره   با

در دست نگه داشت که من   یگذرنامه را به خودش برگردانم. با اخم گرفت و طور

بودند دائم در گوش هم حرف   ستادهی ما ا یکه جلو ی. زن و شوهر نمیبتوانم آن را بب

خودمان را به   میکرد یم یسع لهاصف  ی. من و سحر با قدمدندیخند یزدند و م یم

.  میکالفه بود نطوریکه ا میکرد یفکر م زی چ کیهر دو به  ایاما گو  میچپ بزن یکوچه عل
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را   هیرا برداشت. بق طی. مهماندار مدارکش را گرفت و فقط بلدیرس شهیاول سحر به گ

 ! هیکاف طیپس داد و گفت: بل

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 85_پارت#

 

 

   

 

 

شده بودم. سحر هم ساکت نماند. گذرنامه را به سمت من گرفت و   عیضا یحساب

 تا فرار نکردم جناب سروان!  رشی... بگختیگفت: متهم نگر
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لبخندم را   یجلو  یاما به سخت اوردمیخودم ن یو به رو  دمیاخم از دستش کش با

کارم  نکهی رفت. به محض ا نییرا پا یچ یمارپ یگرفتم. جلوتر از من راه افتاد و راهرو 

با تعجب  ستادمی. کنارش که ادمیدنبالش دو بایکانتر مهماندار تمام شد تقر یجلو

 کنم...  یبه من کرد: چته؟ نترس فرار نم ینگاه

 

. کنار گوشش نجوا میاشتد یادیفاصله ز یپشت سرم نگاه کردم. از مسافر بعد  به

  یکی یکن ی... فکر نمیر یم یدار نییپا  یسرت رو انداخت ینطوریکردم: لج نکن... هم

 رو...  یمزاحمت بشه؟ بکش جلو اون شال لعنت

 

همه زن آراسته   نیدر برابر ا یبود. طفلک یدادن الک ریدانستم حرفم گ یهم م خودم

ساده و رنگ نشده   یتار موها کی یخواستم حت ینداشت اما نم شینما یبرا یزیچ

راه   نهیو دست به س دیشالش را جلو کش یکم ی. عصبندیجز خودم بب یاش را کس

شده بود. به خاطر   وانهیمن د دستاز   مینیخودمان بنش یها یصندل یافتاد. تا رو

ه  به تن زنم بخورد. کنار پنجره ک یزدم که نکند کس یتمام مدت غر م تیازدحام جمع

شانه اش برداشته   یاز رو ینیفرستاد انگار بار سنگ رون ینشست نفسش را ممتد ب

 بودند. 
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  ستیل کیکه اگر در  ییبارها نیسفر خارج از کشور... اول  نیپرواز دو نفره... اول  نیاول 

. به خاطر قد بلندم مجبور  میخوشحال نبود چکدامی نداشت اما ه ینوشتم تمام یم

  یچند بار برگشت و چشم غره ا  ییجلو یرا جمع کنم. مسافر صندل میبودم زانوها

بار شوهرش   نیزدم. ا یاش ضربه ا   یصندلدوباره به پشت  اریاخت یرفت اما ب

 ؟ یفشار ند یبه صندل شهیم دیبرگشت و گفت: ببخش

 

انقدر فضا  یخواست با مشت به صورتش بکوبم و بپرسم چه کار کنم وقت یم دلم

 تکان دادم و گفتم: جا کمه... یسر  یکوچک است ول

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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 ؟یجات رو با من عوض کن  یخوا یم زمیمحبت به همسرش گفت: عز با

 

خودش را لوس کرد و با عشوه حرف زد که عقم گرفت: نه... بگو مهماندار  یطور

 است...  خفه یلیخ نجایرو عوض کنه... ا یصندل

 

زن و مرد اعصاب مهماندارها را خراب کرده   نیا نندیخود بنش یهمه مسافرها سرجا تا

  یکه صدا  یطور دیکش یبته اش ناز م یکرد و شوهر ب یبودند. زن غش و ضعف م

کال دو  نیبش  یلیزن ذل میدیبه اعتراض متلک انداخت: بابا فهم یرا در آورد و مرد هیبق

 ... گهی... بسه د ینتو پر قو پرواز ک ستی ساعته قرار ن

 

بود صدا زد: خانم شما اگر   ستادهیها ا یصندل  نیب یمن مهماندار را که عاص یکنار نفر

بده که  مایهواپ یجلو  یبنده خدا صندل نیبه ا یرو عوض کن یکس  یجا یخوا یم

 ... نهیبش نجایتونه ا یپاهاش بلنده نم
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  فیشد. رد ری ختم به خ زینشستن من و سحر همه چ یوض شدن جابا ع باالخره

 اریداشتم. جوان بس  یگریمهماندار را به ما دادند اما من حاال مشکل د یصندل یجلو

چند بار او را در  میدر سالن فرودگاه بود یکنار سحر نشسته بود که وقت یخوش لباس

 رایخودم را با سحر عوض کنم ز یجا تمتوانس یبودم. نم دهیزدن همسرم د دیحال د

بود.   یهم سمت چپ من قرار داشت که وضعش بدتر از سمت راست   یگریپسر د

  یدو ساعت پرواز برا  نیآورد. ا مایقسمت از هواپ  نیدست سرنوشت ما را به ا دیشا

  یبه من م یسحر تمام مدت حواسش جمع بود و طور  نکهیمن مثل شکنجه بود. با ا

به  یکه گاه دمید ینداشته باشد اما من م یبا نفر بغل یماست نیترکه کوچک دیچسب

 کند.  یزن من نگاه م مرخین

 

کردم که  یمدارا م  یتوانم او را بزنم ول  یو تا م رمی اش را بگ  قهیخواست  یدلم م 

آن  داریخر یحال نگاه ها نینساخته باشم. با ا گریخاطره تلخ د کیاول راه  نیهم

ساده و بدون  نکهیکرد. زن من با ا  یم داریداشت مرا از خواب غفلت ب زیمردک ه

  یمن خجالت نم یاز رو یگرفت که حت یم ارقر  هی تجمالت بود آنقدر مورد توجه بق

  ینم گران یزدم، محبتم را د یگرفتم، با او حرف نم یدستش را نم ی. وقتدندیکش

که   ییمدل باال لیاتومب نیاول یو حلقه ازدواجمان را خودم فروخته بودم تا برا دندید

 از مردم داشتم؟  ینصب کنم و سود ببرم چه توقع  یآنچنان یصوت ستمیس دمیخر
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[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 87_پارت#

 

 

   

 

 

به زن   یربط چیتوانست خواهر کوچکترم باشد نه همسرم! ه یسحر م گران ینگاه د از

لباس   یرستان یدب یدختربچه ها هیکردند نداشت. شب یا سفر مکه همراه م یمتأهل یها

زن من سال ها  یرفته بودند ول  شگاهی همه زن ها به آرا دیبود. به مناسبت ع دهیپوش

به   ادیصورتش داشت کرم پودر ز یکه رو یشیرنگ نزده بود. تنها آرا شیبود به موها

  نکهیا یشد به جا یرژ لب کرم کمرنگ بود. م کیها و  یکبود یخاطر پوشاندن جا

  نیبفشارم تا همه بفهمند ا یدست همسرم را به گرم رمیرا بگ یپسر جوان کنار قهی

. دمیترس یبود که م بیکردم. عج کیزن مال من است. آرام دستم را به سحر نزد
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را  شیچشم ها دیفهم  یم ینفر بغل نکه یهم  یزند ول یمطمئن بودم دستم را پس م

در دست گرفته بود تا هر طور شده خودش را مشغول   یبود. مجله ا  یکند کاف شیرود

  یآشغال دست از نگاه کردن بردارد. آنقدر برا  کهیمرت دینشان دهد شا  یزیبه چ

. با عجله کمربندم  میحال فرود هست درگرفتن دستش تعلل کردم که خلبان اعالم کرد 

  گهیکمربندت رو ببند د زمیکرده باشم بلند گفتم: عز یکار نکهیا یرا بستم و برا 

 ... میدیرس

 

گرد  یشد با آن دهان باز و چشم ها  رهیسرش را بلند کرد و به چشمان من خ یوقت

فکش را تا آخر   یحرکت چیه یب هی. چند ثانرمیخنده خودم را بگ یشده نتوانستم جلو 

... نکن دمیخودم گفتم: باشه سحر فهم  نکهیکرد تا ا یده بود و به صورتم نگاه مباز کر

 ... نهیب یم یکی

 

!!... زم؟یتر آورد: عز کیبار دهانش را باز و بسته کرد و دوباره صورتش را نزد چند

 م؟ یکن یسقوط م  مینکنه دار اوشیناموسا... س

 

  دیفهم یم دی: ببند انقدر حرف نزن... اونکه بادمیبند کمربندش را کش ییپررو با

 ... دیشن
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کردم خودت   یوگرنه شک م ی: آهان... پس بگو... با من نبوددیباال پر شیابروها

 ... یباش

 

  یچه م دیدختر؟ حاال با نیخودم و ا ی! خاک بر سرم! چه کرده بودم با زندگچارهیب

 ای اوردیهم به زبان ب زیمحبت آم  یزبان الل شده بلد بود کلمه ا نیگفتم؟ مگر ا

چند بار  زد؟یبر نییپا دهیخودش و عشق کش نیکه ب یبلند  واریتوانست د یم اوشیس

  یقیگفتنش هم توف گری. آنقدر گذشت که دنستم با خودش بودم اما نتوا میخواستم بگو

به سمت قسمت   هی گرفتن چمدان ها همراه بق لینداشت. بعد از تحو یکرد و لطف ینم

  یاز هم چشم بر م یبزرگ بود که اگر لحظه ا  ی. فرودگاه به حدم یرفت یم یگرید

 . میرا گم کرده بود گریکدی میداشت

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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  یگریدست چمدان و با د کیداشتم اما با  رمیبگ  دستش را نکهیا  یبرا یخوب بهانه

مردها  هیدادم که چرا مثل بق یاش را نگه داشته بود. به خودم فحش م یدست فیک

 چوقتیسبد مخصوص حمل چمدان برنداشتم که زن من هم آزادانه راه برود؟ چرا ه

بود   ی. کافمیسفر آمد نیا بهچقدر خوب شد  دم؟ید یکوچک را نم یزهایچ نیا

  یپا افتاده چقدر م شیکوچک و پ یزهایچ نی هم نمیکنم و بب گرید یبه زوجها  یاهنگ

که   یاز هم گسسته خودم را باال ببرد. داخل اتوبوس تور گردشگر یزندگ تیفیتواند ک

 زهای چ هیو بق یحیدرباره اماکن تفر دیراهنما شروع به صحبت کرد. هرچه سع مینشست

کنار ما نشسته بود   یصندل یکه رو ی. مرد دمیشن یبود داشتم از زبان راهنما م گفته

خانواده   یخواهد برا یداد و گفت م دری پول به ل یادیمبلغ ز یدیترد نیبدون کوچکتر

 یشدم. به خودم گفتم من هم همان کار را م ری. جوگزدیاش هر روز برنامه گردش بر
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را صدا زدم اما سحر  درینداشته. ل ییبه من وفا ظهلح نیکه تا ا ایکنم. گور پدر مال دن

 ... ی سیاسم بنو ییخواد جا ینم ؟یکن یکار م یمعترضانه نگاهم کرد و گفت: چ

 

 

از عرقش که در اثر گرما سرخ شده بود نگاه کردم و لبخند زدم:   سیصورت خ به

 ها کنم؟  یولخرج نیشه من هم بلد باشم از ا یباورت نم ه؟یچ

 

زد: الزم نکرده... من انقدر پول   هیاش را محکم تر بغل گرفت و تک  یکوله پشت فیک

 ... یسفر بکن نیخواد فردا پوست منو به خاطر ا یبرمت نم  یندارم... خودم م

 

  ینترس پوستت کنده نم ؟یگفته تو پول بد  ی: کدمیزدم و به سمتش چرخ یپوزخند

 شه... 

 

رو اعصابم راه نرو... همه  اوشی: سدیایما ب سراغ ستیاشاره کرد الزم ن دریبه ل یعصب

...  میبر میتون یکنه با اتوبوس م  یما رو خال بی خواد به خاطرش ج یجاها که م نیا

  میرس یسرجات م نیبش  ؟یمن بخر یقراره کل پاساژ رو برا  میحاال اگر بر ستین

 هم خدا بزرگه... دبع میمون یچند روز م هیهتل اونجا 
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از ورود   یر یجلوگ یپنجره برا یکه رو  یزدم و از گوشه پرده ا  هیتک یبه صندل کالفه

 یبایز یآب دن یاز د یلحظه ا   ینگاه کردم. برا رون یبودند به ب دهیکش دیآفتاب شد

تند در  یرنگ آب نیبا ا ییایچشمانم بود شوکه شدم. هرگز در یکه جلو ییایدر

 توانستم تصور کنم.  یجز در عکس ها نم به دیشد کف آن را به وضوح د یم کهیحال

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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رو   نجایفکر پرده را کنار زدم و به سحر گفتم: ا  یکرد که ب جادیدرونم شوق ا آنقدر

 ... سحر نگاه چقدر قشنگه!نیبب

 

و خودش را  دیپر یصندل یذوق زده شد. چنان از رو ایدر دن یبرابر من سحر از د هزار

چقدر  یمعلومه... وا  ای... نگاه کن کف دراوشیس یمن انداخت که له شدم: وا  یرو

 زه؟یتم

 

در آغوشم جا خوش  نطوریوقت بود ا یل یخواست بلندش کنم. خ یداند دلم نم یم خدا

نبود   نی دم ارفت. قص یام فرو م نهیآرنجش درست وسط قفسه س ینکرده بود ول

وزنش جا به جا کردم  ریرا ز کلمیه یخودش را جمع کند و عقب برود. آرام کم میبگو

و ساکت از دور به منظره   ندیبنش دمنوک آرنجش را بردارد اما باعث ش  یزیت دیشا

خوردم.   یداد. حسرتش را م  یتنش را م یپشت پنجره نگاه کند. هنوز آغوشم بو

توجه نکرده بودم چقدر فوق   چوقتی مهم نبود. ه میحد برا نیبود هرگز تا ا  بیعج

حس  تیحضورش را با تمام سلول ها ی زن تماما مال تو باشد و بتوان کیالعاده است 

دهد؟ غرق در افکارم بودم که    یم یشکالت تاف یبودم بو دهی. چرا نفهمیکن

تا با ما حرف بزند. همان   نشست یصندل یبرخاست و دوزانو برعکس رو  ییمسافرجلو

شاه داماد سالن فرودگاه بود. دستش را به سمت من دراز کرد و گفت: سالم من  

 د؟یشما کدوم هتل هست نمی افش
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 م؟ یدونم... سحر کدوم هتل ی... نماوشمیرا مؤدبانه فشردم: سالم من هم س دستش

 

خفه   شهی حرف بزند از بس من هم بهیمرد غر  نیا  یسحر جرأت نداشت جلو یطفلک

گذاشتم. کاغذ مخصوص هتل را به دست من   یم رتیاش کرده بودم و اسمش را غ

 داد و آرام گفت: اسم هتلش سخته... 

 

 نم؟ ی: اجازه هست من ببدیپرس نی افش

 

هتل ماست...   کایکرد و خطاب به همسرش گفت: مل یرا به دستش دادم. نگاه کاغذ

 د؟ یشما قبال رفت

 

 ... میباره اومد نیتکان دادم و کاغذ را گرفتم: ما اول یسر

 

سحر گرفت: من   یهم مانند همسرش به سمت ما برگشت و دستش را به سو کایمل

 ؟ یخوب کامیمل
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[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 90_پارت#

 

 

   

 

 

با اعتماد به نفس شروع به صحبت  کایکرد. مل یبا او دست داد و خودش را معرف سحر

شهره   نیهتل ا  نیاومدم... بهتر نجایمن قبال با خانواده خودم ا اوشیبا من کرد: آقا س

به   دیبر  دیماه عسل... هرجا خواست میاومد  نیگذره... من و افش یبهتون خوش م  یلیخ

فصل همه لباس   نیپاساژ هست ا هیهتل ما  کیر نزد... سح میبا هم باش دیما هم بگ

 ... دییایبا ما ب میریما فردا م  متهیهاش نصف ق 
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  یداد که من با تعجب برگشتم و نگاهش کردم: منظورت پاساژ ماو یجواب سحر

لباس هاش همه مال فصل قبله...   ستی اسکله است؟ اون خوب ن کی همونه که نزد

آدرس  گهید یکیمونده گذاشته... من  زیمغازه ها بنجول شده و تک سا یتو یهرچ

دربست   یگفت اگر تاکس رادرمهمه مارک داره... ب  یول میخارج بش دیگرفتم از شهر با

 هزار تومن به پول ما...  ست ی ب ینفر شهی م میرو نصف کن هیکرا میریبگ

 

... ما یگ یدونم کدوم رو م یم ی: وا دیرا به هم کوب شیست هاذوق زده د کایمل

  هی که کرا میری... باشه با هم مدمیرو شن  فشیتعر یلیخ یول  میبر شیدفعه پ مینتونست 

 ... افتهیگرون ن

 

و  رهایکشور قدم گذاشته باشد تمام مس نیهرگز به ا نکهی بود که سحر بدون ا  بیعج

  فشیکرده. از ک قیتحق نترنتیدر ا یگفت حساب  یشناخت. خودش م یجاده ها را م

 یداد. م حیتوض کایو مل نیافش   یآورد و برنامه سفرش را با دقت برا رون یب یکاغذ

پرسند. چند برابر    یم یسوال یو گاه ندکرده ا زیهم گوش ت گرید نیکه مسافر دمید

او را به چشم   شهین بود همکنار م یوقت  کهیاطالعات داد در حال  نیراهنما به مسافر

.  دمید یبکشد م رون یخودش را از آب ب میتواند گل یعرضه که نم یب  یدختربچه ا

  یجمالتش را نصفه گذاشت وقت نیبود. آخر  یشناگر ماهر یول دهیفقط آب ند چارهیب
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برداشت کرد که ناراحت   نطوری. بر طبق تجربه ادیمرا به خودش د بینگاه عج طرز

خوردم.   یاو را م  میزند اما من داشتم آن لحظه با چشم ها یشدم با مردم حرف م

  یچند صندل یکه از رو یگذاشت. سوال مرد مسن فشیکاغذها را جمع کرد و درون ک

 زند.  ینشست که فکر کند با من حرف م یگرفت و طور  دهیرا نشن دیجلوتر پرس

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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برنداشته بودم نگاه کرد و آخر گفت: باشه   شیبار به من که هنوز دست از تماشا چند

همسن   ارویمن هم جواب دادم...  دن یپرس  ی... خفه شدم... به من چه؟ هگهید

 بود...  یادب یبابابزرگمه ب

 

  نیبه چهره حق به جانبش ماندم. نگاهش ب رهیرا گاز گرفتم و همانطور خ نمییپا  لب

فرو رفتم و دوباره به  یدر صندل یمن و منظره پشت پنجره در رفت و آمد بود. کم 

خارج   یهوا یاز وقت نیشدم که گفت: پناه برخدا ا رهیمتعجبش خ یعسل یچشم ها

ن هم جواب دادم... اصال غلط  م دیپرس گم ی... ماوشیکرده... س یبه سرش خورده قاط

 کردم خوب شد؟

 

با من حرف بزند: معلومه   شتریتا ب اورمیخواستم حرصش را در ب یکردم اما فقط م لج

  یبر یتور؟ هرجا خواست یزن من بشه راهنما دهیم ی... اصال چه معنیکه غلط کرد

 ؟ ید یفقط با من... شن

 

حاال   ستی ... نشیشش شده: اکه نشان دهد چند یاش را کج و کوله کرد طور  افهیق

قراره مثل   ؟یگذره من هم انگار رفتم شهرباز یبهت خوش م یلیخ یهرجا با من بر

 نه؟ ی... مگه جز اگهید یزهر تلخ باش
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  تی و اهم دمیرا باال بردم و دور شانه اش انداختم. تنش را به سمت خودم کش دستم

 گذره...  یتازه داره بهم خوش م فهیکند: حرف نزن ضع یندادم که مقاومت م

 

کرد خودش را از دست   یم یبزرگ در رابطه ما بود. سحر سع یحرکت من انقالب نیا

زدم. آنقدر تقال  یچسباندم و لبخند م  یمن نجات دهد اما محکم تر او را به شانه ام م 

زد: من   یکرد و غر م یرا مرتب م شیکردم. با اخم لباس ها شیکرد که باالخره رها

  یخواد ادا یسرش مثال م ریخ نم؟یبب دی رو با یک یاریدر ب یباز کیاگر نخوام تو رمانت

 ه؟ یچ یدون  یچماقه... اصال م ستیگردنم شکست... بازو که ن ارهیرو در ب هیبق

 

اون   یتور بود اشاره کرد: برو برا یکه راهنما یشد و با چشم و ابرو به دختر  کینزد

آب از لب و لوچه اش   دهیکه تو رو د  ی... از لحظه ااریشکلکا در ب نیخانم از ا نیرژ

اون مهمانداره که داشت جلوت   یبرا مایشده... اصال چرا اون؟ چرا تو هواپ زون یآو

 ؟ ینشد کیکرد رمانت یغش م
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 92_پارت#

 

 

   

 

 

 

  تیاذ یدار یلیمهماندار را که در آورد تازه متوجه منظورش شدم: شما خ یادا

کنم...   یخوب جور م یمن براتون صندل دییشما بفرما ه؟یاسمتون چ  دی... ببخشیشیم

گفت ناخن   یم طونهی... شایآقا فعال صاحب داره برو بعدا ب نی... اره یهمش یخر خودت

روح شده بود... آخه   هی... شبارمیدر ب  روچشمش اون لنز مسخره  یهام رو بکنم تو

خورد  یتو رو م یداشت با چشم هاش بازوها ؟شهیم دیهم سف زادیرنگ چشم آدم

 ارمیآب قند ب ؟یمن... انقدر عشوه اومد از بغلش رد شدم گفتم غش نکن یجلو

 خدمتتون؟
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نکن واقعا بهش   یکردم: سحر شوخ یمن بودم که با دهان باز نگاهش م نیا حاال

 ؟یگفت

 

داد: داداچ فکر   هیجلو تک یبا ژست مخصوص زد و آرنجش را به صندل  یکج لبخند

به من نخوره    یبود کس نیتو حواست به ا ؟یبش یرتیغ یفقط خودت بلد یکرد

هم بد رفته تو کارت... گفتم اگر دوست  درهیل  نیافتاد... ا یمهمانداره داشت پس م 

ر خارج از کشور... ما که کنه سف تتدعو  یه ریرو بگ یکی یزن بعد یاز االن برا  یدار

 ... میشد یرفتن گهید

 

که به من داشت؟   یاعتماد ایحسادت زنانه بگذارم  یرا پا شیدانستم حرف ها ینم

آخر راه من و سحر است. در هر   نجایالبته متلکش کامال واضح بود تا به من بفهماند ا

از مسافر   یادی. ورود حجم زمینزد یحرف گریو تا هتل د میحال هر دو ساکت شد

نشست تا  یکرده بود. هر کس گوشه ا رددمجلل هتل پنج ستاره را پر ت یقسمت الب

اتاق ها را انجام  لیمربوط به تحو یکرده بود کارها یمعرف نیراهنما که خودش را رژ

رها کردند و  یچمدان ها را گوشه ا  دهیعده از راه نرس  کی یخسته بودند ول دهد. همه

  راهو مشغول  میهم در مبل ها فرو رفت  یبه سمت بوفه رفتند. من و سحر روبرو

کرد   یخانم که سحر ادعا م نی. رژمیتماس با خانواده شد یبرا   نترنتیانداختن ا

خودم   یداد بفهمم وقت  یقلقلک م ته دلم را  یزیچشمش مرا گرفته به سمت ما آمد. چ
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به سحر   ینگاه رچشمیگذرد. ز ی اطرافم چه م ستین گرید یحواسم به زن ها

 است.  نیو رژ منشش دانگ حواسش به مکالمه  دمیانداختم و فهم

 

   

   

   

 

 93_پارت#

 

 

   

 

 

 

مخصوص مهمانان هتل را به سمتم گرفت   یک یرا به دستم داد و دستبند پالست مدارک

خواست   یدلم م یتوانستم انجامش دهم ول یتا کمک کند دور مچم ببندم. خودم م

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

230 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

چون بهتون   دیتا لحظه خروج کامل از هتل باز نکن نویا اوشیسحر حسادت کند: آقا س

 من ببندم...   دی... مچ دستتون رو بدرهیگ یخدمات تعلق نم

 

  یم یباز لشیموبا یبا گوش الیخ ینگاهم سمت سحر بود. ب را باال گرفتم اما دستم

به من نداشت. حرصم گرفته بود. دستبند را که بست مخصوصا بلند گفتم:   یکرد و کار

 د؟ یخانمم هم ببند یبرا شهیم

 

حرف بزند سحر در همان  یکلمه ا نکهیاما قبل از ا  دیزد و به سمت سحر چرخ یلبخند 

 شما بست نوش جونش...   یبرا ستمی حالت گفت: چالق ن

 

ما گذاشت  ان یم زیم یخدا خودش حساب کار دستش آمد. مدارک و دستبند را رو بنده

  نیرژ نمیتا نرفته بب میو رفت. سحر برخاست و دسته چمدانش را گرفت: پاشو بر

 گرفته برامون؟  یجونت چه اتاق

 

داد که   ینم م ی. آنقدر تنگ و کوچک بود و بو دمیمنظورش را فهم میاتاق که شد وارد

خورد و به جز   یشد اطراف تخت راه رفت. پنجره اتاق به هواکش آشپزخانه م ینم
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  یشد. سحر چمدان ها را داخل نبرد. در را باز کرد و نگاه ینم  دهید یزیچ وارید

 تا دوست دخترت نرفته...  میداخلش انداخت به من گفت: بر

 

 یهرچ  ؟یگیم یاعصاب مرا خراب کند که معترض شدم: چ خواهد یکردم م فکر

 نکن...   تیکنه... برو تو اذ ی... ول نمگمینم یچ یه یکن یمزخرف بارم م

 

 زنم...  یحرف م نییپا رمیدر را باز کرد و گفت: شما برو من خودم م کالفه

 

  یشروع م یخودت دار  نیرا گرفتم تا همانجا بماند: نکن سحر... بب شیفکر بازو یب

 ... یکن

 

انقدر   شهیم اوشیرا کنترل کرد: س شی صدا نیطن یو به سخت  دیرا پس کش دستش

حال   نکهیا یبار هم که شده به جا کی  ی... برانجایمن تو رو آوردم ا ؟ینباش یعوض

طرف   یدیاگر بد د ایبه من اعتماد کن... دنبالم ب  یریو آشنا بگ بهیمنو به خاطر غر

 شکنه...  ینم ترت ... نترس دل دوست دخریخانم رو بگ نیرژ
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[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 94_پارت#

 

 

   

 

 

روز مادرش...  هیزد:  یلب غر م  ریز کهی را کرد به سمت آسانسور رفت در حال پشتش

که  یعوض بهیغر هیهم به خاطر  نجا یروز زن داداشش... ا هیروز خواهرش...  هی

  ای... همه خوبن جز سحر بدبخت... خداادیمرد زن دار عشوه م یکشه برا یخجالت نم

 شه؟یتموم م یک
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دانستم چرا اصرار دارد  ینداشتم بزنم چون صد درصد حق با سحر بود. هنوز نم یحرف

گرفتم طرفدار زنم   ینم ادیچرا  یول میبازگرد یاز هتل دوباره به الب  نیقبل از خروج رژ

خانواده ام وسط   گرید نجای. ایفروش یآبنبات م کیگفت تو مرا به  یم شهیباشم؟ هم

را   گران یهمچنان داشتم طرف د یمن نداشت ول یبرا یارزش چینبودند و آن دختر ه

  یخطاب به متصد ستادیکه ا ون یقسمت رزرواس یگرفتم. جلو  یزن خودم م یبه جا

به   نجایگرفته بود و ا ادیدر خانواده  یرا از کودک یدرباره اتاق اعتراض کرد. زبان ترک

ک ما شد و ینزد نی. رژامدیگفت اما سحر کوتاه ن یزیچ یآمد. متصد یکمکش م

 شده؟  ی: چدیپرس

 

بود که   یاتاق  نیرا به سمتش گرفت: ا لشیموبا یبه او انداخت و گوش ینگاه سحر

 دیاالن اتاق ما رو عوض نکن نی... اگر همدیشما به خاطرش از من اون همه پول گرفت

 زنم...   یبه آژانس تهران زنگ م

 

هتل هاش  نجای من ا زیعز نیبب ه؟یترک دیبارتونه اومد نیو گفت: شما اول  دیخند نیرژ

... االن وضع  دن یخدمات هتل سه ستاره م یپنج ستاره ول گنی... مستی ن استاندارد

 ... تازه اتاق شما رو خودم انتخاب کردم...هی نطوریهمه ا

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

234 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

  یهتل داد. مرد نگاه یرا نشان متصد لشیاو را کنار زد و عکس داخل موبا سحر

نون و گفت: اوال که مم دیچرخ نیحرف زد. سحر به سمت رژ یانداخت و چند جمله ا 

  ی... چطور االن به من گفت عوض مم یما هموطن تو هست یول یخودت انتخاب کرد

  نی... اولدمیرو به آژانس م ارتمن هم گزارش ک یکنه؟ الزم نکرده خودت انتخاب کن

آقا  نیمن هم بگم چشم... در ضمن ا یتو بگ  یهرچ ستمیشاسکول ن یبارمه اومدم ول

 برو رد کارت...  ؟ید یزن داره فهم

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 95_پارت#
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از کارمند ها را صدا زد. از او  یکیهتل با احترام  یکه دلم خنک شده بود. متصد آخ

به   ییرایپذ  یببرد و از ما دعوت کرد برا یگریما را به اتاق د یخواست چمدان ها

کند.  کی را تحر یبود که هر ذائقه ا زهایم یمتنوع رو ی. آنقدر غذاهامیرستوران برو

  یخال یزی بچرخم هم نداشتم. م تیجمع  ان یم زیم ردو نکهیگرسنه نبودم و حوصله ا

  هی مثل بق نکهیا یام باعث شد به جا یخانوادگ  تی هم ترب دیکردم و نشستم. شا دایپ

من بود.   یشگی. کار هماوردیغذا ب میتا سحر برا  نمیبروم آنجا بنش زهایم یخودم پا

خودم   ادندد یارائه م سیکه غذا را سلف سرو ییدانستم در مراسم ها یکسرشأن م

کند تا  یرا ط ریمس نیشد چند بار ا ینشستم و سحر مجبور م  یبروم و غذا بکشم. م

 .اوردیما غذا ب  یهر دو یبرا 

 

و  نیکرد که من تصور کنم برتر یها را مکار نیرسم را مادرم راه انداخت. هم نیا 

  یم یبه سخت نکهی رفت و با ا یفرزندش هستم. قبل از هر کس م نیمحترم تر

  شتری کارش را دوست نداشت اما ب نیآورد. سحر ا یمن غذا م یتوانست راه برود برا

تا زن ها از من  نمینش یرتم که میغ یگفت من ب یبه من معترض بود تا مادرم! م

  نجایا  نکهی... نه به امایدر فرودگاه و هواپ تمیکنند. نه به آن همه حساس ییرایپذ

پر از غذا برگردد.    یو منتظر شوم با بشقاب رمیکرده بودم تا مغرور ژست بگ  شیرها

 ینبود. به منظره استخر  ریپذ هیخودم هم توج یبرا  یهمه تعارض در رفتارم حت نیا

شده بودم که سحر آمد. دو بشقاب پر از   رهیخ ختندیر یداخلش آب م که تازه داشتند
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گذاشت و سراغ بوفه   زیم یمتنوع کرده بود. ظرف ها را رو یها ینیریغذا و ش

دوغ گرفت و برگشت. با اشتها شروع به خوردن کرد  یوانیرفت. ل یدنیمخصوص نوش 

حرکتش تعجب کردم.   نیا نبودم اما از نهگرس نکهی به من تعارف کند. با ا نکهیبدون ا

مرا نشنود:   یصدا یشدم تا کس کیبه او نزد یگرفتم و کم یصندل  یام را از پشت هیتک

 خوشمزه است؟ 

 

  دن یرا بست و با لذت شروع به جو شیکباب در دهانش گذاشته بود. چشم ها  یا تکه

چقدر خوشمزه   یدون یاست نم ه یکوفته مخصوص ترک نیا اوشیکرد: اوم... س

 برو بردار...  یخور یهاشون خوشگله؟ م  ین یریچقدر ش نیاست... بب

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 96_پارت#
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  ریجلوتر رفتم و ز یبه اطرافم کردم. کم یرا به هم فشردم و نگاه میحرص لب ها از

 ارم؟ ی: من برم بدمیلب غر

 

من مادرت   ؟یانداخت و چنگالش را در ساالد فرو برد: مگه چالقباال  الیخ یب  یا شانه

کشه؟   یغذا م  شیشوهر دو متر یداره برا نجایا یاز زن ها یکیکدوم  نی... ببستمین

... الاقل به  اوشیکنم... بزرگ شو س یهمون کارو م رمیمن م یکرد  دایرو پ یکیاگر 

 حرمت داره...  ستیکلفت ن مزن آد ریبگ ادیخاطر مونا جون 

 

 ی... خودم کوتاهش میرا به عقب هول دادم: زبون در آورد یبلند شدم و صندل یعصب

 کنم... 

 

زد و به من نازپرورده فحش بدهد. غرورم اجازه   یحرف م ایرستوران گو واریو د در

  نی. اول اندازمیبه مردم ن یغذا بروم اما نتوانستم نگاه زیداد خودم به سراغ م ینم

بودند و مرد در دهان خانمش غذا  ستادهی ا زیبود که کنار م یزن و مرد دمیدکه  یزیچ

در   یبروم که جلو رون یو خواستم از رستوران ب بستمرا کوتاه  میگذاشت. چشم ها یم
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رو به رو شدم. هر دو لباس عوض کرده بودند و عرق   مایبا آن دو جوان در هواپ

  یبگذارند. ب شیو بازوها را به نما نهیبودند تا عضالت س دهیبدن نما پوش یرهایگ

  یبه صندل وو به پشت سرم نگاه کردم. سحر تک و تنها نشسته بود  ستادمیا اریاخت

نبود. آنقدر  یر گذاشت خب شیکه به نما ییاز آن اشتها گریکرد. د یمن نگاه م یخال

  دیفهم  یدانست هم م یشده بود که هر کس قصه ما را نم رهیخ یبه آن صندل وسیمأ 

  یم ینیری دل شکسته عجب طعمه ش یزن تنها کیزن را شکسته.  نیقلب ا یمرد

داشتم   رتیغ یآمده بودند و من ب یخوشگذران یهمه گرگ گرسنه که پ نیا  یشد برا

 رفتم؟  یکجا م

 

ساالد و چند تکه  یبرداشتم و به سراغ غذاها رفتم. با عجله کم یبشقاب یمعطل یب

نگفت.   یزی چ یبه من انداخت ول ینگاه یبرگشتم. با دلخور زیکباب برداشتم و سر م

که تا نصفه خورده بود نشان داد. آن دو جوان  یدوغ وان یبا ل  یخودش را مشغول باز

ما   کیهم آنجا نزد دینشستند. با یبغل زی م یروشکنجه من شده بودند  نیکه مثل عامل

خواست به کل هتل  یشوند من دست از غرورم بکشم. دلم م  یا  زهیآمدند تا انگ یم

اما با   میبر  یبه سر م یزن مال من است. هرچند در وقت اضافه باز نیکنم ا یحال

 لبخند...  کی ای نگاه  کی یبرا یکنم حت ینم مشیتقس یکس
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  یتوانستم به متصد یرفتم. نم یدنیرا برداشتم و به سمت بوفه نوش وانشیحرص ل با

  یآب معدن یبطر  کیدوغ و  یگرید وان ی و اشاره ل مایخواهم اما با ا یکنم چه م یحال

با   یرچشمیاما ز اوردیگذاشتم. سحر سرش را باال ن زیم یگرفتم و رو زیتم وان یبا ل

 . تمن انداخ  یبه دست ها یتعجب نگاه 

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 97_پارت#

 

 

   

 

 

 ارم؟یبرات ب  یخوا یم یزیچ زمیخم شدم کنار گوشش بلند گفتم: عز مخصوصا
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آب خورد تا نفسش باال آمد و  ی. چند بار پشتش ضربه زدم. کمدیپر شیدر گلو غذا

خنده   یآمد. از صدا یکردم خنده اش بند نم یم یکرد. هر کار دن یشروع به خند

سحر   یچه شده ول  دندیپرس یکردند و مرتب م دن یهم شروع به خند  یبغل زیسحر م

کردم: سحر نخند...   ینجوا م وشششد. من هم به خنده افتاده بودم. در گ  یبدتر م

 شدم... عیمردم ضا یگفتم؟ نکن جلو یمگه من چ گهیبسه د

 

  کی هیکند. هر چند ثان یهمراه دن یغذا کش یتا مرا برا بشقابش را برداشت خودش

خنداند:   یگفت که مرا هم م یم ییزهایلب چ ریز یزد و گاه یخنده م ریبار دوباره ز

دلم از   زیعز یر ی... خفه بمی... عشقم درد بخوریکوفت بخور زمی خوب شد نگفت عز

 شرت راحت بشم... 

 

  یهمه دارن نگاه م گهی: بسه ددمیر در بشقابش انداختم و غ یماه یلجم تکه ا از

 کنن...

 

 یرو بغل کن لیتا صبح عزرائ یبخور ی ماه زمیبرگرداند: عز ین یرا دوباره به س یماه

 ...  شاهللیا
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 دیحساس است. خواستم جو را عوض کنم شا ینبود معده اش به ماه حواسم

 ... میریبگ  تزایپ میبر ایما بود گفتم: ب کیکه نزد  یاز مرد دیتمام شود. به تقل دنشیخند

 

 ... زمیافزودم: عز  یبعد با لجباز و

 

زد و سرش را   هیتک زیگذاشت. کف هر دو دستش را به گوشه م زیم یرا رو بشقاب

 دیایخنده اش بند ب دی. چند بار صورتش را با دست ها باد زد شادیانداخت خند نییپا

... چرا مثل  اوشیس یکردم: وا دن یگفت که من هم شروع به خند  یزیاما دوباره چ

خوردم پس   یکه هرچ زمیعز گهی؟ نگو دیکن یکنن تو هم م یم هیبق یهر کار مون یم

 ... ادیاصال بهت نم یگیم عیضا یلی... خدمیم

 

وسط  نیهم ای یشیآخرش به من برخورد. خم شدم کنار گوشش گفتم: ساکت م حرف

 بره؟  ادتیخر عمر خنده کنم تا آ یخودم کار

 

به هم فشرده اش گفت: شروع کن تا  یدندان ها  ان یلبخند به سمتم برگشت و از م با

 ... یآب پز بد یماه یبو التیسرت تا آخر تعط یرو بکوبم تو  یماه ینیس
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 98_پارت#

 

 

   

 

 

 

  یب یها یشد. ماه دهیکه درباره اش حرف زد کش ینینگاهم به سمت آن س اریاخت یب

  جیو هو ازیبودند و اطرافش پر از پ دهیداد درونش چ  یم یضخم بد  یرنگ و رو که بو 

ها   یکردم و با حرکت چشم به ماه کی . صورتم را به او نزداورمیبود. نخواستم کم ب 

...  یبرقص  یندرب لیبا عزرائ یحلقت تا عمر دار یکنم تو یم نویاشاره کردم: من کل ا
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  یچند بار روم دست بلند کرد ی... فکر کردارمیکم نم اوشمیرفته من س ادتیانگار 

 قراره تا ابد ادامه داشته باشه؟   یزنده ا

 

ور... عشقت   نی... ااوشیرا چند بار باال فرستاد و با لبخند گفت: س شیابروها

 ... نجاستیا

 

آفتاب برنزه شده بود   ریه آنقدر زک دمیرا د ینگاهش را گرفتم و دختر کوتاه قد  رد

آمد و چشمک زد.  یعشوه ا دیبود. نگاهم که به سمتش چرخ اهیپوستش کامال س

من   یگی: چرا چرت و پرت مستادمیو پشت به دختر ا دمیبه سمت سحر چرخ عیسر

 ...متو خوابم سکته کرد ادی... شب بدمیند  نویاصال ا

 

... اوال که اوشیآقا س ستمی بشو ن اهیس  گهیگفت: برو... برو من د طنتیو با ش دیخند

من  نیدنبال حکم عدم تمک لتیبا وک ی داشت یقفل فرمون با خودم آوردم... دوما وقت

...  ستین  یخبر یقبل  ریو سر به ز بی نج اوشیاز اون س  یبه من فهموند یرفت یم

 ... یودتجنبه... خر خ  یوقته م یلیآنتن هات خ
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رفت. همانجا خشکم زده بود. من  تزایمخصوص سرو پ زیکنارم گذشت و به سمت م از

مونا  هیبودم که بترسد و به خانه بازگردد اما حق داشت بعد از قض یدنبال آن حکم لعنت

ام    نهیبه قفسه س یفکر کند. دوباره آن درد لعنت نطوریکه خانواده ام کردند ا یو کار

  یتوانست مرا در دم بکشد. آنقدر به بعض  یم دن بوکار  انتیحمله ور شد. حس خ

شوم.   مان یکرد از زنده بودنم پش یم یتصورش کار یحساس بودم که حت زهایچ

  یسرم م یسحر به من چشمک زد در فضا یجلو  شیپ هیکه چند ثان  یدختر یصدا

گذشت.   یچشمانم م یو اشتباهاتم از جلو دیچرخ ی. رستوران دور سرم مدیچیپ

 زیم یکه آن سو یچهره زن  ی. لحظه ادمیام چنگ کش نهیافتاد و به س هارنفسم به شم

سست شد و   میو شوهرش را صدا زد. زانوها دیکش غیکه ج دمیبود را د ستادهیا

  نکهیسرشانه ام گذاشت. از ترس ا یدستش را رو یهمانجا نشستم. حس کردم کس

که کنارم نشست   دمیسحر را شن یصدا یمبادا آن دختر باشد دستش را پس زدم ول

 ... اوشی... سیشد یچ اوشی... ساوشیو نامم را صدا زد: س

 

به   یادیخورد و فشار ز یدندان ها م ریام به ز  نهیاز س  یبیقفل شده بود. درد عج فکم

در  فمیکردم چهره زشت و کث یکه فکر م یزیآورد. در آن لحظات به تنها چ یمغزم م

 ذهن سحر بود. 
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 99_پارت#

 

 

   

 

 

خواست چنگ بکشم پوست   ینسبت به خودم داشتم که دلم م یاحساس بد آنقدر

  انتیبدم اما خ یلینکردم... خ انتیصورتم را بکنم و داد بزنم: من هرگز به تو خ

 ... ستم ین انتکاریشعورم اما خ ینکردم... ب

 

گذاشتند و من   یبلندم کرد. صندل نی برد و از زم میبازوها ریرا ز شیدست ها یمرد

شانه ام نشست با عجله و محکم با هر دو دست نگهش   ینشستم. دست سحر که رو 

کنم.   هیبلند گر  یخواست با صدا ینداشت. دلم م یغرور و خجالت معن  گریداشتم. د
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توانستم ادعا کنم عاشقش  یآنقدر دستش را ببوسم تا حس درونم را بفهمد. هنوز نم

هزار برابر نسبت به   نیکند چند یماند و ترکم نم یم دیبگو نکهیبه ا ازمیهستم اما ن

  یکه دارد خونش را م دمید یم والیه  کیخودم را  راینداشتم ز یدیقبل شده بود. ام

خودش را سرکوب کند. همه با  یوحش  یتواند خو یکرده نم توبه نکهیبا ا یمکد و حت

است که سالها  یمعرفت یهمان خائن ب  نیا ندیگو یدهند و م یانگشت او را نشان م

 در حقش تمام کرد.  یواقع   یرا به معنا یدختر را آزار داد و حاال نامرد نیا

 

که چشم به ناموس من داشت حالم   یچهره همان جوان دن یرا باال گرفتم با د سرم

و   ندیایها ب بهی. غرنمیرا بب یروز نیکرده بودم که چن ران یبدتر شد. هفت سال تمام و

که در   یگناه نی. ناموسم را بدزدند و مرا به بدتررندیمرا در دست بگ یافسار زندگ

تم  دانس یحق خودم م نکهیکنند. از همه بدتر ا ممته انتیخ یعنیشناختم  یم یزندگ

خودم بود. وحشتزده به اطرافم نگاه  یعرضگ یلحظات را تجربه کنم. سکوتم از ب نیا

دارد با من حرف   یکند و آن جوان خم شده سع یم هیسحر گر دمید یکردم. م یم

 ای کند یم یاز زنم دلسوز  یدلبر یبرا ستیآب دستش گرفته و معلوم ن یوانیبزند. ل 

را از دستش   وان یتوانست مرا همانجا بکشد. ل یواقعا نگران حالم شده؟ هرچه بود م

  یآب هوش و حواسم را برگرداند. سحر جلو آمد و بازو یخوردم. خنک یگرفتم و کم

را گرفت. کمک کردند   گرمید یهم بازو نی . افشاندازدیمرا بلند کرد تا دور شانه اش ب
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: اتاقتون عوض دیمه طبقه سوم را فشرد و پرسدک نیش. افمیدیتا به آسانسور رس

 ... دهیفاضآلب م یدادند بو یاتاق گند کیشد؟ به ما 

 

جان داداش دستت درد نکنه... فردا سحر   نیشانه اش گذاشتم: افش یرا رو دستم

  شیتونم برم...شما برو پ یخودم م گهی... ددیکنه اتاقتون رو عوض کن یکمک م ادیم

 خانمت تنهاست... 

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 100_پارت#
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  یبا نگران نیزدم. افش هیتک وارشیآسانسور که باز شد خودم وارد شدم و به د در

 ؟ یخوا  یکمک نم یمطمئن ی: آبجدیپرس

 

دکتر   گمیتو رو خدا... االن م دیممنون... ببخش یلیگفت: خ یپر بغض  یبا صدا سحر

 باال... شما برو...  ادیب

 

نگاهش کنم نداشتم.   نکهیا یرفت و من با سحر در آسانسور تنها شدم. رو نی افش

من  اوشیدادم: س یرا نم شیداده بودم و جواب سوال ها هیسرم را به دستم تک

 فشارت افتاده؟   اوشیس ؟ی شد؟ تو که خوب بود یآخه چ ؟یزدم ناراحت شد یحرف

 

. خواست کمک کند از ستین نهایاز ا چکدامیه  یعنیکه بردم  نییرا باال و پا سرم

اما دستش را پس زدم و گفتم: خوبم سحر... برو در اتاق رو باز   میبرو رون یآسانسور ب

 کن...

 

تا به  میکردم هرچه زودتر وارد اتاق شو یپشت سرش راه افتادم. آرزو م آرام

 یعار بود اما طور  میکار نبودم برا نیکنم. اهل ا هیگر یر یپناه ببرم و دل س ییدستشو
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 اری. اتاق بسرمیم ینشوم م یکردم اگر خال یبه وجودم حمله ور شده بود که حس م

درست مثل   ایبه سمت در  یبزرگ با بالکون و کیش اریبود. بس  یبا آن اول یمتفاوت

با عجله به  هتل نشان داد. چراغ ها را که روشن کرد   یکه سحر به متصد یهمان عکس

و   دمیکش رون یرا ب شرتمیوارد اتاق شود. ت ژن یسمت در بالکن رفت تا اجازه دهد اکس

دادم   جازهلبه وان حمام نشستم. ا یرا باز کردم و رو رآبیپناه بردم. ش  ییبه دستشو

چند برابر شده بود و با حرص به  ایقلبم گو چهی . حجم ماهزندیبر نییپا میاشک ها

کردم اجازه ندهم   یم یسع  یول دیلرز ی کرد. چانه ام از بغض م یاندامم خون پمپاژ م

کردم فاصله  یمن حس م یبود ول  ستادهیبرود. سحر نگران پشت در ا رون یصدا ب

در اتاق را زد. سحر مرا صدا کرد:   یشده. کس ادتریقلب و جسمم تا او فرسنگ ها ز

 دکتر اومده...  رون یب ایب اوشیس

 

 ادمی یداشت تا عاشق ییگفتم؟ دارو یم  دمیفهم یکه زبانش را نم  یبه دکتر دیبا چه

را از ذهن و قلب سحر پاک  یهفت سال لعنت نیسراغ داشت تا تمام ا یدهد؟ معجون

کنم و بفهمم فرق زن با کمد  قیشد آمپولش کند به وسط قلبم تزر یکند؟ اصال م

که تقاضا  یمادر پدر و یب نیتمک مفراموش کند آن حکم عد دیشا ست؟یچ یوارید

باره   کیمثال همه به  ایکند  یم ین ی قلبش سنگ یداده بودم چطور بختک شده رو

توقعات خودخواهانه شان را از   رندیمن زن دوم بگ یبرا  نکهیا  یبه جا رندیبگ میتصم

 من و همسرم کم کنند.
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[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 101_پارت#

 

 

   

 

 

  شهیهم یبگذرد تا برا  یلعنت  دیع نیگفتم زنم منتظر است ا یگفتم به دکتر؟ م یم چه

 غذا دهانش بگذارم؟   ای رمیدستش را بگ ستمیبرود چون من بلد ن

 

بروم. سحر   رون یکه مجبور شدم صورتم را بشورم و ب دندیبه در حمام کوب آنقدر

که گذشتم تازه  یورود یام کند. از راهرو  نهیتخت بخوابم تا دکتر معا یخواست رو

را با درد گاز گرفتم تا دوباره  نمییاز هم افتاد. لب پا یجدا  یچشمم به تخت خواب ها
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را   میتخت که نشستم سحر خم شد بند کفش ها نیاول  ی. روزندینر نییپا میاشک ها

 خواد... یا پس زدم: نمدستش ر یباز کند. عصب

 

کردم اما از خجالتم بود. دراز   یزد. بازهم تند هیتک واریشد و عقب رفت به د بلند

کرده ام. دکتر فشارم را   هیگر نندیچشم ها گذاشتم تا نب یو ساعد دستم را رو دمیکش

: آقا  دیکه از من پرس دمیرا شن نی رژ یگرفت و به ضربان قلبم گوش کرد. صدا 

 ؟ یشد یعصب اوشیس

 

ما را ترجمه کند. دستم را   یمتوجه حضورش نشده بودم. آمده بود تا حرف ها اصال

 . دیگفتم: خوبم خانم لطفا شما بر یبلند نکردم اما با لحن خشک

 

 : دعواتون شد؟  دیسحر پرس از

 

داره؟ برو   یتخت نشستم: خانم به شما چه ربط یو رو  دمیمثل برق از جا پر یعصب

 ...یکن یمردم فضول یالزم نکرده تو زندگ رون یب
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از  گهیمن کرد: آخه دکتر م ان یبه باالتنه عر یو نگاه ستادیرو نرفت. همانجا ا از

 ...ایدرمانگاه  یتو نییپا دییایب ای... گفت دیشد ینطوریاعصابتون ا

 

به من   شرتیت هیخودم بهتر بلدم... سحر  دی: الزم نکرده... بردمیحرفش پر ان یم

 بده... 

 

 د؟یکن  یدارو مصرف م د؟ی: سابقه داشتدیپرس دوباره

 

که سحر   رون یپرتش کنم ب ینمانده بود چنان از کوره در بروم که با اوردنگ یزیچ

  نیخودم گفتم اول  ستیبه حضور شما ن  یازیبلدم ن یخانم من ترک نیمداخله کرد: رژ

 تونم حرف بزنم...  یمن با دکتر م دیبارشه... شما بر

 

  نمیی.. من پابه من کرد: باشه. یداری باال انداخت و لحظه آخر هم نگاه خر یا شانه

 د؟ یشماره منو که دار دیزنگ بزن دیداشت یکار

 

کند: من دارم اگر آقا   تشیهدا رون یشانه اش گذاشت تا به ب  یدستش را رو سحر

 راحت...  التیخ دمیالزم داشت حتما بهش م اوشیس
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دوباره مرا به آن  یگستاخ ول کهیآن زن ایمتلک آخر را به من انداخت  نیا دمینفهم

  ییدستانم گرفتم. دکتر هتل داشت داروها ان یبرد. نشستم و سرم را م فیکابوس کث

خودش هم  فیبرداشت و از ک یکرد. مسکن یم یکه سحر با خودش آورده بود بررس

. در را بست و سراغ من آمد.  دکر یقرص جوشان دست سحر داد و خداحافظ  کی

 ؟ ی: خوبد یکنارم نشست و پرس

 

زود بر   رمیآب بگ نییاز پا رمیتکان دادم اما نگاهش نکردم. دوباره گفت: من م یسر

 ... امیم گهید قهیگردم... تو بخواب دو دق یم

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 102_پارت#
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 نرو...  ییخواد جا یلب گفتم: نم ریز

 

قرص رو  نیا دیکنم... با یمعمول حرفم را بد برداشت کرد: نترس بابا فرار نم طبق

 باال...  ارمیتونم برم غذا ب یگفت م نیآب... رژ وان ی بندازم تو ل

 

خوام... زنگ بزن بگو آب  یلباسش را گرفتم و آرام گفتم: سحر نرو... غذا نم گوشه

 باال حالم خوبه...  ارن یب

 

انداخت. تلفن را برداشت و به   یتخت بغل  یدر آورد و رومانتو و شالش را  کالفه

جدا از هم دراز   یتخت ها ی. هر دو رومیطرف کرد آب داخل اتاق ندار یحال یسخت

توانست   یسکوت م  نیبود. وزن ا ینی . سکوت سنگ میماند رهی و به سقف خ میدیکش

  یآب معدن  یراتاق را زدند و دو بط رد  یمرا بشکند. خدا را شکر گفتم وقت یدنده ها

 دست سحر دادند.  
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انداخت دستم داد. خودش مشغول باز کردن چمدان ها  وان یو قرص را داخل ل برگشت

داغونم   افهیبه ق یمن رد شد نگاه یشد و من فقط نگاهش کردم. هر بار از جلو 

 زد اما نگفتم و باز سکوت کردم.  بی انداخت جمالت در مغزم نه

 

تخت افتاده بود توجهم را از سحر گرفت. تبسم خواهر   یکه رو لمیموبا یگوش لرزش

زنگ دارش در گوشم   یکوچکترم بود. دستم که به دکمه اتصال تماس خورد صدا

گذره؟ معلومه...   یکرد: خوش م یشروع به گله گذار ی. بدون سالم و احوالپرس دیچیپ

خودتون زنگ هم   یخوش یپ دیخوش بگذره... مامان دست تنها بمونه شما برهم  دیبا

...  دهی... معلومه سحر خانوم اجازه نمی البته حق دار م؟یزنده ا ای میما مرد یبگ  ینزن

بابا مجبور شده بره در مغازه از شهرام پول   ی... اصال خبر دارگهیکارش رو کرد د

  رجداشته برده خ ی... آقا هرچیشته باشهم خبر دا دیبهش نداده؟ نبا رهیقرض بگ

 خانوم تموم بشه....  یحضرت واال کنه حاال مونده عقده ها 

 

بعد دوباره شروع به زنگ زدن کرد. با حرص   هیمقدمه قطع کردم. چند ثان یرا ب تماس

تا   دهیداشت پدرم چک کش یدکمه کنارش را فشردم تا خاموش شود. به من چه ربط

بود هر سال   نیداشت مادرم عاشق ا یکند؟ به سحر چه ربط  را مهمان  لشیفک و فام

و هر وعده با آب  اندازدیب نیرنگ یها  رهسف یسرد لعنت یالیدر آن و فهیکل طا یبرا 

 دمیخر شیکه روزمادر برا ییظرفشو نیهفتاد تا بشقاب بشورد اما آن ماش یسرد باال
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شد اگر به قول سحر هر   یخانواده من بودم؟ چه م نیبه برق نزند؟ مگر تنها فرزند ا

 م؟یدار یما هم زندگ دندیفهم یپدر و مادرم م ایرفت  یکمک م یاز ما برا یکیسال 

قلب    کیهم  دیخون گرفته شا یآخرش چه به من دادند؟ دو تخت جدا از هم با دل

 شده و هنوز هم بدهکار است؟  ماریب ینشدن تمام  یها تی فشار مسئول ریکه ز ضیمر

 

   

   

   

 

 103_پارت#

 

 

   

 

مکالمه زجر آور آماده کردم. بلند  کی ی آب خنک خوردم و خودم را برا یگر ید وان یل

بود.   یکه کنار پنجره بالکن قرار داشت نشستم. منظره قشنگ یمبل یشدم و رو
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ها را   یروشن کشت  یافتاد. چراغ ها یم  ایدر یو نورش رو دیچرخ یم ییایفانوس در

شد. چند بار  یم دهیهتل شن اطیاز ح کی خنده و موز ی. صدادیفاصله د نیشد از ا یم

فرستادم تا موفق شوم سکوت را   میها ه یرا به ر ایدر می نس یو بو  دمیکش قینفس عم

 کارت دارم... نجایا نیبش ایبشکنم: سحر... ب

 

  یم یزن یصدام م ینطور یهر بار ا ؟ی دون  یم اوشیحالم را کرد که گفت: س تیرعا

... ولش کن امشب  میبا هم دعوا کن دیکه بعدش با یبگ  یزیچ هی  یخوا یفهمم م

 بعد...  یباشه برا ستیحالت خوب ن 

 

خواست تا بزند با   یکه در دست داشت و م یشرتیشدم و به سمتش رفتم. ت بلند

من   یو دست به کمر شد ول دیکش یتخت انداختم. کالفه پوف  یو رو دمیضرب کش

. مجبور دمیکنار پنجره کش یمنتظر نماندم. مچ دستش را گرفتم و به سمت مبل ها

و شانه باال انداخت: باشه   فتاو نشستم. خودش را بغل گر یمن هم روبرو ندیشد بنش

 تا دعوا نشه...   رمیخفه خون بگ دیادونم ب یمن که م یبگو ول

 

... فکر کن  یخوام حرف بزن یباز کردم و پرده را کنار زدم: اتفاقا م شتریرا ب پنجره

 ... ستم ین یشناخت یکه م یاوشیامشب من س
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... بس کن یری بگ تی حالل یخوا یم رمی کنم قراره بم یحس م یگ یجور م هی: دیخند

چند روز که  نیسرو ته خودمون خسته ام... الاقل ا یب  یمن از حرف ها اوشیس

 ... میرو شروع نکن یخاله زنک باز ایب میینجایا

 

 دیخوام اعتراف کنم... تو هم با یگفتم: م یزدم و با لحن آرام هیتک زیرا به م میها آرنج

 ... یبشنو 

 

 معلومه امشب چه مرگته؟   اوشیخدا... س ای: د یباال پر شیابرو یتا

 

بار  نیاول   یو برا ندیچانه ام را نب دن یدوختم تا لرز ایداشتم. نگاهم را به دربغض  هنوز

 تو رو دوست نداشتم...  چوقتیحرف دلم را زدم: من ه

 

  ی: مدیطول نکش یلیخ یتر از اعتراف تلخ من ول نیبود. سکوتش سنگ نیسنگ حرفم

بهت گفتم   یمن شب قبل از عروس یوقت  یفهمم چرا ادامه داد  یدونستم... فقط نم

 اصال برات ...   یهمه وقت بگذره وقت نیا یچرا گذاشت ؟یست یمجبور ن
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 104_پارت#

 

 

   

 

 

  یخواستم... من اصال نم ی... نگفتم تو رو نمی دی: اشتباه فهمدمیصحبتش پر ان یم

  گهید ...فمیتمام مغز من پر بود از وظا ه؟یزن چه شکل کیدونستم دوست داشتن 

  فهیوظ کیمن  یبدم... تو برا  حیباشه برات توض یازیفکر نکنم ن یخودت منو شناخت

  کی... دیبا کی یتو گذاشتن شد یاسم منو رو   یشد. وقت یانجام م دیکه با یبود

 گهیتو کس د یجا دینبا ادیم شیپ یکنه... مهم نبود چ رییشد تغ یاصل که هرگز نم

من  یبه زن زندگ یشد لیکه تو تبد میهنوز نامزد هم نکرده بود  یاومد... ما حت  یم یا

 یخودم م ستی عشق ن نیگذاشت؟ ا دیبا یدونم اسمش رو چ ینم یتا ابد... حت
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  یامشب م  یدونم ول ی... واقعا نمیغد بودن ذات دیشا ایجور وسواس  کیدونم... 

قبل   ادمهیصادق باشم...  یروز بهم زد ک یکه خودت  یبار طبق حرف  نی اول  یخوام برا

روبرو بشم مشکل   قتیمرتبه حاضر باشم با حق کیاگر فقط   یگفت یدوباره بر نکهیاز ا

 کنم...  یمقاومت م یول شهیمن و تو حل م

 

  ی... من نمقتیهم حق نی... اایباز کردم: ب  نیرا به طرف میزدم و دست ها هیمبل تک به

  یلیکنم... تو و شهرام خ یزن همصحبت شد... اعتراف م  کیبا  دیبا  یدونم چطور

تونم بگم با اون راحت تر از تو بودم   یم ی... حتدیندار یفرق چیمن ه یوقت ها برا 

 با تو...   یباهاش حرف بزنم ول یساعت ها درباره کاسب نمیشد بش یچون م

 

  یحرف  چیسحر... من ه یچی دسته مبل گذاشتم: ه یآوردم و رو نییرا پا میها دست

 ندارم با تو بزنم...  

 

پا   ریام را ز  یداد. غرور لعنت یرا تکان م شیاز پاها  یکیو  دیجو یناخنش را م یعصب

که   یاوشیشناختم... س یلحظه م  نیکه تا ا یاوشیس یرا رو  میشکستم و چشم ها

جمله دوستت   دن یندهم با شننفوذ بود بستم تا اجازه  رقابلیمثل سنگ سرد و غ

خوش  ن،یتر بی نج ن،یباترینگاه من ز  ازنداشتم اعتماد بنفسش را از دست بدهد: تو  
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کردم   رتیچقدر تحق ستی... مهم نییایزن دن نی و بهتر نیمهربون تر ن،یتر کلیه

هفت   ینداشت یازیمن ن یکنم. تو برا  یکه من االن دارم اعتراف م  هیزیچ نی ا قتیحق

خواست چون   یمن هرگز دلم بچه نم  ؟یدون  ی... می بزن پیهر روز ت ای یکن شیقلم آرا

  یالزم نداشت م یچیه گهید اوشیانگار س یکه بود نیبود. هم یوجود تو برام کاف

 راحت انجام بده.  الیخودش رو با خ یتمام نشدن فی تونست بره وظا

 

   

   

   

 

 105_پارت#
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عمل کردم. من  گمیکه م یزیبرعکس چ قای ر باشه چون من دقخنده دا دیشا حرفم

  یشده بود. نم یقیدق یزینرم افزارش برنامه ر یبودم که تو یکوک نیماش هیمثل 

  یبرا یگفت یم  یکه براش ساخته شدم قدم بردارم. حق داشت یز یتونستم برخالف چ

چرا قلبم گرفت؟ چون من   یدون یمکردند.  تمیپسربچه بودم ترب  یروزها از وقت نیا

لحظه فکر    کی یبرا یهم باشم هرگز حت ایموجود کل دن نیتر فیو کث نیاگر پست تر

  کیمن فقط  یجز تو نگاه کنه... تو مغز لعنت  یا گهیتونه به زن د ینکردم چشم هام م

  میشد؟ نشستن برام تصم یچ ی... ول یی وجود داره اون هم تو اوشیس یزن برا

کنه... به همه   انتیتونه خ یم یلعنت  اوشیس نیسم بفهمونن انامو بهگرفتن که 

 مقدساتم قسم... 

 

  کیو قلبم به  ختیر یآتش درونم آب خنک یزد که رو ینداد ادامه دهم. حرف  اجازه

من و تو   نیکه ب یی... به خدانمیخفه شو بب اوشیبرداشت: س دن یباره دست از درد کش

شناسم... جمعش   یکه بعد از پدرم م  یهست یمرد نیشاهده قسم تو چشم پاک تر

خوشت   نمیبهت متلک انداختم بب یبازلج ی... من از رویگیکه م یمزخرفات نیکن ا

تاحاال کشته بودمت... تو رو هنوز خانوادت   ینبود بی به من؟ اگر نج یدیم ریگ یه ادیم

 ایتو تا ته دن رمی االن بم نی... من اگر همی استگاردرست نشناختن که رفتن برات خو

...  گمیپس من هم م  یدونم؟ حاال که اعتراف کرد ینم یکن یفکر م  یمون یمجرد م

قدر خودت رو   نهی ا تی بدبخت نیمن از همون اول عاشقت بودم... خر نفهم تو بزرگتر
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  نیتو پس افتادم... همه گفتند ا یاز در خونه بابام اومد  ی... من احمق وقتیدون ینم

تونستم ازت بگذرم؟ خودم کردم که امروز   یمگه م یپسره تو رو دوست نداره ول

 یجنگم ول  یکنم تا لحظه آخر م یم ی... هر کارشهی نم یخوام برم ول ی... منجامیا

 ... بزغاله... یکه تو برام ساخت ی گردم تو اون زندان لعنت  یخر دوباره برم نیع

 

در  یاشتباه نیبود کوچک تر یحرف بزند. کاف ینطور یجرأت نداشت با من ا چوقتیه

  یادب  یلحن کالمش داشته باشد تا من ساعت ها سرش داد بکشم و او را متهم به ب

 نی و غم سنگ دمیفحش دادنش به دلم نشست که بلند خند  بیامشب عج یکنم ول

و دوباره  دیخند یروانه شده بود اما با حرص م شیکرد. اشک ها میقلبم رها یرو

... به جهنم که یدون یقدر خودت رو نم ی... انقدر خرگهید یکرد: بزغاله ا یتکرار م

 ... زتیدروغ نگو جون عز گهیفقط د  یدوستم ندار
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کاش  یگفتم. ا یکاش زودتر م یبرداشته شده بود. ا میشانه ها یاز رو ینیسنگ بار

ام   نهیرا از س یاه یس نیهمه ادعا کنم عاشق همسرم هستم ا یجلو نکهیا یبه جا

  یکه آن لحظه حس م یزیاحساسات خوب مثل چ یبرا یکاف یکردم تا جا یم رون یب

 یو وجودم را گرم کرد. محرک دیتپ رمهمس یبار قلبم برا نی اول  یکردم باز شود. برا

و ببوسم. دستش   رمیکه درونم داشتم بگ یشد تا دستش را با احساس خوب و قشنگ

ترسم   یم ی... از بس دروغ گفتادیکارها بهت نم نیاصال ا اوشی: سدیو خند دیرا کش

 فتنه...   تهیهم هدر بدم آخرش بشم عفر گهیچند سال د یدوباره گولم بزن

گولت بزنم... تا آخر  ستینترس قرار ن یول یو گفتم: حق دار دمیکش یدردناک نفس

 اگر نشد....  یبهم فرصت بده... اگر موفق شدم خودم رو عوض کنم بمون ول التیتعط

 یتا آن جمله لعنت ستادمیاجازه نداد حرف آخرم را بزنم. بلند شدم و کنار پنجره ا بغض

 ... یکنم بر  ی: ولت ماورمیرا به زبان ب
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  یدست از سرم بر نم رمی مطمئنم اگر طالق هم بگ ؟یکن یتو منو ول م :دیخند تلخ

  میصورتت بپاش یرو دیبدون شده اس می... بابات که گفت هر وقت طالقت دادیدار

شه... فکر کنم تازه بعد طالق ناموس شما بشم تا  ینم گهیناموسمون سهم کس د

 حاال که نبودم... 

 ؟ یکلمه نحس رو تکرار نکن  نیشه انقدر ا ی: نم دمیبه سمتش چرخ یعصب

فکر    یچ اوشیشه... س یگفت: نه نم یکامال جد یباال برد با لحن یرا کم شیصدا

با دو تا  یزد میکه به زندگ یمسافرت بعد از اون همه گند ارمتیبه زور ب ؟یکرد

بره بشم همون خر سابق؟ گفتم از روز اول دلم برات   ادمیزیگفتن همه چ زمیعز

  یم ینیام سنگ  نهیس یسنگ که رو کهیت هییصاحاب رو کرد ی... تو اون دل بدیلرز

 داشتم؟ یچه حس ید یدستمو بوس یکنه... فکر کرد

... تو مرد  ید یکه االن شن نهیا قتیحق گه؟ید میصادق باش یچندشم شد ...خواست ازت

 رون یاز سرت ب  یبش کمینزد یبخوا نکهیرفته من هم زن بودنم... فکر ا ادتیبودنت 

دستت به  یکینیا یمن رو  یخواب یباشه... تو رو اون تخت م یخوا  یکن... فرصت م

 یتون  یتا آخر عمر به خاطر بچه...که نم  یکن یممنو حامله  یمن بخوره... اگر فکر کرد

رسه چون من خاک بر سر  ی... زورت فقط به من میرو تحمل کن یتنش نیکوچکتر

 ترم...  فیرو امضاء کردم و از تو ضع یاون عقد نامه کوفت  یپا
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 107_پارت#

 

 

   

 

 

سر بابات داد بکش...احترام پدر و مادرت واجبه قبول... سر برادرهات داد  یگیم راست

کوتاه  یریگ یهمه خفه خون م ی... اما چرا؟ جلومرد بلند کن یبزن... دستت رو برا 

رسه... کور   یمن فرق دارم چون زورت م یبحث بخوابه ول نکهیا  یفقط برا یایم

چاقو روت   یبار دست روم بلند کن نیسحر که جلوت نشسته ته خطه... ا نی... ایخوند

 کشم مثل داداشات...  یم

جور وقت ها از درونم شروع   نیکه ا ته یسیالکتر ان یجر ورشی کی هیبود شب یحس 

آمد.   یم نییرفت و به ظلم پا یگرفت. باال م یرا از من م میدست ها اریشد و اخت یم

خاطر که از جثه کوچک   نی. نه به استادم یپدر و مادر ا یحس ب نیا یبار جلو نیا
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  ستادهی ا یزندگ کیدهم. ته بن بست  ادامه خواستم  ینم  گریباشم... د دهیسحر ترس

شد. پاچه شلوارم را در   یبرداشته م یشتریب اطیبا احت دیآخرم با یبودم الاقل قدم ها

  یساکت کردن سحر یمنطق درونم را برا  یفشردم تا حس پرخاشگر و ب  یمشت م

مخ  نی. ادمیشن یم دیبار هم که شده با کیگفت کنترل کنم.  یکه به واهلل حق م

بود از حساب و کتاب   زیه فکر کردن. لبرسوزن انداختن نداشت چه برسد ب  یجا یعنتل

 دن یرا تحمل کند؟ هرگز تاب شن گرید یخواست قطره ا  یچطور م ثیحرف و حد ای

دست   دیبا دیدرونش نگذاشته بودم. شا دیجد یتفکر یبرا یاضاف  یجا راینداشت ز

 کیشدم  یکردم و م یم یرا خال لبمساختم، ق یشستم، ذهنم را از نو م یرا م میها

بر سرش آوار   گران یکه د ییها یها و بدبخت تی که خودش است نه مسئول اوشیس

  یخانه را بر سرش خراب م دمیشن یکه اگر سابقا م دیرس ییکرده اند. حرفش به جا

گذاشتم تا هر طور شده بشنوم:   م یدندان ها یبار فقط مشتم را ال نیکردم اما ا

  یخوا یتو نفرت هست و بس... ممن فقط از  نهیس یتو نجای... اموندهن گهید یعشق

هام رنگ دندون هام بشه طالق  سیمونم تا گ یبابام انقدر م ؟خونهیر یزن بگ یبر

  ید یبه من اجازه نم چوقتیه یدونم جنابعال یآوردمت چون م نجایهم نخواستم... ا

رو به من  شیکی دیع تااز هفت  ؟یچ یعن یبفهمم مسافرت رفتن و خوش گذروندن 

من  شیحنات پ گهیکه د اریزن دوست در ن یمردها یمن ادا  یپس برا یبدهکار

 نداره...  یرنگ
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فرستادم.   یآنچه خودم کرده بودم و لعنت به خودم م دن یداشت شن  یکه چه درد آخ

  یگفت م یشد هر بار م یبه او باعث م  یحجم از وابستگ نیعاشق سحر نبودم اما ا

گفت برو زن   یکند جانم به لب برسد. چقدر راحت م یرود و پشت سرش هم نگاه نم

کند سحر من   یتوانست کار ینمحسادت زنانه هم  ی! خاک بر سر من که حتریبگ

 نیخودش به خانه برگشت؟ آمده بود از آخر یچرا با پا  دمیفهم یبازگردد. حاال م

دلش خنک   یو کم ردیسان استفاده کند. انتقامش را بگان کیامکاناتش به عنوان 

 دمیشن یمن ببازد. تازه م ینفهم یاش را پا یتوانست برود و کل زندگ یشود. بعد م
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چاقو کشم را سراغ   یبرادرها ردیکرده و گفته طالق بگ دشیکه چند بار پدرم تهد

بود؟ چطور   یچه وضع نی! اهاتی فرستد. ه یاش م چارهی خانواده ب ایخودش 

لجنزار را   نیبه من بدهد... ا یچگونه جبران کنم؟ بر فرض بخواهد فرصت دم؟ینفهم

 ساختم؟  یچطور از نو م

بودم  یبار تا صبح او را تماشا کردم. من مرد نیاول یو من برا  دیشب سحر خواب  آن 

 ی. من تنها انسان در تمام جهان بودم که مندیرا بب انشیتوانست بدن عر یکه م

 نیرا ببوسد و اندامش را لمس کند. تنها مالک احساسات و بدن ا شینست لب هاتوا

زده شده  خیمرد سرد و  کیکنار... من  هام ب  یزن فقط من بودم و بس! قدرناشناس

درباره ارتباط  یتجربگ یاز ب  یاش را فراموش کرده و جدا یمردانگ یبودم که حت

  ریی. من فقط سحر را تغستیپاک نموجود  نیگرفتن با زن ها محتاج درک لطافت ا

 یخورده بود خودم بودم. تماشا یرتری جبران ناپذ یکه صدمه ها ینداده بودم... کس

کرد جز   یدر من زنده نم یحس چیافتاده ه رون یب دیملحفه سف ریلختش که از ز یهاپا

 نداشته باشم؟  یحس  چیشگفت زده از خودم بپرسم چطور ممکن است ه نکهیا

 

کامران با   یکاره پدرم، دعوا مهیپرونده ن ،ی فالن مشتر یشب فارغ از چک ها آن 

سال ها دائم ذهن  نیکه تمام ا گرید یاجاره مغازه و هزاران مسئله لعنت  قش،یفالن رف

به مغازه بروم تا  دیصبح زود با نگران باشم  نکهیگرفت بدون ا یم  چهیو روح مرا باز
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و   نیمداوم سحر نگاه کردم. بزرگتر یزدن ها لتبه غ رهینشستم و خ دیطلوع خورش

 ؟ یخوا  یم یچ  تی از زندگ اوشیبود: س  نیسوالم ا نیمهم تر

 

   

   

   

 

 109_پارت#

 

 

   

 

 

  ی باشم اما نشدم. م  یخواستم مرد خوب ی پاسخ مشخص بود. من م دمیپرس یبار م هر

به زن نداشتم    یازین چوقتیمن ه ایخواستم با ازدواج خودم را از گناه دور کنم اما گو

خواهم، آن  یکه با عملم نشان داده بودم که م یزیکه مرتکب گناه شوم. تنها چ

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

271 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

هم  دیآمد. شا یزِنون به حساب م ی ها رغبا چ یبنز مشک ایدو در  یصدف یپرادو 

 ماریب  متیبه ق یفرزند آنها هستم حت نی ادرم که ثابت کنم من بهتراطاعت از پدر و م

  یقلب سحر را م میمن واقعا از صم ایام. آ چارهیشدن خودم و از دست دادن زن ب

 خواستم؟ 

زد و بافت   یکرد. سحر چرخ یآمد و کم کم نورش اتاق را روشن م یباال م دیخورش

دم انداخت. عادت داشت هر شب  که من نشسته بو یرا به سمت شیبایز یبلند موها

کند. به   یو کالفه اش م چدیپ یگفت دور گردنش م یرا شانه کند و ببافد. م شیموها

من هرگز با  ایبود که نوازشش کند. آ ییدست ها قینگاه کردم. آن موها ال میدست ها

همسرم فرو بردم که بفهمم   سوان یگ فیلط یتارها ان یعشق نشستم و انگشتانم را م

تصور کن سحر موفق شود از تو طالق  یخان.... لحظه ا  اوشیس یدارد؟ آها یچه حس

کند.   هیپاک هد یموها نیبه ا یکه تو نکرد ینوازش یبا قدرشناس یگریو مرد د ردیبگ

 .  یندار  یوقت  گریبه آن دل وامانده ات بده که د یتکان

و راهت را گم کرده   دهیجانت به لب رس یقت و بیکشور غر کیاذان صبح در  دن یشن

  ریدست من را بگ زی در گوشت زمزمه کند: برخ دیایاست خدا خودش ب نیا  هیشب یا

 است.   یوقت شاد

که همان  ییبلند شدم و از چمدانم مهر و جانماز برداشتم. وضو گرفتم و رو به خدا آرام

به   ینگاه یچشم ری. نمازم که تمام شد زستادمیکرد ا یبا لبخند نگاهم م یکینزد
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  دم یشم... اجازه نم یکنم... عاشقت م ینم  میکس تقس چیسحر انداختم: من تو رو با ه

 ... ی... تو مال من یبر

را بستم تا از محضر خالقم طلب   میا به حالت دعا باال آوردم و چشم هار میها دست

... کمک اموزیمرا صالح کن... به من آرامش ب ایمرا عاشق کن... خدا ایکمک کنم: خدا

ندارد شفا الزم است... بد کردم تو   یا  دهیکه شکستم شفا دهم... مرحم فا یکن قلب

... عاشقم کن... عاشقم  اموزیب یبه من زندگبده... انسانم کن... تو  رمییببخش.... تغ 

 کن...

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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 یم  سیپ سیچقدر پ اوشیس یخمار و خواب آلود سحر مرا به خودم آورد: وا یصدا

 بابا...  یا یکن

را باز کند برخاست و از   شیتوانست چشم ها ینم کهیآشفته در حال یسر و وضع با

خواست شروع به نماز خواندن کند هنوز  یم یرفت. وقت ییکنارم به سمت دستشو

خوردن   یبرا یزیرا باز کردم تا چ  خچالی. در ستدیبا شیپاها یتوانست رو  ینم

دست   یزیرا بستم و به چ درشداخلش که افتاد  یبردارم. چشمم به مشروبات الکل 

که در آن نماز خواندم پاک  یاتاق  ستی معلوم ن دمیتازه فهم نزدم. همان موقع بود که

درونش شده. سحر مشغول گره زدن چادرش در  یهزار جور کثافت کار ایبوده 

خودم   زهیاتاق تم یذهنم را خواند که گفت: نترس همه جا دیچانه بود. شا ریقسمت ز

 یخون باباشون حساب م متیبر ندار ق خچالیاز  یچی آورده بودم... ه ماز خونه لواز

  وهیبا آبم تیسکویو ب کیک فمیک یتو ی.... اگر گرسنه امیکن یم دیکنند...امروز خر

 هست...  

 رون یو ب پی. با کنار رفتن زدمیکش رون ی اش را ب یکوله پشت فیکمد را باز کردم و ک در

پولش واژگون شده بود. فوقش چند تا صد   فی. کدیدرونش دلم لرز اتیآمدن محتو

نشانه   نیا دیمسافرت مرا هم مهمان کند. شا نیخواست کل ا یداشت که م یردال

از خساست خودت   یکن رییتغ یخواه  یم گراز جانب خدا بود که به من بفهماند ا یا
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لحظه   نیکه تا ا ییخودم رفتم. بسته دالرها یکمر فیسراغ ک یمعطل یشروع کن. ب

او گذاشتم. نمازش که تمام  یاز سحر پنهان کرده بودم را برداشتم و درون کوله پشت

تشک   یکه در سر داشت خودش را به تخت رساند و دمر رو یشد با همان چادر

 ی: پاشو تنبل با چادر مدمیکوب شیبه ران پا  یو ضربه ا  دمیافتاد. به حرکتش خند

 ؟ یبخواب  یخوا

راحت   رمینکن برم اتاق جدا بگ  ی... کارادیلم کن خوابم مو اوشیلب غر زد: س ریز

 ؟ یانقدر سر و صدا کرد یبخون ینماز خواست هیزر زر...  سیپ  سیپ یبخوابم... ه

 ؟ یی: من؟ چه سرو صدادمیتعجب پرس با

 یکرد گفت: نم  یچانه اش را باز م ریگره سفت ز کهیبلند شد نشست و در حال یعصب

رو دو بار  ییکنه... در دستشو یخش خش م یه ؟ینکش  نیپات رو زم یری راه م یتون

شه دست خودش   یم یعاد گمیم  ی... هدیبه هم برق از سه فازم پر یمحکم زد

 ....  هرو بکن یکس  تیتونه رعا یاز بس خودخواهه نم ستین
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 111_پارت#

 

 

   

 

 

 ؟ یشروع کرد  یچته؟ اول صبح  یرا باال بردم: ه  میصدا یعادت کم طبق

 !شی: آخدیزد و دوباره دراز کش یلبخند 

 ش؟یآخ یچ  یعنیباعث تعجبم شد:   شتریحرکتش ب نیا

  میسرش تنظ ریبالشت را ز یراحت شده باشد با خوشحال یز یبابت چ الشیخ ایگو

همون  دمی... االن فهمیکم آدم شد  هیمخت که  یخورده تو  یزیکرد: فکر کردم چ

 روحته...  نیا ینکنه مُرد  دمی... ترسیبداخالق خودم  اوشیس

 انقدر بدم؟   یعنی: دمیبه حرفش تلخ خند 

فقط   یستی زد و برخاست: تو بد ن یبود. شلخته ملحفه را کنار دهیاز سرش پر خواب

فرق    یلیوجودت خ قتیکه با حق یتوهم  کی... از نظر من یخودت باش یخوا  ینم

 من...  یره... ولدا
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 خورم...   یرو نم یجنابعال قتیگول حق گهیشد: د رهیخ میآمد و به چشم ها کینزد

نگرفتم که با   ی: نخور... هتل با خدمات شبانه روزدیرا از دستم کش تی سکویپاکت ب 

 ... یکن ریخودت رو س تی سکویب

 زودتر از...  یهتل  چیو گفتم: ساعت هفت صبحه... ه دمیخند

را در آورد و با عجله شلوارکش را  شرتشیدر کمد ت ینصفه ماند. سحر جلو  حرفم

  یبودم م دهید ریکه او را با لباس ز یبار نیداند چند وقت از آخر ی. خدا مدیکش نییپا

  قیجسمش را به تعو یدانستم. آنقدر تماشا یخودم را مالک او م  شهیگذشت. هم

شد. نگاهم از   ریشود که آخر د ینم ریبعد د یحاال باشد براکه  الیخ نیانداختم با ا

بلند،    یپاها د،یخواستم. پوست سف  یرا رصد کرد. همان بود که من م شیسر تا پا

از زن  یز یچ چیتنه... ه نییباالتنه و پا نیب یبا تناسب کاف  یالغر اما نه استخوان

زن   رتتو عم هیمن کم نداشت. سکوت من باعث شد بچرخد و نگاهم کند: چ یاهایرو

 تو هم خودم رو بپوشونم؟  یجلو دینکنه با ؟یدیند

که  ایدن  یهستم تو ی: من تنها کسدمی به سمتش چرخ شتریباال انداختم و ب یا شانه

از   یشد؟ تو که گفت یچ یپوشوند ی... تا حاال که میجلوش بگرد ینجوریا یتون یم

 ؟ یزیر یشه چرا کرم م یمن چندشت م

  یصدا  یمچاله شده ادا یآورده بود تنش کرد و با صورت رون یکه از کمد ب یراهنیپ

مسخره رو...   تیحس مالک نیهستم... جمع کن بابا ا یکلفت مرا در آورد: من تنها کس

 اتاق مشترکه وگرنه...  نجای... کرم کدومه؟ ای ستیآدم بشو ن
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  یبه جانش انداختم: اتاق کجاش مشترکه؟ م گرید یو متلک دمیخند یلجباز با

 حموم...  یتو یرفت یم نمیمن نب یخواست

آمد اما  شوخ طبعانه به زبان  یپاسخ نماند. جواب سحر هرچند با لحن یمن ب متلک

 یپر  یلرزه م  یدست و دلت م  ینیب یتا منو م ستیزهرش کامم را تلخ کرد: حاال ن
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...  یداغه طاقت ندار  شتیآت یلیکنه خ یندونه فکر م یهر ک ؟یکن یچهار تا ماچم م

 انقدر حرف مفت نزن...    میبپوش بر

به او اجازه دادم   یاز ک دم؟یخند یکرد و من فقط م یم نیهمه به من توه نیا سحر

و  دیپوش یمغرور چه آمده بود؟ لباس سبک یزورگو اوشیبه من دستور دهد؟ سر س

در منتظر ماند تا به او ملحق  یجلو شیذره آرا کیرا از پشت بست. بدون  شیموها

نداشته باشد اما  نیمسافر یبرا یدماتخ  چیموقع صبح هتل ه نیکردم ا یشوم. فکر م

  سینبودند اما بوفه مشغول سرو شتریبه جز ما دو سه نفر ب   نکهیکردم. با ا یاشتباه م

شاپ   یکاف کیآنطور که مادرم مرا بزرگ کرده بود نزد شهیبود. طبق عادت هم یده

  یم یمن هم خوراک یو برا  رودیتصور که سحر م نیاز مبل ها نشستم با ا یکییرو

نسکافه   وان یل یبه سخت  کهیدر حال کیک یحاو یبشقاب کاغذ کیبا  دمید ی. وقتآورد

  ینطور یمن نشست حرصم گرفت: قراره تا آخر مسافرت ا یداغ را نگه داشته جلو

 باشه؟

برداشت و   کیاز ک یگذاشت. برش زیم  یرا رو  وان ینسکافه اش را فوت کرد و ل  یکم

 ینگاه  یبغل  زیمن کرد به م یگذاشت با چشم و ابرو حال یکه در دهانش م نطوریهم

داشتند آنجا بودند. زن نشسته بود و با   یکه همراهشان نوزاد  یجوان . زوج اندازمیب

و بچه را   ستادهی سرش ا یمرد جوان باال کهیخورد در حال یم یو چا کیک یخونسرد 

را به سمت خودم   کیباال انداختم و دست بردم تا بشقاب ک یدر آغوش داشت. شانه ا

:من  نندیهم بب هیبود بق نمانده یزیحمله کرد و مانعم شد که چ یبکشم اما طور
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...آنکه یگرفت ادی دیشا نی... ببیزن و بچه داشتن ندار اقتی... تو لستمیخدمتکار تو ن

ذره احترام به  کیطاووس خواهد جور هندوستان کشد... هند نخواستم ازت فوقش 

شه هم خرجت رو بدم هم خدمتکارت  ی... نماریخودت ب یانسان بودنم... برو برا

 ؟ ید یبده... منم سحر... سحر فهم یبهت درس خودخواه ستین نجایباشم... مادرت ا
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مواجه   نیها نروم که با افش ینمانده بود لج کنم سراغ خوراک یزیبلند شدم و چ یعصب

 یبردارد. حس م یتا خودش چا دی مرا به سمت بوفه کش یشدم. بعد از احوالپرس

رود.   یسوال م ریدست بزنم عزت نفسم ز یز یشده و اگر به چ نیکردم به غرورم توه

کمک آمد اما به او   یبرا کای. ملبرداشت کیک یو کم ختینسکافه ر وان یدو ل نی افش

  یو ب لیگفتم: چه زن ذل یم دمیشن یکه اگر قبال مبه زبان آورد  یاجازه نداد. جمله ا

 !تیخاص

و من   شیکیگذاشت و خودش را لوس کرد: بده  نیشانه افش یسرش را رو کایمل

 .... گهید ارمیب

کنم دست هاش خوشگل باشه اون وقت   دایپ  یو گشتم که دختر ران یمن کل ا  -

خواد   یکنه؟ نم یکارو م نیا ینسکافه داغ بدم دستش بسوزه؟ کدوم احمق وان یل

 خودم مردتم نوکرتم! یبخوا  یهر چ نیخانمم تو برو بش

گذاشت: قربون مرد مهربونم  نیسرشانه افش یرو  یبرق زد و بوسه ا کایمل یها چشم

 دلم...  زیبردار عز یشکالت کیبرم... ک

کردم تا عمر داشتم دست از متلک   یام م خانواده یرا من جلو  یحرکت نیچن اگر

  یلوس و موذ  ییزن ها نیما جا افتاده بود چن نیداشتند. ب  یانداختن و تمسخرم بر نم 

 ایدارند. حاال من کمبود داشتم  یشک کمبود مردانگ یمردها هم ب  پی ت نیهستند. ا

  یلب ها یرو  ینیریش نیبه ا یلبخند  یبحکه اول ص نیشاه داماد گل آقا افش نیا

آراسته و   کایرا هم نداشت. مل شیحوصله شانه کردن موها یخانمش آورد؟ زن من حت

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

281 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

شلوار اسپرت و آن شال  کیعطر، سحر با تون یالک زده و بو  یبا ناخن ها کیش

محصول دو نوع نگاه و تفکر مردانه بودند   دهیچیکه مانند کلفت ها دور سرش پ یلعنت

  لیمردش به قول خانواده من زن ذل رایز دیبار یم دیعشق و ام شیاز سر تا پا یکیکه 

مردش مرد   رایز  یکبود یتمام وجودش پر از زخم و حسرت با جا یکیو لوس بود آن 

 کرد.  یزد دهنش را پر از خون م  یحرف م یادیبود ز

پر از آب  یوانی . لختمیشکالت ر یبا کم کیبرداشتم و درونش چند مدل ک یبشقاب

ها گذاشتم.  کیمختلف کنار ک یبا عصاره ها  یا سهیک یجوش کردم و چند مدل چا

 اوردیخودش ن یکرد اما به رو ینگاه یچشم  ریمشغول صحبت بودند. ز کایسحر و مل

 د؟ یداد یگشت کشت یبرا  ول: شما از قبل پ دیپرس کایرا از مل یو سوال بعد
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همونه که   شیکیهست...  یدو مدل گشت کشت نیپاسخ داد: نه... بب اقیبا اشت کایمل

که من با خانواده خودم اومدم  شی... دفعه پهیاش پول گهید یکی گانهیما را جیپک یرو

بودند  یران ی بهتره چون همه مهمون هاش ا یلیخ گانهیکه را ی... اون میهر دوش رو رفت

بود اصال غذاش به درد  یپر از روس و هلند یکی اون شد...   یسرو م یران ی ا یو غذا

داره... حتما   لیافته مراسم سال تحو ی فردا شب راه م گانهیکه را نیخورد... هم ینم

 باشه؟ دیایب

خب   م؟یبخور  یزقورمه سب ران یخارج از ا میزد: اومد یو حرف جالب دیخند سحر

 رو امتحان کنم...  نجایا ی.... اتفاقا من دوست دارم غذامیخورد یهمونجا م

 نجای ا یشه غذاها یکه نم شهی... همکایمل گهیگه د یهم موافق بود: راست م نی افش

 رو خورد...

  نیهم یا  هیترک یبه سمتش پرت کرد: آخه نفس من... همه جور غذا  یشکالت کایمل

 قربونت برم...  یکن ی... سه روز بگذره هوس آبگوشت مدن یرستوران بهمون م یجا تو
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احساس   نیکردم. ا یبودن م تیخاص  ینداشتم با مردم بزنم؟ حس ب یمن حرف  چرا

. سرش را  دمیحر دس سیخ یآن نگاه پر از حسرت را در چشم ها یتر شد وقت دیشد

و   زی. آنقدر حرکتش غم انگندیرا نب نی و افش کایمل ان یانداخت تا عشق م نییپا

با   لیدل ی. برمیرا در آغوش بگ اوخواست همانجا بلند شوم و  یسوزناک بود که دلم م

افتادم که  یروز ادیآن دو نفر را نشنود.  یکرد که حرف ها یم یباز لشیموبا یگوش

دستم را   یدر ورود ی. جلومیبزرگش رفت ییبه خانه دا یبار بعد از نامزد نیاول یبرا 

 وشداند که از خجالت تا بناگ ی. خدا مدم یگرفت. با اخم نگاهش کردم و دستم را کش

  یسرخ شده بودم. تمام مدت سحر آمد و کنارم نشست اما من ژست گرفتم و برا

  یهستم محلش نگذاشتم. حت یو با وقار نیمرد سرسنگثابت کنم  نیبه حاضر نکهیا

  هیها را در آورده و او فقط گر یجلف باز  نیاو را سرزنش کردم که چرا ا  یبعد از مهمان

. تمام م یو عقد نداشت یاز دوران نامزد وشخاطره خ کیکردم  یکرد. هر چه مرور م

  یبود تا برا  لیکردن فک و فام هیبردم و سحر در حال توج یمدت من در اخم به سر م

شب قبل از   کیرفتارم هم باعث شد خانواده اش  نی. هماوردیب  یلیمن دل یسگرمه ها

 چکد.  یکردم از قلبش خون م یبخواهند دخترشان را نجات دهند. حس م یعروس
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 115_پارت#

 

 

   

 

 

 

 یبزرگش م  هیبق یشد جلو  ی. چه ماستیدرد دن نیگذشته را خوردن بدتر افسوس

لحظه به من جام   نی رفت مگر تا به ا یرفت؟ خب م  یسوال م ریام ز یکردم؟ مردانگ

 خواستم همچنان به تالشم ادامه دهم؟  یدادند که م یقهرمان

کامت رو   اینم... بخا یفرو بردم و به سمت سحر گرفتم: ه کیبرش ک کیرا در  چنگال

 بسه!   گهیکن... اخم د نیریش

را به   شیپر از اشک شده بود. لب ها اچهیدر کیدرشتش  یکرد. چشم ها نگاهم

  یآن لقمه را برا  ایادامه دهد  یداخل فرو برد تا بغضش نشکند. مردد بود به لجباز

 متیفرصت را غن  نیا ایبار از دست شوهرش بخورد... مراقب باشد گولش نزنم   نیاول

توانست   ینم یز یبود که چ خوردهلحظات را  نیبشمارد... سحر آنقدر حسرت ا
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  شیکه در دست داشتم با لب ها یرا از سر چنگال  کیو ک دیایمانعش شود جلوتر ن

ه اش سر خورد. سرش را  گون یهم رو یآمد قطره اشک نییکه پا شی. پلک هاردینگ

با گوشه شال اشکش را پاک  ی. وقتنندینب نیو افش کایچرخاند تا مل یگر یبه سمت د

 شود.  یما م  کیکه نزد دمیتور را د یراهنما نیکرد رژ یم

  دی: بهتردیبلند پرس یو با صدا ستادیرا مشغول خوردن نشان دادم اما کنارم ا خودم

 اوش؟یآقا س

 نکردم: ممنون! نگاهش

  یسالم... اتوبوس جلو یرا باالتر برد و خطاب به جمع اعالم کرد: خب همگ شیصدا

  هی بق دیهماهنگ کردند سوار بش یبا من گشت شهر شبیکه د ییدر منتظره... اون ها

تا نرفتم رزرو  میکروز دار ی... امشب هم گشت کشتدیاز رستوران استفاده کن دیتون یم

 ...دیکن

حضور داشتند به جز من و سحر برخاستند تا سوار   یکه در الب یام کسانتم بایتقر

 م؟ یما هم بر یخوا ی: مدم یشدم و پرس کشینزد یاتوبوس شوند. کم

... حرف نزن االن  سیگفت: ه ینسبتا عصب یرا به سمت من چرخاند و با لحن  نگاهش

 ... میتون یما... الزم نکرده خودمون هم م یافته رو  یبختک م نیع
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بار  نیشد و ا کی پوشه دوباره به من نزد کیبعد با  هیچند ثان نیکرد. رژ ینم اشتباه

حالت خوب نبود گفتم مزاحم نشم...   شبید اوشینشست: آقا س نیزم یکنارم رو

 ...یرزرو نکرد ییشما جا

 ... میگفتم ما خودمون بلد یدیاز من پرس شبیمن سحر جوابش را داد: شما د یجا به
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بود زن و   نیاش ا  یهم ترفند جذب مشتر دیرفت. شا یسرش نم یحرف تو انگار

هم  اوشیمن خواستم از خود آقا س یول  دی: بله شما گفتاندازدیشوهر را به جان هم ب

 ...ون یآقا شتریب  میدار یبازبپرسم... گشت شهر

خانمم   یاز من کامال محال بود: هر چ دنش یگفتم که شن یزیو چ دمیحرفش پر ان یم

 بگه!

که  میدیکردم. آنقدر خند دن یقهقهه سحر که بلند شد من هم شروع به خند یصدا

  میزیر یاز خنده اشک م نطوریچه شده ا  دیپرس یراه نرفته را بازگشت و مرتب م کایمل

بود. به زور خودم را کنارش  دهیسحر پر ینسکافه در گلو م؟یچیپ یو به خودمان م

خانمم   ی»هرچ ادیدادم. هر بار  یم اساژ جا کرده بودم و پشتش را م یمبل تک یرو

  یکردم. خوب شد از خانواده خودم کس  یم دن یافتادم دوباره شروع به خند یبگه!« م

اند. سحر   دهیبر فرق سرم کوب یزی کرد با چ یفکر م دیشن یکس م نبود. هر نجایا

کردم و دستم را   یآمد. من هم از فرصت استفاده م یکه نفسش باال نم دیآنقدر خند

تجربه ام از لمس   نیدانست اول یجز خودمان نم چکسی. هدمیکش یکمرش م یرو

  یمشترک بود. آنقدرها هم که فکر م یحس و حال بعد از هفت سال زندگ  نیتنش با ا

  شتریخواست ب یاطرافمان نبود دلم م یاحساس نبودم. اگر کس یکردم سرد و ب

پشتش بهانه است و من   دن تا سحر بفهمد ماساژ دا دیطول کش یلیکنم. خ یشرو یپ

 شیلب ها یرو . خنده رمیگ یاز قسمت گردن تا کمرش را وجب م انهیدارم موذ
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 یاریدر م هیها چ یجلف باز نیزشته ا اوشیو با اخم دستم را پس زد: س دیخشک

 خجالت بکش؟ 

دانم چرا پررو شده بودم. از  یبه رفتار گذشته خودم بود. نم  یاش طعنه تلخ جمله

را  گرید یو من طرز برخورد زوج ها میفرودگاه شد   تیکه وارد قسمت ترانز یلحظه ا

جمع به خودم اجازه ندهم انگشتم  یشد هرگز جلو یکه باعث م یلعنت واریآن د دمید

من و سحر جزو واجبات  یبرا یاش به کنار ول  یبد ای ی. خوبختیبه زنم بخورد فرو ر

 ! یخفه بش دمیترس زمی: عزمیداشته باش یکیزیبا هم تماس ف یبود کم

دادن ها و   رید از گبار حالت نگاهش متعجب بود. حق داشت شوکه شود. آن هم بع نیا

رفت دستش را   یو او دلش ضعف م  میعقد کرده بود یمن وقت یدائم یغر زدن ها

 . رمیبگ
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دانستم که   یکار را زشت م نیو ا دمیکش یخجالت م یخواستم اما به حد  یهم م من

 اوشیشد س یباورش م یکردم. ک یگذاشت با اخم ردش م یاو قدم جلو م  یوقت یحت

چشم   نیهتل دستش را دور کمر همسرش حلقه کند و با لبخند به حاضر یوسط الب

  یایهم نم ی: گشت کشتدیپرس ارهخنده ما بند آمده دوب دید یسمج وقت نیبدوزد؟ رژ

 ... یدنیو نوش گان یبا شام را  میخواننده ترک دار اوش؟یآقا س

  یبا نون بخور دیکباب سرده که با کهیت  هی : منظورت از شام همون دیبه دادم رس کایمل

 به غلط کردن افتادم...  شیاومدم دفعه پ  ؟یغش نکن یاز گرسنگ

 دیبا یکشت یفقط ورود گان یبه من و سحر ادامه داد: به ما گفتن شام را خطاب

اتاق... سحر   یتو  میخورد رینون پن می ... شب اومدی من مردم از گرسنگ ی... وا میبد

 باشه؟  یکه گفت یهمون فروشگاه میبعدش بر میگرد یما تا ساعت دو بر م

 بایگذشت. تقر یهم خفه خون گرفت. به من که بد نم نیتکان داد و رژ یسر سحر

کتفش بود و با افتخار لبخند   یسحر لم دادم بودم. کف دستم از پشت رو کلیه یرو
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  ینم ایدن کیکه مال من است و با  ینها زن خواست رابطه خوبم با ت یزدم. دلم م یم

 یفرو کنم. دور که شدند سحر کم ایح  یب نیخواستم عوضش کنم را در چشم آن رژ

 رفت... له شدم...  گهیهولم داد و طبق معمول ذهنم را خواند: برو عقب د

 رفت؟  یاز کنارش بلند شدم: ک آرام

  ؟یگرفت یحال اون کوتوله رو م یداشت دمینفهم یاخم به صورتم نگاه کرد: فکر کرد با

 ؟ ی دفعه عاشق چشم و ابروم شد کینکنه 

گاه  هیداشت تک یکه سحر درونش جا یطرف مبل راحت  کیشده بودم و هر دستم  خم

دانم چه   یشد. نم یوجب م کیبدنم بود. فاصله صورتم با چهره اخمالودش کمتر از 

نگاهم برداشته شده و   یاز جلو یپرده نامرئ کیکردم  یمرگم شده بود که حس م

  یفر خورده اش بدجور دل م یها هکه مژ نمیرا بب یزن یتوانم چشمان وحش یحاال م

اما در آن لحظه به چشمم   دمید یگونه اش را هفت سال بود نم یرو زیبرد. آن خال ر

 یم ادیفربلند  یرنگش زبان در آورده بود و با صدا یب یآمد. لب ها یم بایز اریبس

 : احمق منو ببوس! دیکش

کرد؟ قلبم   یرا گرم م میبود که از فرق سر تا نوک انگشتان پاها یچه حس نیا اصال

 گرفت لذت بخش بود.  ینفسم را م یشد اما درد نداشت برعکس وقت  یفشرده م
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[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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به   یشده ام. آن لحظه ناب وقت  ریکردم زودتر از موعد پ یشد که حس م یم یمدت 

و   یحس جوان دمیگز یلبم را م اقیپرسشگر سحر زل زده بودم و از اشت یچشم ها

 یم ییخواست. احساس رها یکودکانه م ی. دلم بازدیجوش یم میدر رگها یزندگ

  نیزنش کند. تمام اسر همسرمبه  ادینبود مرا به خاطر توجه ز یکس نجایکردم. ا
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  یزنده اش نم اوشیزد س یهم حرف اضافه م  یبودند و اگر کس بهیغر نیمسافر

 بودم زن من انقدر خوشگل است؟  دهیگذاشت. من چطور تا به حال ند

 ؟ ی... خوب اوشیچشمانم تکان داد و چند بار بشکن زد: الو ... الو... س یرا جلو دستش

 نوکرتم!  یلیا در آمد: سحر خفرم خنده گرفت و قلبم به صد   میها لب

 ضی دکتر؟ فکر کنم مر میبر اوشیباال رفت و فکش از هم باز شد: س شیابروها

 ... یشد

طبقه   میشده... بر تی مرگ هی یول یمن گذاشت: تب ندار  یشان یپ یرا رو دستش

 ات کنه؟  نهیدکتر معا نییپا

  یبوسه ا دیایبه بدنم دادم و تا به خودش ب یاما چه باک! حرکت  دمیکش یم خجالت

دوباره نگاهمان به هم گره خورد داشت اطرافش را   یفرق سرش گذاشتم. وقت یرو

نشدم   ضی شده بودم: مر یو من غرق شاد ستیآنجا ن یزد تا بفهمد کس یم دید

  میمستجاب شد... پاشو بر مدعا دیفکر کنم خدا صدام رو شن   یخانم خوشگل... ول

 ... رستوران 

  یراست کردم و دستم را مردانه به سمتش گرفتم. بهت زده به دست من نگاه م کمر

  نیترسد ا یو م ستیدانستم دلش با من صاف ن یکرد و مردد بود چه کار کند. م

کند. بلند  یباشد که دوباره گولش بزنم. توقع نداشتم همکار نیا یبرخوردم فقط برا 

 !یاما دستم را نگرفت: خر خودت ستادیشد ا
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 : باهات موافقم... دمیفهم یگفت. خر من بودم که نم  یدرست م کامال

  نیشانه انداخت و جلوتر از من به سمت رستوران راه افتاد. اکثر مسافر یرا رو فشیک

سالن رستوران   نیهم  یاز هتل، برا رون ی ب نیهمراه رژ ایآن موقع صبح خواب بودند  ای

 مام مدت شانه به شانه اش قدم برداشتم. خلوت بود. ت
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و دوباره   میاستخر رفت  کینزد زیم کیشد با هم به سمت  یبشقاب ها که پر از خوراک 

  ای یخور یم ی: چادمیو پرس دمیکش یبوفه نفس   ی. جلومی برگشت یبرداشتن چا یبرا 

 نسکافه؟ 

چرا   دمیتونم... فکر نکن نفهم یبرداشت: خودم م  یوانی جلو رفت و ل یلجباز با

 ؟ یمهربون شد

شد   یبود. نم  یمبارزه روان کی هیما شب یگذرد؟ زندگ یدانستم در مغزش چه م یم

شکل ممکن نباشد. قبال هم با او   نیکند و بعد منتظر عواقبش به سخت تر یکار یکس

خواستم به زور وادارش کنم با من بماند. چرا  یم  یاما فقط وقتکرده بودم  یمهربان

در دلش نشانده بودم. با   یاهیپشت سرم س  یکافکرد؟ اندازه  یبار باورم م نیا دیبا

در سکوت صبحانه   نیهم یبرا  می شام نخورده بود چکدامی اتفاق شب گذشته ه

آب پرتقال سر   وان یدو لبا  دمیرا د یلقمه را که در دهانم گذاشتم مرد نی. آخرمیخورد

  وهیآب م وان یاز سحر بپرسم دو ل نکه یکنار خانمش رفت. بلند شدم و بدون ا زیم

به من انداخت   یبود. سحر هم نگاه  بیخودم هم عج  یو برگشتم. الحق که برا  ختمیر

خورد.   یاز سمت استخر به صورتم م ی خنک  می. نساوردیمن ن یو پوزخند زد اما به رو

 کنار استخر؟  میبر یخوا  یدادم: م شنهادیپ

  دهیچ یو صندل زیم یبان تعداد هیسا  ریاش را برداشت و بلند شد. ز وهیآبم وان یل

کرد. هر دو   یخنک سرو م یدنیو نوش یهم در آن قسمت بستن یگر یبودند. بوفه د
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.  میشد رهیداد خ یم هیهد نندهیبه ب یرنگ که طراوت و خنک یو به استخر آب مینشست

را بشکنم: خب خانم راهنما... برنامه  کوتکردم س دایپ یگذشت تا باالخره سوال  یکم

 ه؟ یامروزمون چ

 ویبرو ما ی! اگر دوست دارمیبر ییجا ستی... ما قرار ن  یچیجواب داد: ه خونسرد

 نشستم...  نجایشنا کن من هم ایبپوش ب

کل   ؟یشه بس کن یشد: م یهم بود کالفه م یگر یهر کس د یهمه لجباز نیا از

   م؟یجا تو هتل بمون نیقراره هم التیتعط

من هفت   یکن ی... فکر ماوشیجواب داد: آره س یو با لحن محکم دیسمت من چرخ به

که   یاومد  ریو تو انقدر د یایاون خونه تک و تنها منتظر شدم ب یواریسال تو چهارد

 روزهام چطور گذشت؟  یکلمه حرف با من بزن کی ینا نداشت یحت

  زهایچ نیمسافرت که فقط ا یبابا... سحر اومد  یولتاژ برق درونم باال رفت: ا دوباره

 م؟یرو مرور کن
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 120_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

قراره تو   م؟ی کوفت کن یبپزم ناهار چ ینه... قراره دو هفته من نگران نباشم شام چ-

 ریبهت زنگ بزنه دردسرهاش رو بندازه گردنت نه من درگ ینه کس  یدو هفته فقط بکپ

  نیهم یدون  یباشم... م  یمشکالتم با مادرشوهر و خواهر شوهر و خساست جنابعال

که من تا آخر  یجماعت رفتند چقدر بابتش پول دادند؟ نصف پول نیکه امروز ا یگشت

بود فروختم که دو هفته  یمتر شیفرش ش هیندارم...  مسافرت آوردم ... گنج که نیا

  ی... قراره همه عمرم به پارمیبم افتمیگوشه ب هیدور باشم بعدش برم  زیاز همه چ

ن سفر  یمن به خاطر ا ؟یبد یدو هفته بهم حق زندگ یتون  یتو بسوزه نم یخودخواه 

له و نابود شده... پولش هم خودم   هیتو و بق یپا  ریز تمیکتک خوردم... غرور و شخص

چون من زنم بدون اجازه   یکه همراهم باش نهیکه ازت خواستم ا یزیدادم تنها چ
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سفر کردم کل  نیا یکه من برا  یا   نهیتونم برم... هز یشوهرم قبرستون هم نم

دو   یتون یم نمی خوام بب یغر هم نزن... م اتسرج نی بوده پس بش تمیو انسان ییدارا

همه عمرم تو اون قفس بمونم   یکه از من توقع داشت یرو تحمل کن ییهفته تنها

  اد؟یهم در ن کمیج

و به   دمیکوب یآرام م زیم ی. مشتم را رودیجوش یداشت م  اوشیحق بود اما س حرفش

سفر آمدم؟  مگر چقدر خرج کرده بود که انقدر  نیفرستادم چرا به ا یخودم لعنت م

  ریپولت را بگ ایب میخواست سرش داد بکشم و بگو یگذاشت؟ دلم م یسرم منت م

  قیتشو دن یداد کش یعمر برا کی اوشیبودم... س اوشیفقط خفه شو! بله... من س

و وادار   دمیکوب یم نیرا زم هی بق یکرد وقت یشد. مادرم با افتخار و غرور نگاهم م یم

مام مرد به ت کی اوشیگفت س یکردم. پدرم همه جا پشت سرم م یبه اطاعت م

 یاگر م  ی. حتدیبگو  یزیحرفش چ ی در خانواده جرأت ندارد رو چکسیمعناست ه

و کنترل همه  دیکش یم ادیدرونم فر یوحش اوشیخواستم خودم را عوض کنم آن س

تند از   یشد و بدنم عکس العمل ها یم لیگرفت. مغزم تعط یرا در دست م زیچ

 داد.  یخودش نشان م

نکن... پول گذاشتم   یمن بلبل زبون یگم برا یبهت نم یچی: هدمیگرفتم و غر محکم

 ... گهیبسه د فتیک یتو
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 121_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

 

  ینداد فشار انگشتان من باعث شد ناخنم رو تی و اهم دیرا محکم کش دستش

  ه؟یسرت... ببر سر قبرت... چ یکند: ولم کن... پولت بخوره تو جادیپوستش خراش ا

 شکنه؟  یغرورت م ره؟ینم نییمنت گذاشتن بده؟ غذا از گلوت پا
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باال نرود: خفه شو... بس   میکردم صدا یرا از خشم به هم فشردم و سع میها دندان 

 ... اریسگ منو باال ن یکن... اون رو

گ! الاقل نازش  س  فی : حردیرا بغل بگ شی را باال آورد تا زانوها شیزد و پاها یپوزخند

 ... دهیبرات دم تکون م یکن

بلند شدم تا به زور او را به اتاق بکشم اما خونسرد همانجا  یصندل یاز رو یعصب

 شینوک کفش ها یاسترسش را کنترل کند دستش را رو نکهی ا ینشست و برا

... هتله و  ران ینه خونه خودته... نه خونه مادرت... نه ا نجایجان ا اوشیگذاشت: س

نه من که هر بار  ادیکه خوشش ب اریب رد  یکس یادا اطوارت هم برا  نینگهبان داره... ا

 ... یافت یاز چشمم م  شتریب  نمتیب یم

مدارا کردم مراقب خشم درونم باشم اما  یلیلحظه خ نیبه جوش آمده بود. تا ا خونم

کرد: به درک! به جهنم   یم یرو ادهیت من نبود و سحر هم داشت زکنترلش دس گرید

 اتاق... یتو میافتم... پاشو بر  یکه از چشمت م

  یتو  میبر ی... فکر کرداریهر دو دستش را به سمت من گرفت: آروم... جوش ن کف

  قیکه نرفته؟ من ال ادتیقفل فرمون آوردم  ؟یمن دست بلند کن یرو یتون یاتاق م

به من حالل   یچون مال جنابعال میر ینم یی... ما جایتو باش دیشا ستمیکتک خوردن ن

... من نه  میهست تا آخر سفر کوفت کن زیچ ههم نجای ... ارهینم نییاز گلوم پا ستین

  یمرد ؟ی بر یخوا  یمزخرفات... م نی دارم... نه سوغات... نه گشت و ا دیپول خر
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هفته   کیکنم...  ینقشه دوم اجرا م یکن  تمیاذ ادیست خودته بفرما... زد ارتیاخت گهید

 ؟ یهفت روز خفه بش یتون یم نمیخوام بب یخفه شو... من هفت سال خفه شدم م

دستم   رایکنار ما نشستند ز زیم یهمان موقع آمدند و رو یشانس آورد زن و مرد

 یکم دی. چند قدم فاصله گرفتم شاندیصورتش بنش یرفت تا دوباره رو یداشت باال م

را از خودش به   دیجد تی شخص نیو ا دیایسحر به خانه ب نکهی. تا قبل از ارمیآرام بگ

 درباره گرم و سرد بودن هوا اظهار نظر کند.  یبگذارد جرأت نداشت حت  شینما
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باشم اما  عشیمط دیاقدرت دست اوست و من ب نجایخواست به من بفهماند ا یم

گفت:  یسوخت وقت یاز حرارت م میشده بود. گوش ها یوجودم روان  یوحش اوشیس

سرت رو از   ی... خوبه گاهادیکنترل خشم به کارت م یکه برا میقرآن دار هیآ یدون یم

 ...  یچهار تا خط کتاب بخون یبلند کن شگاهینما یها نیماش

به او انداختم. همزمان زن و مرد پشت سرش را   یسمتش برگشتم و نگاه تند به

نثار  رت«ی غ ی. در دل واژه »بدندیکش یم گاریو با هم س دندیخند یکه بلند م دمید

شراب   دن یمثل نوش ادیکه سحر ادامه داد: خشم ز دمیسرخوش کردم و شن کهیمرت

فکر   یتون یش جان که نماویس یخور یشراب خشم م ادیکنه... تو ز یمدهوش م

وضو  ایمحل رو ترک کن  ایاز سرت بپره   یمست یخوا  ی... اگر م لهی...عقلت تعط یکن

تر از خودت بلند   فیضع یدست رو ای  یبزن یچه زر یفهم یو ذکر بگو... بعد م ریبگ

  یتونست دیکتاب خداست... برو اصلش رو بخون شا هیتوص ستی... حرف من نینکن

... دست بجنبون ی اجتماع بد لیتحو  یرو بزرگ کن یوحش یپرروبچه   اوشیس نیا

  نیا یرو بهت بگه... تو خونه شما برا  زها یچ نیا  ستی ن چکسیمن برم ه  یچون وقت

  یبرات قبر بدبخت یچطور یفهم یکنند خودت هم نم یاسپند دود م یخروس جنگ
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  ینیتو هم منباش ای... من باشم یهم لذت ببر  یسفر مفت کیاز  یتون یکه نم کندند

 ... یکن یهم بدبخت م یبرم نفر بعد  ی... وقتچارهیب

  چوقتیچرا ه  دمیپرس یتمام شد و من مبهوت نگاهش کردم. از خودم م حرفش

که با لبخند  ییتر مثل روزها میمال اریتوانست با لحن بس یاجازه ندادم حرف بزند؟ م 

را   فشیرا در گوشم زمزمه کند حرفش را بزند. ک زهایچ نیداشت ا ینشست و سع یم

و بحث با تو  یکاریرم بخوابم... از بی بلند شد: من دارم م یصندل یبرداشت و از رو

 بهتره... 

ز  شدم. از آن لحظه پنج رو رهیاستخر خ  یرفت و من همانجا تنها نشستم به آب سحر

 ادی. داد و فرمیهتل برو یسال نو حاضر نشد به قسمت الب لیتحو یبرا یگذشت. حت

کردم روا بود؟   ییگفت آن همه وقت او را محکوم به تنها ینداشت. م  دهیمن هم فا

  یسوختم و م یسحر م  یخودخواه ید پا یبا بی غر یمن بودم که در کشور نیحاال ا

 ساختم.
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 123_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

 

ام   یارتباط ی. تمام راه هارمیتوانستم با خانواده ام تماس بگ ینم  نکهیاز همه بدتر ا 

من مانند پنجاه سال گذشت. سه وعده غذا را   یبا همه قطع شده بود. آن پنج روز برا 

دعوا   کیپرسش ساده شروع و با  کی. مکالمات ما از میخورد یبا هم در رستوران م

کنم  یشرو یپ  یلیتوانستم خ یبود من نم نیگذشته ا یاشد. تفاوتش با روزه یتمام م

آن قفل فرمان  میرفت یو سحر مجهز به سالح بود. هر جا م بهیاطرافم پر از غر رایز

شده بود که آن  ارشیانگار خدا هم  یآوردم ول یکم م یرا همراهش داشت. گاه یلعنت

با ساختمان  جهزند. هتل چند ستاره مبود کمینزد  شهیهم یدو جوان چشم چران عوض

  یروان یبا انواع شکنجه ها  یزندان هی من شب یلوکس و امکانات فوق العاده اش برا 
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 یکتاب م لشیموبا یداد و با گوش ی تخت لم م یرو الیخ  یکرد. سحر ب یجلوه م

شد. به خاطر   یرستوران م یتوجه به من راه یو ب دیپوش یخواند. سر ساعت لباس م

ساحل استفاده کنند. فقط   ایکه مهمانان بتوانند از استخر  ودهوا آنقدر گرم نب دیع امیا

 ایزدند. همه  یتن به آب م یبود چند نفر دتریکه تابش آفتاب شد یدر ساعت خاص

توانستم جلو بروم و ارتباط  یمن تک و تنها نم نیبا زن و بچه، بنابرا ایبودند  یخارج

  یکنار استخر م یقتگذشت. و یداشت به سحر خوش م یلیعکس من خ. بررمیبگ

کردم.  یکرد و من با اخم تماشا م یسر حرف را با ترک زبان ها باز م یگاه مینشست

من انقدر غر زدم که  رایز مینماند شتریب  قهیاما چند دق میبار با هم تا ساحل رفت کی

هتل راه افتاد. از بخت بدم دو  یتند به سمت ساختمان ها یکالفه شد و با قدم ها

  رتمیسحر مشغول راه رفتن بودند. غ یدر چند قدم  کلیخوش ه اریو بس یجوان خارج

همه وجودم را گرفته بود. از روز  یکنم. احساس بدبخت شیداد همانجا رها یاجازه نم

  کی یکردم. هر کدام رو یمجاز یچهارم من هم شروع به گشت و گذار در فضا

چه در توانمان بود  هرو در سکوت سرمان را با  میدیخواب یحوصله م یتخت جدا، ب

  یزد که خفه خون گرفتم. به خودم م ی. هر بار اعتراض کردم حرفمیکرد یگرم م

  دیآورده با رمیگ بیدهم. حاال که غر یخودم را م  یگفتم حقم است. دارم تاوان نفهم

ل ها او را محکوم کردم تحمل گذاشته بود که سا یتی. مرا در موقعردی انتقامش را بگ

 ش تلخ اما حق بود.یکند. متلک ها
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 124_پارت#

 

 

   

 

 

 

رو   یچکسیتنها باشم چون تو حوصله ه دیبده چرا من با ییگفت: اگر تنها یمثال م

قورمه    یخانواده ات تنگ شده؟ من هم دل داشتم. من هم برا یدلت برا  ؟یندار

اما فقط   یپول دار  یبدون نهیبده؟ بدترش ا یلیخ یپول یزدم. ب  یمادرم پرپر م یسبز

  یدونه! من چطور ینم یچ یه قیرو ال وت تیزندگ کیچون شر یتماشا کن ینیبش دیبا

حرف نزدم که خرج  یبا کس یتلفن یهمه سال از صبح تا شب تنها موندم و حت  نیا
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گرسنه   مونم؟ خب نترس ینترسم گشنه نم یگفت یدستت نمونه؟ مگه نم  یاضافه رو

 ؟ یخوا یم یچ گهید یدار ی که لخت نباش یلباس هم اندازه ا  یکه نموند

آدم  کیگرفت. تمام عمرم مثل  یمردم داشت جانم را م یها در کنار تماشا نیا همه

 یکردم. در فضا یرفتم. هرگز به زن ها نگاه نم یفقط راه خانه و مغازه را م یکوک

  یها یخانواده ام وجود داشتند. خواهر و مادرم خوش یذهن من فقط سحر و زن ها

 ان یخوردند با من در م یبه مشکل بر م ی وقتکردند وفقط  یخودشان را از من پنهان م

توانستم داشته باشم.   یخودم نم یاز زن زندگ یفهم چیگذاشتند. معلوم بود من ه یم

 یشده داشت. زن  نییتع شیشکل از پ کیادر م نیمادرم و ا یعنیکردم زن  یفکر م

گذراند. هرگز وقت نگذاشته بودم   یخانه م یو وقتش را با کارها دینال یم شهیکه هم

تا کهکشان است. من   نینسل مادرم و سحر از زم نیتفاوت ب نمیفکر کنم بب یکم

آن را برو  ندیبدهند و بگو هیبه من سرما یبود کم یکردن بلد نبودم. کاف یاصال زندگ

کردم تا  یرا م میراهش را خوب بلد بودم تمام سع نکهیاز ا  یچند برابر کن. جدا

هتل چند ستاره   کیبلد نبودم از  ی! من حتچیه ؟یخودم را ثابت کنم. درباره زندگ

 ییآدم ها یباعث شد کم کم شروع به تماشا یکاریلوکس لذت ببرم. تنها ماندن و ب

آراسته و لب   یهر روز صبح همه با لباس ها دمید یبه جز افراد خانواده خودم کنم. م

 یو غذا م  دکشن یعقب م یهمسرانشان صندل ی. برا ندیآ یخندان به رستوران م یها

کنند. زن و  یزوج ها در قسمت باشگاه هتل با هم ورزش م یبعض دمید ی. مزندیر

در قسمت   یکندند. وقت یاستخر دل نم از  طیمح یبودند که با وجود سرما یمرد
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گذارند و   یدو نفر با هم مسابقه شنا م نیکه ا دمید ینشستم م یم کاریب قیآالچ

 .چدی پ یبزرگ هتل م اطیخنده خانمش در ح یصدا
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  یآمده بودند من و سحر در قسمت کاف هیاز روس ستیتور یروز صبح که گروه کی

  یما بودند که حت یجلو  یرزنیو پ رمردی . پمیبود ستادهیداخل صف ا هیشاپ پشت بق 

درشت قرمز به تن  یبا گل ها یرنگ ییمو یلباس ل رزن ینداشتند. پ نیرنگ یتار مو کی

 انداخته بود. من شوکه داشتم رفتار یا   روزهیبه رنگ ف یبزرگ  یداشت و گوشواره ها

لبخند زد و  رزن ی. پدیکردم. مرد گردن همسرش را بوس  یدو نفر را با هم نگاه م نیا

  یرا نم شان یشوهرش را ببوسد. حرف ها یتا لب ها ستادیمثل دختربچه ها نوک پا ا

 یخودم و سحر را در سن و سال آن دونفر تصور کردم. زن یاما لحظه ا دمیفهم

  یم شیسکته کرده و دست ها یکه به خاطر فشار عصب دمید دهیخم یو مرد دهیوکچر

شلوارش به پا دارد. ترس به دلم افتاد. به سحر  ریهم پوشک بزرگساالن ز دیلرزد. شا

که من در آن دو نفر تماشا کردم. با  دید یرا م یزینگاه کردم. او هم داشت همان چ

معطوف   یگر ید یکرد نگاهش را به جا یم یتفاوت که سحر بغض داشت و سع نیا

 حسرت را حس کرد.  یاو بو یشد از چند قدم یکند. م

روز سحر دوباره خودش را در اتاق حبس کرد و من کنار استخر نشستم تا   آن 

داده تا مرا از   بیسفر را ترت نیدانستم سحر مخصوصا ا ی. نمرمیبگ یاساس یمیتصم

خاص قرار   تی موقع نیدر ا یاتفاق ایبکشد  رون یکردم ب یم یکه در آن زندگ یباتالق

  هیکرده بودند. شب دارمینداشت. انگار از خواب مرگ ب یگرفته ام؟ هر چه بود فرق 

  بهیغر شیدر کما بوده و حاال که به هوش آمده جهان برا یبودم که چند سال یکس
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که به جز   یانسان تک بعد کیهستم.  یف یچقدر موجود ضع دمیفهم یاست. تازه م

 یینمایس لمیف کی ایجلد کتاب نخوانده   کیگفتن ندارد.  یبرا یبازار کسب و کار حرف

که آنجا کنار استخر نشسته بود   یکه بتواند درباره اش حرف بزند. مرد دهیآخر ند ارا ت

دوستش داشته   یخواست  یکه اگر م یاوشیآمد. س یم زینفرت انگ  یلیبه چشمم خ

کرد که با   یبا روح و روانت م یصورت کار نیا ری. در غیشد  یبرده اش م دیبا یباش

خودش را دوست   یبود. حت والیه کی اوشیس نی. ایفرار کن یزخم یدل شکسته و تن

 یاعضا  یبود که در خودم کشف کردم من حت نجای! اگران ینداشت چه برسد به د

 خانواده ام که انقدر به خاطرشان بها داده ام را دوست ندارم. 
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هر روز اتفاق   دیشده بودم که با یبود. شرط یمثبت یاز هر گونه انرژ   یو قلبم ته مغز

  یدلسوز می. سابقا سحر برااورمیآدم تحت فشار را در ب کی یو من ادا  افتدیب یبد

مسخره   شینما نیا نیماب یقیحق اوشیس دینگذشت که او هم فهم یلیکرد اما خ یم

تو رو   قتیگول حق گهیکردم که گفت: من د یحرفش را تازه درک م یگم شده. معنا

 خورم...  ینم

.  دمید ینم یسردرگم وحش  یوالیه  کیجز  یزیمن چه بود؟ من که چ قتیحق اما

 دانست! یسحر م دیشا

  ییکردم. درونم غوغا ینگاه م واریهدف به در و د یهمانجا نشسته بودم. ب روقتید تا

کردنم   یدادم بلکه تنها شانس زنده بودن و زندگ یبود. من فقط سحر را از دست نم

 نی نکرد مرا از ا یمثل سحر سع چکسی کردم ه یرفت. حاال که بهتر فکر م یاز کف م

 دیکش یکنم مادرم مرا به آغوش م چشم باز مخواست  یبکشد. تا م رون یخواب مرگ ب 

شدم. همه دشمن ما هستند و   یم یقبل اوشیخواند. دوباره همان س یمرگ م ییو الال
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 لیاز همه پولدارتر شده... فام اوشیس نند یهمه بب  دیمن قهرمان مطلق خانواده ام... با

  نیبد نبود اما آنقدر مرا به ا نهایآنجاست...ا اوشیدارد س یبدانند هر کس مشکل

  کی قهیشدم. همه عمرم ده دق یکردند که کور و کر م یم ریدادند و ش یهول م دان یم

خواهد؟  یاش چه م یاز زندگ یلعنت اوشیس نیجا خلوت نکرده بودم فکر کنم ا

  یمسابقه م نگیکردند و من با کله خودم را وسط ر یم نییتع یخانواده خط مش 

 ؟ یشما هستم. خب که چ زندفر نیت کنم من بهترانداختم تا ثاب

خواند:   یکه نامم را م دمیسحر را شن یصدا  یافکارم از هم گسست وقت رشته

 ساعت چنده؟  یدون  ی... الو... ماوشیس

از شب گذشته و    ی. اصال متوجه نشده بودم که پاسدمیو او را پشت سرم د برگشتم

. خودش را در آغوش دیلرز ید و سحر ممن هنوز همانجا تنها نشسته ام. هوا سرد بو

کردم: نگران شدم اومدم   یو افسرده اش نگاهم م دهیگرفته بود و با صورت رنگ پر

 تو...  می دنبالت... پاشو بر

دانم چطور و  یزد و به سمت ساختمان راه افتاد. خودم هم نم یمن نشد. چرخ  منتظر

پا گذاشتم. با چند قدم بلند خودم را   ریرا ز  میباره تمام خط قرمز ها کی یبا چه جرأت

مردانه   نهیعضالت س ان یاو را م دیای. تا به خودش بدمیرا کش شیبه او رساندم و بازو

 ام غرق کرده بودم. 
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و باالخره ام فشردم  نهیاو را به س شتر ی مقاومت کرد و خواست جدا شود اما من ب 

برات   یلیشرمندتم... خ یلیکردم: خ یم  ینیقلبم سنگ یبه زبان آوردم که رو یجمله ا

 کم گذاشتم... 

...  وانهیام گذاشت و مرا به عقب هول داد: نکن د نهیس یرا رو  فشیظر یها دست

 ... نهیب یم یکی
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 ...  نهی خوام همه عالم بب یگرفتم: به جهنم... م میبازوها نیرا محکم تر ب شیها شانه

تا بهت لگد نزدم ولم کن... اگر انقدر تعصب   اوشیشل شد اما غر زد: س بدنش

 باال...   یخورند داد  یم هیمزخرفات که بق نیگفتم از ا یم ینداشت

 : دادم باال؟ دمیخند

 زنم ها... یم غیبه بدنش داد: ولم کن ج یحرکت

باال   ایانداخت: استغفراهلل... ب یاخم به چهره پر لبخند من نگاهکردم و او با  شیرها

 ... میمون یبکپ فردا از صبحانه جا م ریبگ

  هیتک واریکردم. داخل آسانسور به د شیتماشا صانهیرفتم و از پشت سر حر دنبالش

  یادا طنتیرا به داخل جمع کردم و با ش میبه من رفت. لب ها یزد و چشم غره ا 

خودش   یداشت به رو یو سع دید یآسانسور م نهیرا در آوردم. از آ شستادنی حالت ا

که تاکنون  بایجور رعشه ز کیداد.  یحضورش را م  یبای. هنوز آغوشم حس زاوردین

ام بود. آن موقع   فهیکردم اما انگار وظ یتجربه اش نکرده بودم. قبال هم او را بغل م

 کم ندارم. چقدر احمق بودم؟   یزی خواستم ثابت کنم مردم و چ یهم م

را در  شرتمیبرداشت و به حمام رفت. من هم ت ی. سحر لباس راحتمیاتاق شد وارد

شوم.   کشیگرفته بود که جرأت نکنم نزد افهیق  یتخت لم دادم. طور یآوردم و رو

پشتش را به من   دیدراز کش یبرداشت و وقت  شیآرا زیم یرا از رو لشیموبا یگوش

کردم.   میسرم تنظ ریرا ز الشتو ب دمیکرد. من هم به همان حالت به سمتش چرخ
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همه سال   نیتوانستم بشکنم. ا یطلسم را فقط خودم م نیزدم. ا یبا او حرف م دیبا

 لحظه با گفتن چند جمله آباد کرد: سحر... کیشد در  یخرابه را نم

 گفت: هوم!  فقط

  ینگو... اصال حرف نزن جوابم هم نده فقط گوش کن... م یچ یمن شروع کردم: ه و

... انقدر جمیبشنو... من گ  یول یدیبه خواب که من فکر کنم نشن یخودتو بزن یتون

  یم یچ یفهم  یدونم م یفهمم کجام... نم یگردم نم یم یخودمو گم کردم که هرچ

  تی با خودت و زندگ یدار اوشیپرسم س یکنم... از خودم م یدارم فکر م ینه ول ایگم 

 ؟یکن یکار م یچ
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که کشف کردم و  یزیندارم به خودم بدم... تنها چ  یجواب چیباورت نشه... ه دیشا

...  شمیگم م نیاز ا شتریب یو با من حرف نزن  یاگر تو بر که  نهیدارم ا نان یبهش اطم

  یآخرش م یری م راههیبه ب یبندازه دار ادمی یکه بخواد گاه ستیهم ن  چکسیه

  نکهیا ایکه گوش بده...  هیصد بار گفتم ک یگیدلت م یتو یدونم االن دار  ی... میباز

بهم    شتریدونم حق ندارم ازت بخوام ب یآره م  ؟یمن بسوز یپا دیمن نفهمم تو چرا با

 ... یول  یفرصت بد

کردم به سمت   یبه خودش نداده بود. دعا م یحرکت چیشدم و نشستم. سحر ه بلند

  ینم یخوام از نو شروع کنم... تو نباش یمن نچرخد تا بتوانم حرفم را بزنم: من م

 یزبون آدم ها یشده حت داریشدم که از کما بعد از چند سال ب یکس  هیتونم... شب

 ایاز کجا شروع کنم  دیدونم با یکنم اما نم یخوام کار ی... مستیاطرافش رو بلد ن

سرم   یجمله تو  نیداره ا ی... از عصریخور یمنو نم  قتیگول حق یدرسته؟ گفت یچ
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  یزده؟ فکر کن اگر خواست یکه تو رو گول م هیمن چ قتیزنه... مگه حق یتلنگر م

 سوالم رو بده...  نیجواب هم

. قلبم سبک شده بود اما ذهنم هنوز در  دمیخواب را خاموش کردم و دراز کش چراغ

  گرید یبرد. سحر سکوت را شکست و دوباره مرا در طوفان یبه سر م یهمان آشفتگ

همون   یهست  یخوب فقط هر چ ای یبد ستی... خودت باش... مهم ناوشیانداخت: س

  کهیاون مرت ای نیار... مثل افشیرو در ن یکس یادا داره... قتیباش که درونت حق

  یشو... به صدا اوشینشو... س یکن یکشه نگاهش م یناز زنشو م یگنده که ه کمیش

 ریکنم در غ یمن به موندن فکر م یخودت باش  یقلبت گوش بده... هر وقت تونست

 ! ریکنم... شب به خ ینگاه نم  گهیپشت سرم هم د رمیصورت م نیا

  یچرت م یکاریچند روز از ب نیهم به خواب نداشتم از بس ا  یازی. ندمیصبح نخواب تا

از قبل    شتریبار ب نیشب برخاستم و دوباره دست به دعا برداشتم. ا یها مهیزدم. ن

  یبار داشتم برا  نینبود بلکه ا یداشتم. مسئله فقط برگرداندن همسرم به زندگ زهیانگ

  مایدوباره سوار هواپ نکهی بودم از ا دهی کردم. ترس یدن خودم هم التماس منابود نش

فشار  ریخانواده ام بروم تا ز داریبود دوباره به د  یشوم و به نقطه سر خط برسم. کاف

 طعنه ها و توقعاتشان همان شوم که قبال بودم.
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  یهشتاد سال سن داشت اما عشق از چشمانش م یباال دیکه شا یرمردیپ دن ید از

که قرار بود در گور  یاوشی. از سدمیخودم را در او د ندهیآ ریوحشت کردم. تصو دیبار

که   یهشتاد ساله ا  اوشیلشگر دل شکسته بود... س  کیگذاشته شود و پشت سرش 

  یرا م یجوان یحسرت روزها اما تی بار مسئول ریهمدم ندارد... پشتش شکسته ز

 نهایگفتم از همه ا یکاش کمتر زور م یو ا  دمیورز یعشق م شتریکاش ب یورد که اخ

 تا سر حد مرگ وحشت کردم. 
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گفت   یام گذاشته بود. م یکمر فیمرا داخل ک یاول بسته پول ها یهمان روزها سحر

مال من به او حرام است. شبانه روز کار کرده بودم که دستمزد زحماتم به ناموسم 

صبحانه   یبرا یشلوارم گذاشتم. وقت بیپول برداشتم و در ج یقدار حرام شود؟ م

اصرار کنم   ادیدانستم ز یببرم. م رون یب تلگشتم او را از ه یم یدنبال بهانه ا میرفت

 آمد؟   یتنها برو اما مگر دلم م دیگو یم

  یکردم و نم یم یافتاد برعکس هر روز که با اخم سالم نیو افش کایبه مل چشمم

دست باال بردم و با   اورندیما سر در ب ران یو یما شوند که نکند از زندگ کیخواستم نزد

بود.   سیسلف سرو زیلبخند آنها را دعوت کردم با ما همراه شوند. سحر هنوز سر م

  اقید. داشتند با اشتکن یرا مخف رتشیح  انستزد و نتو  یتصنع یبرگشت لبخند  یوقت

 نکهیکردند. من مثل مجسمه نشسته بودم اما سحر با ا یم فیتعر شان یها یاز خوش

  نیو افش کایاز مل  شتریب  نکهیتر ا بی و عج دیپرس یتمام مدت در هتل بود سوال م

  یدو قدم اون طرف تر نرفت یول دنتیپاساژ رز یهمه راه رفت  نیاطالعات داشت: ا

 مته؟ ینصف ق  زیکه همه چ یبازار هفتگ

: نگفتم قبلش از  د یچرخ نیو به سمت افش دیبر سرش کوب یضربه ا  یمانیبا پش کایمل

   م؟یسحر بپرس

 ه؟ ی غمت چ میینجای... فعال که امیریهمه با هم م  گهی: خب عشقم هفته ددیخند نی افش

... تو قبال گهید ایصورتش از او خواست: ب  یابه پهن یسحر را گرفت و با لبخند  دست

 ... ستمیمن بلد ن یهمه جا رفت
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بارمه   نیو نمکدان را برداشت: من که گفتم نرفتم... اول دیخونسرد دستش را کش سحر

نوشته...   حاتیهمه جا رو با نقشه و توض یگردشگر  یها تیوبسا یاومدم... برو تو

 ...دمیمن همه رو اونجا د
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  نیهمه وقت مرا در هتل حبس کرده بود که ب نیخواست سرش داد بکشم. ا یم دلم

امروز با  ایشدم و آرام گفتم: سحر جان... ب کی به او نزد ی. کمندیها شهر را بب تیوبسا

 باشه؟ ی... هرجا تو بگرون یب میبر نیو افش کایمل

  یها دوباره سر حرف را باز نکنم. به صندل  بهیغر یبه من رفت که جلو  یغره ا  چشم

دهم اما مشغول مرور   یگوش م هیبق  یدادم و وانمود کردم دارم به حرف ها هیتک

  نیمطالعه کردم. اول نترنتیچند روز در ا نیخانواده بودم که ا نیمشاور یها هیتوص

از هتل    نیافش ییبه اتاق برگشت با راهنما هداشتم. سحر ک یخودم بر م دیقدم را با

مغازه است که به قول   یهتل ما تعداد کینزد دمیشن شان یحرف ها ان یزدم. م رون یب

هم   یبه هتل بازگشتم. کم هیبزرگ هد سهیدارد. با چند ک یمناسب یها متیق کایمل

هتل   رون یه سحر از سوپرمارکت بک یزیچند روز تنها چ نی بودم. در ا دهیتنقالت خر

  بیس یهرگز در زندگ یکرد یخورد که فکر م یبود. چنان با اشتها م پسیچ دیخر

 دهیتخت دراز کش یحوصله رو یباال گرفته به اتاق برگشتم. ب  ی. با سردهیند ینیزم

خواهد با مردم روبرو شود و   ینداشت حرف بزند کامال مشخص بود نم یازیبود. ن

تخت خودم گذاشتم و آرام او را صدا    یرو اها ر هیرا بخورد. هد هیبق یحسرت زندگ

 دم؟ی خر یچ نیزدم: سحر... سحر خانم... برگرد بب

 ها انداخت: مبارک صاحبش!  سهیبه ک یو نگاه  دیسمت من چرخ به
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قدم را    نیگرفتم تا اول یانداخت. نفس  شیپاها یپشتش را کرد و ملحفه را رو دوباره

چرم قهوه   فیتختش نشستم و ک یتر شدن به او بردارم. چهارزانو رو کینزد یبرا 

شکلک درآوردم تا  یساعت میچانه زدم و ن یبخاطرش با بدبخت  یکه کل یرنگ یا

و   یمشک ؟یش رو دوست دار رنگ نیتنش گذاشتم: بب  یفروشنده حرفم را بفهمد رو

 خوشگل تر بود...  نیا  یهم داشت ول دیسف

از جونم؟ به من چه   یخوا  یم یرا به سمتم هول داد: چ فیو ک دیاز جا پر یعصب

 ذوق کنم؟  دیاالن با ؟یدیخر یچ یسوغات

درونم خواست قد علم کند و داد بکشد اما چنان با مشت بر فرق  یوحش اوشیس

با لبخند به همسرش نگاه کرد و   دیجد اوشیکه خفه شد. در عوض س دمیسرش کوب

... پول من هم که قبول  یاینم رون ی... تو که بدمیتو خر یبرا  وونهید ؟یگفت: سوغات

 کنه...  یه رو رد نمیآدم هد اریدر ن ی... بلند شو لوس بازیکن ینم
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و   نمیلبخند بب  شیلب ها یو نگاه کند. رو ندیتمام شود. بنش زیکردم همه چ یم فکر

  اوشینگاهم کرد و گفت: س نهینگاهش بدرخشد. سحر نشست اما با اخم دست به س

   ؟یمنو بخر یتون  یم یفکر کرد

 یشد و با لحن  نهی گذاشت. دوباره دست به س یپاتخت  یو رو دیرا از دستم کش فیک

برم  ای د؟یکه برم خر نجایمن تو رو آوردم ا یکن یتر از قبل گفت: فکر م یجد یلیخ

 یبرا  یفکر کن میستیجاها هم که ن نجوریو ا سکویتماشا کنم؟ اهل د یاماکن باستان

جبورت  که عاشقش بودم فروختم م یچرا فرش یاومدم... واقعا فکر کرد یخوشگذرون

  ؟یایکردم ب
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  یسحر ه گهیتختم برداشتم: بس کن د یاز رو یگر ید سهیباال انداختم و ک یا شانه

  زتیسا نمیبپوش بب نوی ا ایاعصاب هر دومون خراب بشه... ب یکش بد  یخوا یم

 خوام؟  یم یفروشنده ها کردم چ یحال یبا چه مکافات یدرسته؟ اگر بدون 

پرت کرد:   یتخت کنار یو رو دیبودم از دستم کش دهیخر شیکه برا ییبایز راهنیپ

در  رشیاز ز یتون یم هی... فکر نکن با چهار تا هداوشیخوام س ینم  یچیمن از تو ه

 ... یبر

باال رفت:   میصدا یو کم دمیکش رون یرا ب شرتمیعرق بود. کالفه ت سیبدنم خ همه

من بداخالقم زود از کوره در   گهیبابا... بعد م یدر برم؟ ا یچ ریاز ز ؟یکن یبس نم

 ... رمیم

 ی: م دیرا کنار زد و برخاست. در بالکن را باز کرد و دوباره به سمت من چرخ ملحفه

 سفر بهت خوش بگذره؟   هیبق یخوا  یم رون؟یب میبر  یخوا

  ی... میواریچهارد نیبه سمتش برداشتم: آره... خسته شدم از ا یبه جانب قدم حق

خوام   یم مونم؟یبگم پش ی... چطوردمیفهم  ؟یدیکش ییبفهمم چقدر تنها یتخواس

 ... ید ینم یکار چیتو به من اجازه ه یجبران کنم ول

 !می زن یحرف م  نیدست به مبل اشاره کرد: بش با

من   یآب خنک آورد و جلو خچالی به چهره ام دادم و نشستم. از  یمنطق یحالت

 دادم! یگذاشت: من تو رو از دست خودت فرار

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

324 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 باال دادم: از دست خودم؟   ییابرو

: از دست خودت... از دست خانواده هامون... از دست اون  دیکش یو آه بلند نشست

  ی... میکن یزندگ دهیکه بهت اجازه نم تیخاص یب  یها نیو ماش یلعنت شگاهینما

 به من زد...  یحرف خوب مایبار س کی میتازه عقد کرده بود ؟یدون

 رو نکش وسط...  هیو بق مای: سحر تمومش کن... دوباره حرف سدمیحرفش پر ان یم

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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شد: گوش بده... من بچه   رهیخ میبه چشم ها میزد و مستق هیتک زیرا به م شیها آرنج

عروس خانواده شما... حماقت کردم   یعن یخودم  یهمتا شیبودم... درد دلم رو بردم پ

همون موقع بود...   قایتونم بگم دق یدر حق من لطف کرده باشه م مایبار س کیاما اگر 

ها رشد  یمثل جنگل یدارند ول یهمه ذات خوب اخانواده شم یبه من گفت پسرها

 زی از همه چ ریدستش رو بگ  یخوشبخت بش اوشیبا س یخوا  یت اگر م کردند... گف

راست   نمیب  ی... مافتهیاتفاق ب نیمسافرت تا هم نیدورش کن... من تو رو آوردم به ا

  ه... چشم هات باز شدی... مهربون شدید یذات خودت رو نشون م یگفت... دار یم

الل   دیمن با ای... قبال یت... آرامش گرفی خوب فکر کن یبه زندگ یگذار  یوقت م یدار

بکشه... به نظرت   کیبار یکه تهش کار به جا یکرد یتو انقدر پرخاش م ایشدم  یم

  یتون یم یفاصله گرفت  یکه توش بود ی طی هفته نشده از مح کیهنوز  ست؟ین  بیعج

 ... یگوش بد هیو به حرف بق یفکر کن

خانواده ام   یاحمقانه رو  رتیجورغ کیحق با تو است اما  میخواست بگو یم دلم

دانم چقدر چوب اشتباهاتشان را  یخودم هم م اورمیداد به زبان ب یداشتم که اجازه نم

 تموم بشه؟  ستیتو قرار ن نهیک نیهم البد گردن خانواده منه؟ ا زی خورده ام: همه چ
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... پس  یستیا  یاسمشون م یمثل سپر جلو عیداد: سر هیزد و به مبل تک یپوزخند

اتفاقات بودند؟ خانواده من از   یلیفقط خانواده خودت مقصر خ ی.. فکر کردگوش بده.

 مال تو هم بدتر کردند... 

 یکار ادیز نکهیزد. خانواده سحر با ا یبار بود پشت سر خانواده خودش حرف م   نیاول

باعث شدند من و خانواده ام   یمحل یازدواجمان با ب لیبه کار ما نداشتند اما اوا

 ندارم...   یا نهی: من از خانواده تو کمیسوار دخترشان شو یحساب

که  یبدتر از کار یضربه ها رو به من زدند حت نیمن دارم... خانواده من بدتر یول  -

 ... دیکرد هیتو و بق

 بدانم: مثال؟  شتریشدم ب کنجکاو

تو  اوشیدهد: س حیبست تا توضرا  شی چشم ها یفرستاد و لحظه ا  رون ی را ب نفسش

... فکر  یداشته باش یجمع چه رفتار یتو ی... اصال بلد نبود یول  یبود  یخوب یلیپسر خ

 ... یست یجلف ن  نکهیا یعنی  یاگر اخم کن یکرد یم

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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 133_پارت#

 

 

   

 

 

قبولش   یلیمسن که من خ یاز زن ها یکیدوست بابام  یمهمون میرفت یوقت ادیم ادمی

اومده    رتیگ یبه مادرم کرد اما گوش نداد... بهش گفت داماد خوب یا  هیداشتم توص

بچه با حوصله آداب و روسوم زن  کیو مثل  یکه انقدر بهش محبت کن یبه شرط  یول

  یمامانم چ یدون یکه هرگز به گذشته برنگرده... م یبد ادشی یو خانواده دار  یدار

بار به خاطر من با تو حرف بزنند. من  کیشدند  یحاضر نم ی! حتیچیکار کرد؟ ه

پشتوانه وسط خانواده شما... من فقط هجده سالم بود   یو ب بی موندم تک و تنها، غر

شدم تا حوصله اش سر نره... مادر و پدر من  یتو م ریهم کالم مادر پ دیبا یول

بهانه که من خودم انتخاب کردم... منو انداختند تو   نیبه ا دندیخودشون رو کنار کش

 ... و تو... رهیگ یدعوا رو م یسکوتم جلو  نکهیازش نداشتم جز ا  یفهم چیکه ه یزندگ

همون اول   دیا بالب تر کرد: تو وضعت از من هم بدتر بود... م یو کم ختیآب ر یوانیل

گفتند  ی... خانواده تو اهلش نبودند و ممیزد یبا مشاوره ازدواج حرف م میرفت یم
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مادر من به   ومد؟یشد چرا صداشون در ن یادعاشون م  یلیمال من که خ هیسوسول باز

که انتخاب   یکرد چرا من مدل لباس یم  هیگر شهیم یمن چ ندهیفکر کنه آ نکهیا یجا

 آرزو داشته من بپوشم...  شهی که هم ستی ن یزیچ هیکردم شب

وسط؟ خسته   یاز روز اول بکش  یخوا ی... سحر دوباره میوا  یکالفه بلند شدم: ا  

 ...دیبا یتا ک ؟ینشد

گفت: من با مشاور   یآرام اریو با لحن بس دیحرفم پر ان ینداد ادامه دهم. م اجازه

تا آخر حرف  دیبا یول خوام گذشته رو بکشم وسط  یبار نم  نیخانواده حرف زدم... ا

 ... یهام رو بشنو

کلمه از گذشته   کی یحوصله ندارم حت گهیکردم: د دیبه کمر شدم و تهد دست

 ... یکن فی از روز اول تعر  یبر دیبا یحرف بزن  یخوا یبشنوم... تا م

که مشاور   یسوال نی... مهمترمیبکن دیاالن با میکه روز اول نکرد یکار اوشیس  -

و   یاستفاده کن یدور  زیفرصت که از همه چ نیاز ا دیخواست من از تو بپرسم و تو با

 بدم...  حیتونم توض یبا مرور گذشته و برگشتن سر خط اول م  یبهش جواب بد

رفتار  رییتغ نیا لیبا مشاور حرف زده بود؟ پس دل  یذهنم را مشغول کرد. ک یسوال 

  نم؟ی: ببدمینگاهش کردم و پرس ی با کنجکاومشاورش بود؟  هیهم توص یناگهان

  هیتوص شون ینکنه ا ؟یمشاورت گفته همه جا با خودت قفل فرمون ببر  نهیمنظورت ا

 ؟ یکرده دست رو شوهرت بلند کن
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[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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  ی... میتراع خودم بود ولرا بغل گرفت و با لبخند جواب داد: اون که اخ شیزانوها

چون   یگفت؟ به من گفت کتک خورد یکردم چ فی رو براش تعر زیهمه چ  یوقت یدون

بهش فکر   یلیسوختم... بدجور سوزوند... خ یدون ی... میکتک خوردن بود قیال

 گفت؟  نویچرا ا نکهیکردم... ا
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 ؟ یدیرس یا  جهی: خب! به چه نت دمیپرس اقیمبل نشستم و با اشت یرو دوباره

  یعالمه سوال ب کیانداخت و چانه اش را لرزاند:  هینگاهش سا  یقلبش رو ینیسنگ

پدر از خودم... چرا همون بار اول واکنش نشون ندادم... چرا تحمل کردم؟ چرا  

تقصر خودم  دمیرس جهینت  نیبد بود که ته همه اش به ا یلیکنه؟ خ دایگذاشتم ادامه پ

چون من نشونت دادم   یتکرارش کن یداد  جازهتو دوباره و دوباره به خودت ابوده که 

 بود...   یلی... آره حق با خانم جلقشمیال

...  یلینگاهش کردم: بله... بله... خانم جل طنتیتکان دادم و با ش دییبه نشانه تأ  یسر

... خب باشه سحر  دهیزن مردم م ادی دیجد یزهایخانم مشاور که چ نیبه ا نیآفر

 ... شهیتکرار نم گهید مونمیدرباره تو تند رفتم گفتم پش شهیقبول دارم من هم

حق ندارم   یبهش فکر کنم؟ حت دینبا  گهیمن د یعنیتموم؟  یعنیزد: هه...  یتلخند

 حیکه ترج نهی کجاست؟ دردت ا تیدرد زندگ یدون  یم اوشیدرباره اش حرف بزنم؟ س

تاوان اشتباهت رو  دیبهت بگه با ادین ینند اما کسهمه در برابرت سکوت ک یدیم

بال رو سرت آورده... هربار رفتم دست به   نیچون مادرت ا یهم ندار یر ی... تقصیبد

چند بار پشت سرت به من گله  یدون یکرد... م  میدامنش شدم تو رو پشت خودش قا

  یخودت بگه کجا اشتباه کرد یرو یتو  نکهیا  یهر بار من به تو گفتم به جا یکرده؟ ول

  وخواست تو رو از دست بده... ت یچرا؟ چون نم یدون  ی... مگم یگفت من دارم دروغ م

نداشت... پدرت بهش زور گفته بود   چوقتی که ه یبود یگاه هیمادرت همون تک یبرا 

تو رو علم کرد... حاال خودش   نیهم یکنه برا تشیپشتش نداشت حما یو مادرت مرد
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...  یستین کهیدر حال یپناه مادرت شهیهم ی کن یتحملت کنه چون تو فکر م تونه یهم نم

  دون یم هی... کافیشیبراش قائل نم یحرمت چیه یاحترامش برات واجبه ول یتوهم زد

 ... ی گیبه اون هم زور م یحت یکن دایپ

از من دارد اما  یگفت. بارها از قول مادرم خبر آورده بود که چه دل پر  یدرست م سحر

  یگفت سحر دروغ م یکرد و م یکردم مادرم کتمان م یآنها را با هم روبرو م یوقت

 .دیگو

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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 یسحر به خاطر بزدل  چارهی ب دمیفهم ریکردم اما با اتفاقات اخ  یحرفش را باور م لیاوا

از   کهیما نبود. مثل زمان نیدعوا انداختن ب چوقتی خورده. قصدش ه یباز یلیمادرم خ

صرف   یخبر به خانه اش برا  یاز دست من آزرده است که ب شهی قول مادرم گفت هم

کوچک  یزها یچ نیداشت. هم کهیندارد در حال یمشکل چیروم و مادرم گفت ه یغذا م

 دیمادرم از من قطع ام یمن کرده بود که حت یبا زندگ یو پا افتاده کار شیظاهر پ و به

کردم آن ذهن پر  یدور از همه مشکالتم بودم. خودم حس م نجایکند. چه خوب که ا

  دایانتقاد پ دن یشن ییآرام شده و توانا یبی طوفان زده ام به طرز عج شهیتالطم و هم

از او  یلیکرده ام. سحر از سکوت من استفاده کرد و آن سوال مهم که خانم جل

  نیا اوشیسفر از من بخواهد درباره اش فکر کنم مطرح کرد: س نیخواسته بود در ا

 یاز خودت م  یخواستگار یو بر یدر خونه مردم رو بزن  نکهیقبل از ا دیسوال رو با

راحت   الیبا خ یواده ات پس وقت دار هست نه خان  شگاهینه نما نجای... ایدیپرس

  یتمام جوانبش رو برا  ؟یچ یعنی... از خودت بپرس... ازدواج یدرباره اش فکر کن

 هی توص ستی دعوا ن نیا نیبده. بب قی تطب  یکه االن دار یخودت باز کن. بعد با زندگ

  یسوال ها سوال و نینتونه به ا اوشیس یمشاور روانپزشکه و به من گفته تا وقت

  یروح طیباهاش فکر نکن... من االن خودم تو شرا یجواب بده اصال به زندگ یبعد

  اجیسکوت و تفکر احت نیفراموش کنم... هر دومون به ا ایکه بخوام ببخشم  ستمین

خوام چون مرهم زخم   ینم هیبهت فرصت جبران بدم... من از تو هد ی... گفتمیدار

تو   یاندازه کاف رون یب میریده... فردا با هم میم یشه بدتر بهم حس بد  یهام نم
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وقت  نییپا میچقدر بهم سخت گذشته... بر یکه درک کن یمن قرار گرفت  تی موقع

 ... می زن یحرف م شتریناهار شده... فکرهات رو بکن جواب بده شب درباره اش ب

آشنا  یلیکرد که چطور با خانم جل فی تعر زیما حاکم شد. سر م نیب یبیعج آرامش

از دوستان مادرش  یکیکند.  ییسحر را راهنما یشده و بدون دستمزد قبول کرده تلفن

مرا   یپرخاشگر لیداشت. دل تیگفت واقع یواسطه شده بود. هرچه درباره من م

 زی آنقدر لبر یهر گونه تنش یمن برا  یذهن  تیداده بود که ظرف  حیبه سحر توض نطوریا

 ارم. را ند  یحرف نیاست که تحمل کوچکتر

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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من به مشاورش زده   تیشخص حیبود که سحر در توض ییهمه جالب تر حرف ها از

کوشا که محبتش پشت خشمش پنهان شده. چشم پاک و   اریجذاب و بس یبود. مرد

  یاش نم یراض زیچ چی. ه ..نیتجربه و سرد مزاج... کم طاقت و غمگ یزن دوست اما ب

واقعا من  نیباشد... ا داشتهدوست   قایرا عم یزیچ ای ینگرفته کس ادیکند و هرگز 

 تر بود.  یاتیمن ح  یهم برا  یبودم. سوال دوم مشاور از اول

 کند؟«  یتو را خوشحال م زیچ »چه

آن نداشتم. سابقا  یبرا  یکردم جواب یفکر م  شتریاما حاال که ب نیگفته بود ماش سحر

داشتم  ییحاال چند تا اندازمیلوکس حاضر بودم جانم را به خاطر ب لیاتومب کی یبرا 

 ایدن نیدر ا زیچ چیکردم. ه یم یکرد. از درون کامال احساس پوچ یاما خوشحالم نم

 سحر!  یکند حت یاضخوشحال و ر قاینبود که مرا عم

مثل خانم   یکیحرف بزنم.  یکردم با کس دایپ ازیبار ن  نیاول  ی. برادمیحس ترس نیا از

. گوشه  میدرونم بدهد. با سحر به ساحل رفت یهمه سرد نیدرباره ا یحیتا توض یلیجل

تا دور دست ها  ایدر یکرد. آب ینشستم و تماشا کردم. با وسواس صدف جمع م یا

داد. زن و  یم نندهیبه ب ییبایآن حس ز یاو تماش دیدرخش یآفتاب م یگرما ریز

 شیآفتاب نسوزد. تماس پاها ریکردند تا پوستش ز یم یکودک خود را کرم مال یمرد

شد؟ فاجعه   یچه م میاگر بچه داشت دمیپرس یخنداند. از خودم م یبا موج ها او را م
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دهم؟ بزرگ شو کار کن... باز هم کار کن... آنقدر کار  ادیخواستم به کودکم چه  یبود! م

 یتا ک ریناپذ ان یمسابقه پا نی... ایبرتر باش  تیکه از پسرعموها وردایکن و پول در ب

االن سه    نیبرسم؟ هم یزیخواستم به چه چ یکند؟ م دایمن ادامه پ یقرار بود برا

و پلک   دمیماسه ها دراز کش یوضعم بود. رو نیپول داشتم اما ا ارشیبرابر کامران و ک

چقدر   نیبب اوشیگفت: س یبعد سحر کنارم نشست و با خوشحال یرا بستم. کم میها

 خوشگله؟ 

کرده بود و به   دایپ یبه رنگ صورت یانداختم. صدف شیبه دست ها ینگاه یچشم ریز

شدم و با دقت   زیخ میکرده. ن دایکه انگار گنج پ دیرس یبه نظر خوشحال م یحد

  یاحمقانه م  یلیه نظرم خدرونم نبود. ب  یحس خاص چیبه صدف نگاه کردم. ه یشتر یب

بود.  نیدرستش هم دیاما شا کرد یهمه ذوق م  نیصدف ا کیبه خاطر رنگ  دیرس

ارزش است لذت    یب یکن یکه فکر م ییزهایو به خاطر چ یاحمق باش دیبا یگاه

 . یببر

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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  یآن را حرکت م یشد وقت  یچرخاندم. تابش آفتاب باعث م یرا گرفتم و کم صدف

  یچهار دست و پا شد با چشم ها یدادم درونش هفت رنگ شود. سحر از خوشحال 

 ... نیتوش هفت رنگه! بچرخون بب  یبکشد: وا غیگرد کم مانده بود ج

نم را شاد  ز یسادگ نیشد به هم یرا چرخاندم اما نگاهم به صورت سحر بود. م صدف

نشست گرد غم به   یم متیگرانق یها نی ماش یصندل یکنارم رو یوقت کهیدر حال نمیبب

رفت   یآمد و آنقدر حوصله اش سر م یم ییبا من جا  ی. به سختدندیپاش یصورتش م

  میبر  یایقرمز بود م یکوچولو یرچنگااون پشت پر از خ  اوشیبرد: س یکه خوابش م

 نشونت بدم؟  

ماسه ها برکه   یباعث شده بود رو ایجالب نبود اما همراهش شدم. موج در میبرا واقعا

 زیر یخرچنگ ها یادیکوچک ساخته شود. درونش پر از خرده صدف و تعداد ز یا
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:  دیپر یم نییکرد که باال و پا یقرمز رنگ شده بود. سحر آنقدر ذوق خرچنگ ها را م

 ... فتمگر یآوردم ازشون عکس م یم لیکاش موبا

 ارم؟یبرم برات ب  یخوا  یبود: م دیدادم که از من بع یهاد شنیپ

هرگز  یمیقد اوشیس نیاز ا  یبود. جدا ادیتا ساحل ز یاصل یساختمان ها نیب فاصله

همه راه را برود   نیکرد تا به خودش زحمت دهد ا یرها نم ییجا نیسحر را تنها چن

. سحر با تعجب مرا نگاه  ختیر یتا چند روز اشک م دید ی. مادرم اگر ماوردیب یزیچ

 ... ستیخواد حاال واجب ن یخاطر من؟ نم بهتا اتاق  یآفتاب بر ریکرد و گفت: ز

شدم. زن و  مان یصحنه پشت سرش پش  دن یشوم اما با د الیخ یمن هم ب خواستم

د.  داشتن یلحظه دست از عکس گرفتن بر نم کیبودند که از لحظه ورود به هتل  یمرد

 یوود یهال یمثل مدل ها ویبود و همسرش با ما ستادهیا نی با دورب رتیغ یب کهیمرت

 گرفت.   یژست م ایکنار در

دلم... خانومم   زیبلند گفت: »عز یآن مردک با صدا یوقت یندهم ول تی کردم اهم یسع

به   یچشم ریز یزد. نگاه رون یب رتمیدانم چرا رگ غ  ی!« نمیشد ییایدر یپر  هیشب

در   یکیبود و سپس به سحر انداختم و  دهیماسه ها دراز کش یکه رو یکیآن زن خ

 گوشم گفت: خاک بر سرت! 

  یسحر را که هنوز مشغول خرچنگ ها بود گرفتم و بلندش کردم: پاشو... م یبازو ریز

 ... می... بدو برمیاریب نیدورب میر

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

338 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

: چه مرگت شد؟ ولم کن ستادیو ا دی کرد اما دستش را کش یمرا همراه  یقدم چند

 ؟ ی چ یبرا نی... دوربنمیبب
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  گمیم یرا گرفتم و مجبورش کردم همراهم شود: حرف اضافه نزن وقت  شیبازو دوباره

 بگو چشم!  ایب
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داشت دستش را آزاد کند. به زور او را   یو سحر سع  میهتل شده بود  یورود ریمس وارد

شده زن من البد   ییایدر یگفتم: زنش پر یم یور یو در دل به خودم در دمیکش یم

نگاه بغض کنه چون  هیبه خاطر  دی... خاک... زن تو بااوشیکلفت... خاک تو سرت س

 خواد... خاک...  یمزن توجه  یبفهم  یاحمق شعور ندار  یتو

 ولم کن! اوشیش را آزاد کرد: سجلوتر باالخره دست یکم

نداشت به چشم   یدرست و حساب یآفتاب  نکیع کی یو نگاهش کردم. حت ستادمیا

داشت با اخم به   یسع  یزد اما وقت یم یبه کبود  یچانه اش کم ریبزند. هنوز قسمت ز

اش   یقهوه ا   یو مژه ها یعسل یچهره من نگاه کند انعکاس نور آفتاب به چشم ها

  یاتاق... لباس عوض م یتو یایم منبرد: با  یو آن لحظه دلم را بدجور م دیتاب یم

که   میخر یشهر هست انقدر لباس م نی ا یتو  یهر جهنم دره ا میر ی... بعدش میکن

 ... م یبرگرد میریبگ یگار می مجبور بش

 ! ؟ی: گاردیباال انداخت و پرس  ییابرو

... اصال  یشدم: آره گار کیبه او نزد شتریبه جانب دست به کمر زدم و ب حق

بار هم بگو چشم صدات در   نیهم روش... ا نیاتوبوس... همه عمرت بهت زور گفتم ا

 ... ادین

  یفشرد تا از جلو یدست زنش را گرفت و به گرم اوشیرا گرفتم... من!... س دستش

  یزبان یباال گرفته به زبان ب یمزاحم با افتخار رد شود و با سر شهیآن دو جوان هم

 زن مال من است! نی: ادیبگو
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دست مردانه ام مثل برف داشت   ان یهم اعتراض نکرد. انگشتان کوچکش در م سحر

  نندیب یکه دوستش دارند را م  یمرد یبار گفت دخترها وقت  کیآمد  ادمیشد.  یآب م

  یبعد از ازدواج حت یزند و او آنقدر مرا دوست داشته که حت  یم خینوک انگشتشان 

نوک    یکرده. سرد یزده و عرق م یم خی شیدست ها شهیاز من دلخور بوده هم یوقت

زدم: خاک بر سرت   بیگفت هنوز هم دوستم دارد. دوباره به خودم نه یانگشتانش م

 !اوشیس

که از اتاق مجاور  دمیرا د نیتا سحر وارد شود. افش ستادمیا میدیاتاق که رس به

 ...اوشیبلند مرا خطاب قرار داد: سالم آقا س یآمد و با صدا رون یب

  یو سالم ستادمی از هتل است. همانجا ا یگریکردم اتاق آنها در قسمت د یم فکر

 د؟ییایاسکله شما هم با ما م میر ی م می: ما داردیدادم. در اتاقش را بست و پرس
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نظر سحر را بپرسم جواب دادم: آره داداش بگو  نکهی زدم و بدون ا یبهتر! لبخند چه

 ... میهست یالب تو گهیساعت د میخانمت حاضر بشه ما هم تا ن

  یکرد. با قلدر یمن وارد شدم. متعجب نگاهم م یبود وقت ستادهی هنوز پشت در ا سحر

بدو حاضر شو... منم   ؟یکن ینگاه م یبه چ  ه؟یشدم: چ کشیتکان دادم و نزد یسر

 ..رمیگ یزود دوش م

 ! خودت برو!امیتختش نشست: من نم یشد و رفت رو نهیدست به س کالفه

  میتصم یعرق بود ول سیتنم خ نکهیانداختم. با ا یو گوشه ا  دمیکش رون یرا ب شرتمیت

فاز غم  نی بار وقت بگذارم خانم خودم را از ا نیبه خودم برسم ا نکهیا  یگرفتم به جا

سرش   یو باال دمیکش رون یام ب یکمر فی . بسته دالرها را از کاورمیب رون یب  زشیانگ

  یقیحق اوشیس یخودم باشم؟ گفت یمگه نگفت  ؟یایمکه ن یترس یم ی: از چستادمیا

 که تا حاال بوده...  ینه اون توهم
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دور   ؟ینیب  یم نویو دور سرش چرخاندم: ا دمیکش رون یب یداخل بسته اسکناس از

 چشمات...  یسرت بگردم... تک تکشون فدا

برداشتم: گور   گرید یکیسرش در هوا رها کردم و  یرا مثل شادباش باال اسکناس

خوام نباشه اگر زنم حسرت به دلش   ی... منهیماش شگاهینما  یپدر پول... گور پدر هرچ

مونده... نوش جونت حاللت باشه... مال خودته... دستمزد هفت سال جون کندنت کنار 

 ...  شعورهیمن ب

بود اما قلبش   سی. نگاهش خدیخند یحال به حرکاتم م نیدر ع یکرده بود ول بغض

. دل به  نمیکردنش را نب هیشد. صورتش را با دست ها پوشاند تا گر یگرم م داشت

ام بچسبانم.   نهیرا گرفتم و بلندش کردم تا تنش را به س شیزده بودم. بازوها ایدر

شود... درست در   رید نکهیمن قبل از ا وزد  یرا هق م یمحبت یچند سال ب نیدرد ا

که   یا  رهیکردم. گ یمشق م یداشتم خط به خط عاشق یینها  یوقت اضافه باز

پرت    یو گوشه ا دمیکش رون ی بست ب یرا با آن شلخته از پشت م  شیموها شهیهم

فرو بردم تا باالخره نوازش کردن   شیموها نیرا ب میکردم. با حرص دست ها

خودش را در آغوشم لوس کرده بود و من  . دمیو بوس دمیبو کش ار سوانشی. گاموزمیب

فکر    ینوکرتم... تو چ  یلیام به تکاپو افتاد: خ نهیبار قلبم داغ داغ وسط س نیاول یبرا 

... خدا رو شکر  دید یفهمه... عقل نداشت... کور بود نم  یخره نم اوشیس نیا ؟یکرد

خوام   یو با شعور؟ م بیزن نج کی زخواستم ج یم یچ میکه تو رو دارم... من از زندگ

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

343 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

حسرت بخورم که چرا گذاشتم انقدر   نم یمن با اون همه پول بش یکار کنم تو بر یچ

 ؟ یفهم یم چمیبشه؟ سحر خانم من... تاج سرم... من بدون تو ه رید
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شوم:   رهیرا پاک کنم و به چشمانش خ شی را با دست قاب گرفتم تا اشک ها صورتش

کنم...   یخوشگلت برم... غلط کردم... نفهم بودم... درستش م یربون چشم هامن ق

منو از  نکهی... من تا عمر دارم ازت به خاطر ارمیگ یم ادی... دمیقول مردونه بهت م
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تاختم  یخودم و تو م یکورکورانه تا نابود اشتمبفهمم چقدر د یآورد رون یاون باتالق ب

دلت خواست برات  یبار مردونه هرچ کیالاقل  رون یب میبر ایدلم ب  زی ... عزونتمیمد

 بخرم... 

 : باشه؟دمیاش نشاندم و دوباره پرس  یشانیپ  یرو یا  بوسه

 یدستمال کاغذ یپاتخت یبه عالمت مثبت تکان داد و دستم را پس زد تا از رو یسر

مربوط به   شترشیانداختم. ب شیبه لباس ها یبردارد. در کمد را باز کردم و نگاه

. قلبم  دندیخر یم شیبرا گران یبود که د ییها هی هد هیشد و بق یاش م یدوران مجرد

کمد را اشغال کرده بود. مثال او زن   شتری ب می ن هبه درد آمد. من آنقدر لباس نو داشتم ک

 بود و هزار اطوار و من مرد؟!!

رفتم هرچه   رون یبدر که  نیکردم از ا تیدوش ن ریحوله برداشتم و وارد حمام شدم. ز 

  یشب هم که شده اجازه نم کیحداقل  دیقلبم به من فرمان داد همان کار را بکنم. با

من است   صهیخص نیتصور داشتم بهتر شهیکه هم یدادم خساست و آن فکر اقتصاد

  یحوصله داشت هر چه دم دستش م  یبود و ب دهیپوش  یقد علم کند. لباس ساده ا

 رون ی شه ب یموهاتو خشک کن شب سرد م اوشیگذاشت: س یم فشیدر ک دیرس

 ... یخور یسرما م

. مگر زن من چه رمیعکس بگ یرا برداشتم و گذاشتم شارژ شود تا حساب لمیموبا

  یاز او نم یعکس درست و حساب کی کم داشت که  فتهیاز آن کرگدن خودش یزیچ

 و مرض! ییایدر یگرفتم؟ پر 
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آنقدر  یندارد. وقت  یو ثروت آدم یسطح اجتماع به  یبودن ربط د«یبد دی»ند  اصطالح

که  یر یگ ینم یدرس زندگ رامونتیو از جهان پ یکن یاطرافت را درست نگاه نم

بار  د«یبد  دیبه قول معروف »ند یعنی یشو  یمثل من م یموجود تک بعد کیبه  لیتبد

از   یو فهم  دهیغار خواب کیسال ها در   کهبودم  یکس هی! من به تمام معنا شبیآمده ا

که سابقا اگر هم اطرافم   نمیبب ییزهایسفر باعث شده بود چ  نیندارد. ا یواقع یزندگ

  یاگر م یغرق در مشکالتم بودم که حت یکردم. به حد  یوجود داشت توجه نم

چند روز و تنها نشستن کنار استخر   نی ا یکاریآمد. ب ینم شیخواستم هم فرصتش پ 

توجه کنم که قبال   یاتیبه جزئ یحوصلگ یاعث شده بود از سر ب هتل ب یالب داخل ای

 جذاب نبود.  میبرا
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به ساعت خروجمان دقت کردم. احتماال تا دوازده شب   میآمد یم رون یاتاق که ب از

هشت ساعت زمان  یحدود هفت ال  یعنی نی. امیبود مان یدوباره در اتاق ها یهمگ

زدن در  یپنالت هیبودم را از نو بسازم. شب دهیکه به گند کش یداشتم تا هفت سال زندگ

دروازه بان  نکهیبود. با توجه به ا زیانگ جان ی زمان از دست رفته فوتبال ترسناک و ه

توپ را وارد دروازه  یدانستم بتوانم به آسان یاست محال م نی زبیسحر نکته سنج و ت

  یکردم. حس قدرتمند یالبداهه عمل م یف  دیرا کرده ام. با یکس دیهمد تقلکنم و نف

پوستم   ایشد قلبم تند تر بتپد  یدوانده بود و باعث م شهیچند وقت درونم ر نیکه ا

نه   گریلحظات را بسازد. د نیتوانست ا یاز حرارت احساسات درونم بسوزد م یگاه

احمقانه شوم.   یباز  نیبرنده ا دیردم باک یفکر م  نیدر کار بود و نه به ا یمعامله ا

افتاد.   یکردم نفسم به شماره م یمستجاب شده بود. همسرم را که نگاه م میدعاها

دختر   کیاست که با  یعاشقانه ا یقرارها  نیاول  نیبودم و ا شناختهانگار هرگز او را ن

 گذارم.   یفوق العاده با ارزش م
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خارج از شهر را دادند. برعکس  یپاساژ کم کیگرفتند و آدرس  یتاکس کایکمک مل با

انداختم تا  یو خودم را وسط م ستدیگوشه با کیکردم  یکه مجبورش م  شهیهم

ماندم تا سحر هرچه در چنته داشت رو کند.  نیبار کنار افش نیا رمی بگ فی تخف شتریب

ت من نشسته بود  هم باشند. سحر پش رخودم جلو نشستم که تازه عروس و داماد کنا

 ادیکرد ز یم ی. سعنمیکنار دستم بب  نهیرا در آ رشیتوانستم تصو یو تمام مدت م

آزادانه با مردم صحبت کند نداشت. برعکس سحر،  نکهیاز ا  یحرف نزند. تجربه خوب

  یزبان هم را نم نکهیراننده را با ا ی. حتستادیا یلحظه از حرکت نم  کیفکش  کایمل

  یصدا  یهمراه یاما برا  مییگو یما چه م دیفهم ی. بنده خدا نمدیبه حرف کش دندیهمف

چند بار  دیرس یم یدان ی. به هر مدیرقص یرا بلند کرد و خودش پشت فرمان کم کیموز

کردند که راننده  طنتیش نی و افش کایتا ما را بخنداند. آنقدر مل دیچرخ یدورش م

  کای. ملمیبرقص هیبه رسم مردم ترک میشو ادهیپنگه داشت و مجبورمان کرد  یگوشه ا

شانه به شانه هم   یزدند و ما مثل رقص کورد یدست م نیو سحر از داخل ماش

 .  میکرد یم دیحرکات راننده را تقل

  یاحساس سبک میکرد یم یاز راننده خداحافظ  یکوچک باعث شد وقت یزهایچ نیهم

مثبت   یروح شفاست. آنقدر درونم انرژ قیعم یزخم ها یبرا  دن یکنم. خند یشتر یب

پاساژ   یفکر دست سحر را گرفتم و دنبال خودم به سمت ورود یکردم که ب یحس م

 .دمیکش
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[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 142_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

 

زده بود. نگاهش که کردم مثل دختربچه ها گونه   خیانگشتانش درون دستان من  نوک

  ییتر از باقلوا نیریش یبود.... حت نیریزد. لبخندش ش  یم یبه سرخ جان یاز ه شیها

  یزد... درخشش یتعارف کرد... نگاهش برق م گان یاز مغازه ها به را  یکیکه فروشنده 
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فروغ   یب  شهیشب درست وسط چشمان هم یکیردر تا ییایاز نور فانوس در باتریز

 ان یدر م فشیلبخند و فشردن دست لط یام کاشته بودم آن هم با کم یزن زندگ

 انگشتانم... 

  یبه سحر نشان دهم م  نکهیا یبرا  میدیکه رس داسیفروشگاه بزرگ مارک آد یجلو

. با  ستادمیا ستین سیخس اوشیاز س  یسنگ تمام بگذارم و خبر شیخواهم برا

 یم  داس؟یآد یتو میه ها... بر: بچستندیهم خواستم با نیو افش کایبلند از مل یصدا

 سحر کفش بخرم...  یخوام برا

بهت   میخوام... بر یبشنوند گفت: نم  هیکه بق یو طور  دیبا عجله دستم را کش سحر

 ... میبگم کجا بخر

شوم اما سحر را آرام از  الیخ یشدم ب یمغازه حراج ندارد راض نیکه گفت ا کایمل

شد به   یم یچ ؟یکن یجدا کردم تا در گوشش زمزمه کنم: سحر تمومش نم هیبق

  اوشیانقدر لج کن تا من سگ بشم بعد بگو س ؟یکرد یخاطر من هم که شده قبول م

 ... سهیخس

  یچقدر باعث آزارش م دمیفهم یکه نم یشگیهم ان یکوبنده بود. همان طرز ب لحنم

  یوبا صدا دیکش رون یانگشتانم ب ان یاز وجودم شده بود. دستش را از م یشود و جزو

  یمنتظرت م نجایخودت بخر من ا یبرو برا یگفت: من الزم ندارم اگر خواست یمحزون

 مونم... 
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را   شیاشاره کرد که کنار حوض وسط پاساژ بود. کالفه بازو  ییدست به سکو با

  ؟یخوا  یاو را از مردم جدا کردم: چرا نم یمغازه ا نیتریو یو به بهانه تماشا دمیکش

 ... یر یگ یحالمو م یدار  دهیباز چه مرگته؟ انقدر رو مخ سر من راه نرو... هنوز نرس

 ایبه اجناس داخل مغازه گفت: باز گفت مخ سرم...   رهیزد و خ یلبخند نهیبه س دست

 سر... ایمخ 

 ... یکی نیداده به ا ریخب... حاال گ یلی: خدمیحرص کنار گوشش غر با

و   دندیخر یم یگشت. داشتند بستن  نیو افش  کایو با نگاهش دنبال مل دیسمتم چرخ به

  رندیرا از دستش بگ یگذاشت بستن یسرگرم حرکات مسخره فروشنده که نم یحساب

درباره   یگریشود و درس د رهیشد تا به چشمانم خ کیبه من نزد یشده بودند. قدم

  یبا کت و شلوار کفش کتون گهکه دوستش نداشتم بدهد: به نظرت قشن یاوشیس

 ؟ یبپوش یورزش

 داره؟  یجواب دادم: چه ربط  یعصب

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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 قشنگه؟   یبپوشم با کفش ورزش یمثال من لباس مجلس ای... ی: نه جددیپرس دوباره

 ؟ یجواب دادم: نه... مگه اوسکول یال رفت وقتبا میصدا یکم

  یمونه که بخوا یم نیتو درست مثل ا دن یخر متیمارک دار گرون ق یخب کتون   -

  یکه آدم ها یمشکل نیبزرگتر یدون  یم اوشی... سیبپوش  یکت و شلوار با کتون

  ریبه جاش جو گ یکار درست انجام بد  یخوا یم ی... وقت ه؟ یاطرافت باهات دارند چ

که فقط طرفت مونده تو مخمصه  یدر حال یکه ترکوند یگذار  ی... بعد منت میش یم

  یاز ته سوزن راحت م یول یش یبراش نمونده... از در دروازه رد نم یچون چاره ا

به من نگاه کن...    ؟یالزم دارم همون رو برام بخر یچ یپرس  ی... چرا از من نمیگذر

نشو به   ریبه خاطر مارکش بخرم؟ جو گ ی ش چند صد هزار تومنکف ادیم ختمیاصال به ر
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من دنبال مارک لباس   یدید یمن هم خودم باشم... ک یخودت باش ریاد بگیجاش 

نه مادرت و نه خواهرهات من سحرم...   مامیبارم باشه؟ من نه س نیدوم نیبرم که ا

ازش استفاده  محاله  ادیخوشش ن یزیسحر تا از چ ید یبعد از هفت سال هنوز نفهم

... مهم  دهیبهم دست م  یدگتنم حال نکنم احساس افسر یکنه؟ من اگر با لباس تو

داشته   یخودم باهاش احساس خوب دیبا دمیاز دستفروش خر ایمارک داره  ستین

کنند  یم یهر کار گران یدنبال د یافتیب  مون یمثل م نکهیا یباشم... منو بشناس به جا

 ..یکن دیتو هم تقل

را گاز گرفتم تا کنترل رفتارم را داشته باشم: باشه... من بلد   نمییلب پا هیثان چند

 تو بگو...  ستمین

  یانداخت: م نیو افش کایبه مل یکرد و دوباره نگاه میشانه تنظ یرا رو فشیک بند

  یخوا  یم یکنم؟ باشه با پول خودم... تو هم برو با پول خودت هرچ  دیمن خر یخوا

 .. بخر فقط بدون اگر.

را گرفتم و اجازه ندادم ادامه دهد: سحر بس   شیاطرافم شانه ها طیتوجه به مح یب

 یباشه بهت حقوق م  ؟یریگ یاز من پول نم   یگ یمگه نم ه؟یچ یدون  یکن... اصال م

 دم... نوش جونت حاللت باشه خوب شد؟ فقط تمومش کن...

  ؟ید یبر نداشت: حقوق م  یصورتش نشست اما دست از لجباز یرو یمحو لبخند

 کنه؟  دایکابوس ادامه پ نیا نطوریتهران قراره هم می برگرد یواقعا فکر کرد ؟یبابت چ
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کنم   یشروع به خودزن یحت ایمغازه بکوبم  شهی توانستم آن لحظه با مشت به ش یم

پشتم را به او کردم تا  هیدور شدم تا به اعصابم مسلط شوم. چند ثان یاز سحر کم یول

  نیتریفاصله از او رو به و یجمالت در مغزم شکل گرفت. برگشتم و دوباره با قدم
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ده با خوب  بو زیتم شهی... خونه همیکرد ی: سحر هفت ساله با من زندگستادمیمغازه ا

 درسته؟  ی... حقوق که نگرفتیو بدم ساخت

 نی پولم بود کف دستش گذاشتم: ا  فیبردم و هرچه دالر داخل ک بمیدر ج دست

 یکن یو باهاش حال م یدوست دار  یحقوقت مال گذشته است خوب شد؟ برو هرچ 

 بخر حاللت باشه... 

  ن یما شده معامله... از روز اول هم یرا تا زد و دوباره در دست من گذاشت: زندگ دالرها

به من ارزش بده... خودت   ریخوام... دستمو بگ یخوام مرد م یبود... من حقوق نم

  یکرد میقلبت از سحر قا  یتو ی... حساب و کتاب نکن به جاش هرچاوشیباش س

  چوقتی تو ه یبود ول یتوجه ی. ب ..نبود نشونم بده... مشکل ما از اول هم پول 

گم  یکرد االن م یگفتم اگر منو دوست داشت انقدر خساست نم یم لی... اوایدینفهم

زد  یگند نم  هیخودش هم دوست نداره که اگر داشت گوش به فرمان بق یحت اوشیس

  اوشیبه اون قلب مهربونش که همه فکر کنند از سنگه احساس نداره... گفتم س

خودت باش... به حرف دلت گوش کن...   اوشیکنم س یزنه... تکرار م یم لمگو یقیحق

به  ایبار هم شده ب کی ی... برا میمعامله کن ایکه مجبور شدم بگم ب یانقدر منم منم کرد

نه مادر   م؟یخوا یم یبه ما... ما چ م یبش لیاز هم تبد یو سحر جدا اوشیس یجا

  دیخر یچقدر پول برا مینی بب نهیا رستشخوان... د یم یچ هیبق ایکامران  ای اوشیس

  یزیباشه و براش برنامه ر یهر کس به حق خودش راض میکن مشیبا هم تقس میآورد

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

355 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

عالمه لوازم   کی یستادیمغازه که جلوش ا نیالزم ندارم اما ا داسیکنه... من کفش آد

 دارم...  اجیداره که من واقعا بهش احت

دادم تا  ینشان م نشیتریو یبود خودم را مشغول تماشا یرا باالتر آوردم. مدت سرم

 کی یجلو دمیکردم. تازه د یرا نگاه نم اتشیبتوانم با زنم حرف بزنم اما واقعا محتو

ام. از شرم تا بناگوشم سرخ شد.   ستادهیبه تن دارد ا رزنانهیمانکن لخت که لباس ز

عقبگرد کردم تا از  ی. چند قدمدمیخجالت کش رشتیخنده سحر که باال رفت ب یصدا

... من اصال نگاه نکردم چرا  ی آبروم رفت... وا ینامرد یلیرد شوم: خ نیتریآن و یجلو

 ؟ ینگفت
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حاال چرا زل زده   نجا؟یچرا منو آورده ا گمیم ی... ه اوشیس ی: وادیبلند خند یبدجنس با

 که روش پر داره؟   هیصورت نیبه ا

مردم آب   یکردم دارم مثل برف جلو یپوشانده بودم و حس م میرا با دست ها صورتم

کردم. تصورم   یاجناس نگاه نم  نیزن خودم به ا یلباس ها نی ب یشوم. هرگز حت یم

آن همه لباس   یبود جلو  یا  قهیاست. حاال چند دق ییایح یو ب  یشرم یبود ب نیبر ا

  یلیدهم. سحر خ یم یبزرگ یبودم و حواسم نبود دارم چه سوت  ستادهیرنگارنگ ا ریز

 دهیمرا د نینگران بودم نکند افش شتر ی شدم. از همه ب عیضا نطوریخوشحال بود ا

و برد  دست زنش را گرفت دهیشعور از راه نرس یب کهیمرت دیباشد و با خودش بگو

 انگار هول بود.   یفروش ریلباس ز

  ی. آخر چشمم به تابلودمیچرخ یهدف دور خودم م  یکه وارد مغازه شد ب سحر

در  یکردم. کم دایپ کایو مل نیفرار از افش یبرا  یافتاد و راه یبهداشت  سیسرو

  نهیبه س نهیکه آن دو بروند اما در را که باز کردم س دیام نیمعطل کردم به ا ییدستشو

 ؟ یینجایهم ا وخندان قرار گرفتم: داداش ت شهیهم نی افش
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 کهیروبرو شدم در حال کایآمدم و با مل رون یب نیهمراه افش نکهیسخت تر از ا زیچ چیه

سحر   یشدم که وقت یداد. آنقدر عصب  یاست آزارم نم  یسحر هنوز در آن مغازه لعنت

   ؟یکن یم  یاون تو چه غلط یآمد شروع به غر زدن کردم: دو ساعته رفت ون ریب

 ! دمیخر یکرد: پوست کن م یرا با ذوق تماشا م دشیخر سهیداخل ک اتیمحتو

 تعجب نگاهش کردم: پوست کن؟! تو مغازه لباس زنونه؟  با

هم کنده  غشی: آره تدیرس یکه تصورش را داشتم به نظر م یزیتر از چ یراض یلیخ

 کنه! یسخت پوست م 

مرا گرفت: خب من   یاش گذاشت و با لبخند بازو یرا با عجله داخل کوله پشت سهیک

 خوام!  ینم یزیچ گهیتموم شد د دمیخر

  یدفعه مهربان شدنش را همان لحظه م کیآن لبخند و  یمعن  دی... بادمیفهم یم دیبا

 یرو گرینگاه کند و د شیدهایبه خر دیکش  یخجالت م یکه حت یاوشی... اما سمدیفهم

 د؟ یفهم یم دیرا نداشت از کجا با نیو افش کایحرف زدن با مل

کردم با او   یو من هم گذاشتم راحت باشد. سع کایمل یها طنتیش هیشد پا سحر

احمقانه بدهم تا به   یها یسوت شتری شد ب یوجودم باعث م  یکنم اما تلخ یهمراه

 بتوانم شوخ طبع باشم.  یواقع یمعنا
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[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 146_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

 یشوخ کی یحت اوشیبماند س ادمیخودم را سوژه خنده کردم که تا عمر دارم  یطور 

دعوت   یرا به شاد هیقصد داشتم بق یوقت  ی.حتست یجمله طنز ساده هم بلد ن کی ای

در الک   شتریجور وقت ها ب نیا شهیدادم. سحر هم یزدم و دستور م ینق م شتریکنم ب

  یدون یدر گوشم گفت: م میصرف شام که نشست یبرا  زی رفت. سر م یخودش فرو م

 بشه؟  یقراره چ  میبر نجایاز ا
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 قراره بشه؟   یتر بردم: چ کیرا نزد سرم

نقطه بدنم خورد   نینفسش به حساس تر دیفهمکرد و ن کیرا به گوشم نزد شیها لب

کردم   یچه غلط یتا آخر سفر بگ یخوا  ی: مدمیکه مورمورم شد و به خودم لرز یطور

 در آوردم! یجلف باز

نشان دهم. الحق مرا بهتر از  یکردم هر طور شده خودم را جد یم یچند لحظه سع تا

اخم کنم و ژست    نکهیا یبه جا دمیخند یم یشناخت. هر بار در جمع کم یخودم م

رفتن از   رون یزدم. ب یتا مدت ها عذاب وجدان داشتم و غرش را سر سحر م رمیبگ

  میو کالسم است آنقدر برا تیصکردم نشانه شخ یفکر م شهیآن قالب خاص که هم

من  یدائم یسرزنش ها نطوریها هم لمیسخت بود که اغلب با پاک کردن عکس ها و ف

 شد.   یهمراه م

ساالد و مخلفات،  یبود. کباب و نان مخصوص همراه دوغ با کم یمطبوع یغذا

دانم چه در   ی. نممیسفارش داد کایمل  شنهادیکه به پ  یو چا نیری ش یباقلوا نطوریهم

  یب یاما به طرز عج دیچسب یبودند که آنقدر م تهخیر کیکمربار یآن استکان ها

که در آن استکان و  نیهم ایگو مانداشت ا یران ی ا یبا چا یمتفاوت بود. طعمش فرق

افتاد تا دلچسب   یاتفاق م  یشد معجزه ا یم ختهیر هیمخصوص مردم ترک ینعلبک

 باشد. 

  یبزرگ عرضه م یفلز  یها ینیس یکه رو مویخام همراه با چند قطره آبل یها صدف

و  کایبا اکراه و به اصرار مل نی من و افش  یاما وقت  دیرس یشد ابتدا چندش آور به نظر م
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هنگام قدم   میداشت بمان ینظرمان فرق کرد. هرچه پول خرد در ج میسحر امتحان کرد

آن را خاص و دل  ونان یکروز  یها ی کشت داززدن در بازار کوچک شهر که چشم ان

از   دیشد. با میخورد نیمن و افش  یکه دزدک یخام یدف هاکرد خرج ص یم زیانگ

بار اول غر   یچقدر برا  میدانست یخودمان م رایماند ز یو سحر پنهان م کایچشم مل

کرد از   یم ی. آنقدر عکس از سحر گرفته بودم که سع میو ادا اطوار در آورد میزد

 فرار کند.  ستمد
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خواست دست از سرش   یشد و م یپنهان م کایزدم پشت مل یم شیبار صدا هر

 من! ییایدر یگفتم: پر  یو م دمیخند یم  یبردارم. به لجباز

کردم.   یاش احساس غرور م یشاد دن یو من از د دیخند یم یشد ول یم چندشش

 کیراز جاده با ییاینور گردان فانوس در ریو ز میگرفت یبود که باالخره تاکس  روقتید

عقب پشت راننده   فیدر رد کایمن و مل نی. سحر ما بمیبه سمت هتل برگشت  یساحل

  یبود که دوستش داشتم. ا ما نیب ی نشست و من دستش را محکم گرفتم. آرامش 

  یبودم خالص م دهیکش یخودم و زندگ نیکه ب یمستحکم واریکاش زودتر از آن د

به  دیکردم موفق شده ام و با یهم من فکر م دینبود... شا رید یلیشدم اما حاال هم خ

 آوردم که بوده ام و چه کرده ام....  یم ادی

پر بار بودند.   نیو افش کایمل م،یکوچک در دست داشت سهیمن و سحر که دو ک برعکس

  شنهادی که پ میبود دهیشد. تازه به آسانسور رس یکردن خسته نم دیدختر از خر نیا

 ؟ یبازار سنت می برداد: فردا هم 

  یچ یبازار سنت یبر  یخوا یم کایو محکم او را در آغوش فشرد: مل دیخند نی افش

 ؟ یبخر

 خوام... لطفا...  یآورد و خودش را لوس کرد: م رون ی را مثل بچه ها ب نشییپا  لب
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 ... ساعت چند؟ مینشان دادم: بر  هیباال گرفته خودم را پا یسر با

  یبازار سنت یبر  یخوا  ی: مدیپرس کای به من انداخت و از مل ینگاه یچشم ریز سحر

فروشند به درد   یاطراف محصوالتشون رو م یاونجا کشاورزها ؟یبخر   یو سبز وهیم

 خوره...  یما نم

پر از باغ  نجای... دور امیهلو بخور میگفت: بر ادیبرق زد و با شوق ز کایمل یها چشم

... سحر لوس نباش...  گهید میدلم خواست... بر دمید یکی.... دست هیهلو و توت فرنگ 

 بود...  ی... هلوهاش اندازه طالبیدیتو که ند

بچه   یترسم چشم ها یبرمت م ی: باشه خودم مدیو سرش را بوس  دیبلند خند نی افش

 مون چپ بشه از االن...  ندهیآ

از   شهی کنم اما سحر محکم دستم را فشرد. هم یکنجکاو کایمل یدرباره باردار  خواستم

  یم ریخ یدعا یحت ای دندیپرس یمردم درباره بچه دار شدن زوج ها سوال م نکهیا

  یخوب یبا شوهرت رابطه جنس  ایآ یاست بپرس  نیگفت مثل ا یکردند متنفر بود. م

چطور گذشت؟ سوال   دیکه با هم بود یبار  نیآخر یبپرس یاز زوج ایو چگونه؟!  یدار

در  مشیدانست و اعتقاد داشت تصم  یم یتیترب ینوع ب  کیدرباره بچه دار شدن را 

 است.  نی شود و از اسرار زوج یزن و مرد گرفته م کی یلحظه زندگ نیتر یخصوص

 

   

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

363 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

   

   

 

 148_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

که خودم هم حساس شده بودم و   میسوال جواب داده بود  نیما به ا یبس هر دو از

حرف  ان یبنامد. سکوت من باعث شد م  فیکث یو فضول یحرمت یدادم آن را ب یحق م

. از سحر ممنون شدم دستم را ستیاز بچه ن  یبوده و خبر یشوخ کیبفهمم  شان یها

 .  ارومیدر ن یفشرد تا خاله زنک باز
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خطاب به سحر گفت:   نی که افش میشد یدا معاشق ج یدر اتاق از کبوترها یجلو

  یدون ی... نممیعوضش کن یکنم که کمک کرد یاتاق دعات م یتو امیهربار م یآبج

 داد...  یچقدر بو م یاتاق قبل

تکان داد. هنوز کنار من از هم کالم شدن با  یزد و سر یاما لبخند  دیرنگش پر سحر

خواست من بدانم.   ینم ای. خبر نداشتم سحر کمکشان کرده و گودیترس یمردها م

با آنها   یسرد یوارد اتاق شد و خداحافظ عیدر راه است که سر یکرد جنجال یفکر م

  سیداخل سرو دشیخر سهیک باتخت انداخت و   یلوازمش را رو  عیکرد. سر

  نیشد ا ی. باورم نمدمیتخت دراز کش یرا در آوردم و رو میرفت. کفش ها یبهداشت 

  یبود که آنها هم تماس نم  بیهمه وقت از خانواده ام دور بودم و دلم تنگ نشده! عج

 نیهتل وصل شدم. چند نترنتیرسان را باز کردم و به شبکه ا امیگرفتند. نرم افزار پ

شد.   یزد و بعد قطع م یشماره تلفن همه تماس گرفتم اما فقط چند بوق آزاد م ابار ب

به خواهرم ترانه بفرستم. متن را نوشتم و دکمه ارسال را فشردم.   یامیگرفتم پ میتصم

 یا  دهیکردم فا یآمد و هر چقدر امتحان م یبود که عالمت ارسال ناموفق م  بیعج

 لمیرا که از موبا ران یکارت تلفن همراه ا میس اتنداشت. دلم به شور افتاد. بلند شدم 

  یو ورود یواریکمد د ان یم کیبار ی. وارد راهرورمیخارج کرده بودم دوباره به کار بگ

که شدم همزمان در باز شد و من با دهان باز همان جا خشکم زد.  یبهداشت  سیسرو

خط  ریز ابه تن داشت که قدش به زحمت ت یرنگ کوتاه یسحر لباس خواب ارغوان

که اندامش را   هیدر حاش یبرجسته مشک ینازک با گل ها ری. حردیرس یباسنش م

کرد اما  یم ادیکارها ز نیاول ازدواجمان از ا یگذاشت. سال ها یم شیکامل به نما
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  زیتند و ت ینگاهش کنم. با جمله ا یمن آنقدر خسته و داغون بودم که حال نداشتم حت

 ین یریبار لبخند ش  نیرفتم. ا یبه خواب م یگوشه ا هشکستم و مثل جناز یدلش را م

خواره؟   ی... تنت میخوشگل کرد نمیب  یصورتم نشست و قلبم به تکاپو افتاد: م یرو

 من کامال آماده ام...
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. جان.. اوشیتکان داد: س یسر یزد و با سرد یمن سحر به تمسخر پوزخند  برعکس

کنده... قراره امشب   یلیهم خ غشیتنم کردم اسمش پوست کنه! ت ینیب یکه م نیا

ولت کنم برم با پوست کن جلوت رژه   شهی هم یکه برا یپوستت رو بکنه... تا روز

 ! یکه بسوز رمیم

.  دیتختش دراز کش یاز کنارم گذشت و با ژست رو  یکردم وقت بشینگاهم تعق با

 ه؟ یحرکات چ نیبود: منظورت از ا دهیبا تهران از مغزم پر یتماس تلفن

 ! نیدست اشاره کرد: بش با

آورد و مشغول چرب کردن   رون یب فشیکرم از ک وپیتخت خودم نشستم. سحر ت یرو

 کنه؟  یداره که شوهر م اجیاحت  یاز همه به چ  شتریزن ب کی یدون یتن و بدنش شد: م

شدن! دخترها  دهیدانم و او ادامه داد: د ینم یعنیتکان دادم که  یاحمق ها سر مثل

  ی.... حاال مییباینگاهشون کنه و با کالم و نگاهش بگه تو ز یکیکنند که  یازدواج م

 شه؟  یم یاگر مرد به زنش توجه نکنه چ یدون

 شه؟  یم یرا پنهان کنم: چ میکردم لرزش محزون صدا یو سع دمیکش یقیعم نفس

و با عشوه شروع به   ختیچپش که به سمت من بود ر یساق پا یکردم را رو عیما

  ی... ول رهیم یزنه... از درون م یم خی شه... قلبش  یکرد: مثل گل پژمرده م دن یمال

 من... 
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 کیبرد و من حس کردم درونم  شی ران ها پ یرا تا باال شیآرام دست ها حرکت

  یداغ...حاال که چشم هات منو م یلیبزرگ روشن کردند: من هنوز داغم... خ  یبخار

 ی... مثل من که م یحسرتش بسوز یتو دیدم اما با یحرارتم رو نشونت م نهیب

 تونستم نگاه کنم...  یسوختم و فقط م

شدم و  یم یعصبان دیهم با دیکنم؟ شا هیبه حال خودم گر ایدانستم بخندم  ینم

گفتم برو به جهنم اما از   یکرد م یمثل سابق که مرا طرد م  دمیکش یسرش داد م

گفت:   دهیبا لحن کش ختیگردنش کرم ر یو رو دیدراز کش یوقت دمیخنده ترک

 بسوز.... آره بسوز...آره.... 

تماس با  ادیبه صدا در آمد و من دوباره  لشیقطع شد که موبا یمضحکش وقت شینما

بار   کی یو من حتزد  یبود که دائم با خانواده خودش حرف م بی تهران افتادم. عج

تمام شود و بعد  دیصحبت کنم. صبر کردم تا حرفش با سع چکدامینتوانسته بودم با ه

 ؟ یاریسوال بکنم جوش نم هی: سحر دمیپرس

و دوباره   دیچی تخت به خودش پ یکه مثل مار رو ینرم داد طور   یبدنش حرکت به

 گفت: بسوز.... 
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خنداند اما از خودم پنهان نبود  یکند داشت مرا م یمن عشوه گر  یرا ب  نکهیاز ا شتریب

  نی... ببیریگ یانتقام م یدار دمی... باشه فهم وانهیآورد: نکن د یکه نفسم را بند م 

 ؟ ی زن یزنگ م یتو چطور  رمیمن نتونستم با خونه تماس بگ

: خت یمن ر یرپا یز شیکه سرش به پشت برگشت و موها یطور دیتخت چرخ یرو

 ... نمیبب دیرو... خودم با یبده من اون گوش

 شیکرد اما پاها یرا به دستش دادم. در همان حالت شروع به بررس یو گوش دمیخند

که سحر گفت من چنان   یزیبا چ د یطول نکش یلیکند. خ یآورد تا دلبر یرا باال م
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ما رفت و   یهر دو ادیزنانه اش از  یها  یکه عشوه گر دمیشدم و از جا پر نیخشمگ

 ی. کل خانواده ام حت رمیتهران تماس بگ اب یزدم تا از قسمت الب رون یمن از اتاق ب

شدم که با عجله   یعروس و داماد ها مرا بالک کرده بودند. آنقدر حرصم گرفت و عصب

 خودم را به قسمت اطالعات رساندم. 

موقع شب   نیا نکهیبه سمتش رفتم و از ا می مستق دمیتور را د یراهنما نیرژ یوقت

 یکاش نبود و من موفق به تماس نم ی کردم اما ا یآنجا بود حضورش را شانس تلق

داد  حیتوض یهم که شده اول کم ینیر ی خودش یاست. برا یشدم. گفتم کارم ضرور

بگذارد   ارمیخودش را در اخت لیباشد مو  یشود و بعد راض یم نیتماس سنگ نهیکه هز

که گرفتم تلفن  یشماره ا نیتماسم را خودم پرداخت کنم. اول نهیدر عوض من هز

جمله  کیمن پشت خطم با  دیفهم  نکهی را برداشت و به محض ا یپدرم بود. گوش

 ندارم! اوش یبه اسم س  یتماس را قطع کرد: من پسر

  کهی. ترانه جواب داد در حالدیلرز یبه شدت م میگرفتم دست ها یدوم را که م شماره

من هستم. با لحن   دیآمد و چند بار بلند الو گفتم تا فهم یم یادیز یاطرافش صدا

 گذره؟  یخوش م ؟ی: چه کار داردیپرس یتند

خوش   شتریاست: به شما ب یمهمان کیشد در  یکه پخش م یکیبود با آن موز معلوم

 گذره... معلوم هست پشت سر من چه خبره؟ یم

  ید یچسب یمکث کرد و با همان لحن طلبکارانه گفت: تو که ما رو فراموش کرد یکم

که سر   یی.... اون از بالمیکش یم یچ  میما دار ستی هم ن التیخ نی به اون دختره ع
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مرده و زنده ما  گهی... دیست کردبابا در یکه برا  یهم از وضع نیا یمن و مامان آورد

 جونت خوش بگذرون...  ر... برو با سحست ی هم که برات مهم ن
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وسط   یافکار لعنت ایدن کی. تماس قطع شد و من با دمیبود که شن یکلمات نیآخر نیا

 یگریتنها ماندم. خواستم تماس د ایح  یب نیبراق رژ یچشم ها هیسا ریهتل ز یالب

گرفته بودند حال مرا   مینداشت همه با هم تصم یا  دهیشدم. فا مان یاما پش رمیبگ

و  یوحش اوشیکنم. دوباره آن س یکار لشان یتا دفعه آخرم باشم برخالف م رندیبگ

و   دیلول یدر من م شعوری ب کیکرده بود. به قول سحر روح  ریسرکش وجودم را تسخ

برگرداندم که از ترس   نیرا به رژ لیموبا یگوش یگرفت. طور  یرا به دست م ارمیاخت

و   ودپر از خون ب میبلند به اتاق برگشتم. چشم ها یبه عقب برداشت. با قدم ها یقدم

  یشده و من خاک بر سر دوباره به خاطر شر یچ دی. چند بار پرسدمید یسحر را نم

بلند زنانه را نداشتم. سرش داد   یصدا دن یکه خانواده ام به پا کرده بودند طاقت شن

  دمید نکهیمن نشسته بود با ضرب پس زدم. با ا یبازو یو دستش را که رو دمیکش

ندادم. در بالکن را   یتی تخت افتاد اهم یپشت رو  زو ا دیکش غیتعادلش به هم خورد، ج

  ییصدااو خبر داشته باشد. شهرام با  دیباز کردم و شماره تلفن شهرام را گرفتم شا

 ؟ یخوا یم یچ اوشیخواب آلود پاسخ داد: سالم س

سفر   نیشهرام از من به خاطر ا ینداشتم. به نظر حت  کمیلحن را از شر نیا توقع

 ه؟ یبابام چ ان یجر ؟یشده طلبکار بود: شهرام تو خبر از خانواده من دار نینفر

نکرد. همانطور سرد و خشک گفت: خبر که  یریی اما آهنگ کالمش تغ دیکش یا ازهیخم

من شمالم... اگر تو برات   ؟یپرس یاز من م  یموقع شب زنگ زد نیچطور؟ ا ادهیز

من برام مهمه که شب سرمو کنار زنم  ستی مهم ن تیبه جز اون خانواده روان  چکسیه
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آرامش خانواده من   یشبه زنگ زد نصفهنکنه... ساعت دو   نمیگذارم تو دلش نفر یم

  یدیتمومه... رس شهیهم یبرا  نجایکارت شراکت من و تو هم یبرو پ  ؟یخراب کن هم

 ما رو به سالمت...  ریتو رو به خ میتهران بگو حساب کتاب کن

: معلوم هست چه خبره؟ تو چه مرگته چرا  دمیبودم که سرش داد کش یعصب آنقدر

 .... یهم خودت یبه خانواده من داره؟ روان  یشراکت ما چه ربط ؟یگ یمزخرف م

بلند من گوش   یفاصله گرفته تا صدا یفرستاد... حس کردم از گوش  رون ی را ب نفسش

  نینداره ب  ی... به من ربطدمیبر گهیخفه شو گوش بده... د اوشیرا کر نکند: س شیها

من نموند بس که  ی... بابات اومد مغازه آبرو برا ستمین گهیگذره... من د یم یشما چ

 ت... داد زد و مزخرف گف
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زد   یهمه پشت ناموسم اون حرف ها رو م  یخودم جلو یمقدساتم قسم اگر بابا به

 کردم...  یاشتباه م یول یرتیبا غ یلیکردم خ یکشتم بعد خودم... فکر م یاول بابامو م

...  گهی: شهرام بس کن... بسه ددمیکوب واریبه د  یو از حرص مشت دمیحرفش پر ان یم

 اوشیس نیبه سرم شده؟ مثل آدم حرف بزن... باز ا یبفهمم چه خاک یزن یچرا زر نم

 کرده خودش خبر نداره؟  یچه غلط

  هی نمی بش یکن یمن سحرم برام قلدر ی فکر کرد اوشیزد: س یشهرام هم داد م حاال

 گوشه زار بزنم زورم بهت نرسه؟  

خطرناک   یدهایو تهد کیرک یبه فحش ها لیبه بعد مکالمه من و شهرام تبد نجایا از

چطور گفتم   دمیآماده است نفهم یکتک کار یبه تهران برا دنمیگفت با رس یشد. وقت

که   یکنم تا قدرتم را نشان دهم. حرف یالت و اوباشش را جمع م یها قیو رف ارشیک

و  دیعرق که از شرم چک ینوازش قطره ا شدمرا دوباره به خودم آورد و باعث زد 

با  اوشیکنند س ی... همه فکر مگهی د نیستون قفراتم را لمس کرد حس کنم: هم

  یم میکنند... پشت اون ها قا یاشتباه م یآسمون جل نامردش فرق داره ول یبرادرها
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  یو قمه کش ها ارشیپز ک یچشمت ابرو دار یبهت بگه باال یهر وقت کس یش

 یچ یتو ه اوشیس ؟یزور دار یلیخ یبگ  یخوا یم ؟یچ  یکه بگ ید یاطرافش رو م

 شگاهیوسط نما ی... وقتیندار یخان هم ارزش ارشیک نیهم یبرا ی... تو حتیستین

به برادر   ی... زن هرزه ات فالنه... وقت یرتشی غ یگفت تو داداش ب یم دیکش یداد م

داد نگفت ناموس برادرش مادر و خواهر خودش هم هستند   یش فحش ناموس خود

...  شهیمن ناموس سرم م ستی ن تیطرفم... اگر تو حال یمن تا ته خط رو خوندم با ک

کرده که   تیترب یی... تو رو همون بابایگیمزخرفات رو خودت به من م نیفردا هم

ناموس منو وسط محل کارم لخت   ادی... فردا م ستی ن شیحال یچ یه شهیدهنش باز م

کنم   یهم نم ریخ یپشت سرت دعا ی... حتاوشیس ستمین کنه به خاطر پول... من  یم

اون که  فی پاکه... ح یلیخواهرم خ یزنت از دستت راحت بشه چون جا دوارمیاما ام

هم با من  ایمثل تو باشه... حرفم رو زدم دلت خواست با داداشات ب یرتیغ یناموس ب

 منتظرم...  سیپل

ام مثل سنگ  نهی . قفسه سدیچرخ یدور سرم م ایرا زد و تماس را قطع کرد. دن حرفش

 شدم. یخفه م ژن یشده بود. اگر داخل اتاق بودم از کمبود اکس

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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و پر درد  قیعم یگوشه تراس نشستم و چند لحظه نفس ها یفلز یصندل یرو

کنم. حق با   یابیخودم را باز تی تا کم کم مغزم به کار افتاد و توانستم موقع دمیکش

  یشناختم. فکر م یبودم که تا به حال خودم م یموجود نیشهرام بود. من پست تر

از آن خواب مرگ   اما حاال که نمتهرا  یخانواده ها  نیاز سرشناس تر یکیکردم جزو 

مشت تازه  کیچون ما را  دهیچیآوازه خانواده ام همه جا پ دمیفهم یشده بودم م داریب

و   متیگران ق  لیاتومب کیدانند. هر کدام  یفرهنگ م یپولدار و ب دهیبه دوران رس

شد. مادرم که  یخارج نم یزیاما از دهانمان جز کثافت چ  میلوکس داشت  یخانه ا

کرد حالل و  یزنان عالم است وانمود م نیو بهتر نیپاک تر کردم یشه فکر م یهم

نبود. من چه داشتم؟ با خودم  شیب اکاریر ییشود اما او هم دروغگو یحرام سرش م

بود نکند خرجش کنم.   یخال بمیج شهی مرور کردم. پول داشتم اما انگار نداشتم. هم
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انگار نداشتم. هر وقت به آنها   مااست. خانواده داشتم ا ریکه فق یدرست مثل کس

خودم استفاده نکنند.   هیدادم ندانند تا ضعفم را عل یم حیکردم ترج یم دایپ اجیاحت

ها بودند که   نیشناختم هم یکه م یدشمن نیبزرگتر دینبودند و شا  یراز چیمحرم ه

در   که یانگار نداشتم... زن . زن داشتم... امادندیکش یم دکیمن  ینام خانواده را برا 

  یکرد و حت یفرار از من استفاده م یبرا یت یو نفرت بود و از هر موقع نهیدلش پر از ک

 رختخوابم باشد چه برسد مالک احساساتم! کیحاضر نبود شر گرید

نبودم اما  یداشتم اما انگار نداشتم. به ظاهر آدم کم تیبدتر هم بود. شخص  نهایا از

خدا داشتم اما انگار   یخودم... من حت یمن احترام قائل نبود حت یبرا چکسیه

  یمطلق ظلم م یحام ستدیپشت کالم حق با نکهیا  یبه جا ینداشتم. کدام خداشناس

  ؟یکن یچه کار م خودتبا  یدار اوشیزدم: س بی شود؟ به خودم نه

رفته بود. هنوز همان لباس را به   ادمی بلند شدم و داخل رفتم. سحر کامال از  فکر یب

در تراس را پشت سرم بستم. متوجه شدم با   یبود وقت   ستادهیا نهیآ یتن داشت. جلو 

  نینتوانست به ا نشیکند اما نگاه خشمگ یم زیدارد صورتش را تم یدستمال کاغذ

  یو پ یانداز یب نییآن است که سرت را پا عقل بفهماند اوضاع خراب تر از یب جیمرد گ

 شدم. یبهداشت  سی. از پشت سرش گذشتم و وارد سرویکار خودت برو

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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آمد و راه نفسم باز شد.  نییحرارت بدنم پا یتا کم دمیبه صورتم آب پاش یبار چند

  رون یب  ییکردم از دستشو یکه صورتم را خشک م نطوریبرداشتم و هم  یزیحوله تم

مشغول جمع کردن چمدانش بود باعث شد چند بار پلک   کهیسحر در حال دن یآمدم. د

 ؟یکن یچه کار م  یارکنم: د  زیرا آنال دمید یکه م یزیبزنم تا چ

نگاهم کند زمزمه کرد:   نکهیذاشت و بدون احرص چند تکه لباس داخل چمدان گ با

 !رمیدارم م
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  نجایشال و کاله کردن رفتن خونه مامان جونت ا نیزدم و متلک انداختم: ا یپوزخند

 کاربرد نداره...  

 : داره! دیحرفم پر ان یو قاطع م محکم

: سحر  دمیرا د شیابرو یبردارد و من تازه زخم بزرگ باال یزیتا از کمد چ دیچرخ

 صبر کن!

و با   دیخودش را عقب کش نیبه سرم شده اما خشمگ یباز چه خاک نمیرفتم تا بب جلو

  یبه چه بهانه ا گهیصبر کنم؟ د یچ یشد: صبر کنم؟ برا رهی آن نگاه پر نفرت به من خ

  ؟یمنو بکش یخودم رو گول بزنم؟ انقدر بمونم که بزن

 ؟ یگ یبه تو نخورد چرا دروغ م: من زدم؟ من که اصال دستم دمیپرس ییپررو با

چرا من   ه؟یچ یدون یبه اندامش داد: م ی کیستریه زیر یشد و تکان ها نهیبه س دست

 ... یبر دیبرم؟ تو با

 کیخانمان با  یب یبرسد که مثل آواره ها یکردم روز یتصور نم یلحظه ا  یحت

دختر الغر  کی کهیدر حال نمیبنش ابان یکنار خ مکتین یچمدان کوچک تا صبح رو

زورم  نکهیچون مرا مثل زباله دم در گذاشته باشد. نه ا یدو متر یغول  فی ضع یمردن

قدرت  شینما یسابق باال ببرم و با کم ثل توانستم دستم را م ی... نه اتفاقا مدیرس ینم

که دورش   یواریآدم چهارد یقیبار فرق داشت. خانه حق  نیعضالتم او را بترسانم اما ا

 یلیاست که دوستشان دارد. من خ یبلکه قلب کسان ستیساخته ن ن مایبا آجر و س
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گفت   یرود. وقت یخودش م ایمن بروم  ایخانمان شده بودم. شرط کرد  یوقت بود ب

کنم   یم رون یمانم و زنم را ب یکه در خانه م رتمیغ یتجربه نشان داده من آنقدر ب

  یانداخت و با صدا یآمد داخل چمدانش م ی. هرچه دم دستش مدیگو یحق م دمید

  رتیغ نیآورد: از روز اول با ا ینداده بودند به زبان م ادمیبلند آنچه پدر و مادرم 

  رتشیشد به خودم گفتم مرده دست رو غ ی... هر چیگفتنت منو خفه کرد رتیغ

ه  کم فکر کن هی یهر خر  یول نییپا ادیحق داره دستش بره باال نفهمه کجا م  یگذاشت

رفت خونه برادر و   یزنت م یوقت یداشت رتی... غاوشیدادند آقا س ادتیفهمه بد  یم

 ؟ یموند ی خونه م یگاو تو نیخودت ع دیخواب یداماد م
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زنش   دهیاجازه نم یخوابه ول  یپارک م یتو رون یب  رهیداره خودش م رتیکه غ یمرد

زنش بگذاره... خونش   یپا  یراه جلو  ادیب یهر کس و ناکس دهیآواره بشه... اجازه نم

تر از خودش زور بگه چه برسه به ناموسش... تو   فیبه ضع یاگر کس ادیبه جوش م

خودت راحت باشه   الیکه خ نهینب یخونه تا کس یتو  یکن یمنو زندان یگرفت ادیفقط 

چون  ییایآدم دن نیتر رتیغ یب یخرج کن  ینگو مردا یالزمه مرد باش یوقت  یول

به جهنم فقط تو جات گرم و نرم باشه    ایداده همه دن ادتی... مامان جونت یخودخواه 

 ...  یندار  چکسیدر برابر ه یتیمسئول  چیتو هم ه رن یبم دیبا هیبق

کردم   یخفه م یبا قلدر دمید یو خشم را اگر سابقا از سحر م ییپروا یحجم از ب نیا

  شیشنود و چشم ها یهنوز م شیگوش ها یزده ول خیکه کامال  یاما مثل جنازه ا

دکمه خاموش باش مرا فشرده بود.   یبودم. کس  ستادهیا  یاست گوشه ا نایهمچنان ب

گفت خودم را کنترل کنم.   یکردم به التماس م یسحر بلند م یدست رو  یبارها وقت

هولش   یداشته باشد. وقت شیبرا یریاپذ جبران ن یغفلت صدمات جان ینکند لحظه ا 

گفت اگر   یاز تخت برخورد کرده بود و خودش م یخطرناک یداده بودم سرش به جا

خورد و   یتخت م یفلز  یزیبه ت جگاهشیکرد گ یعقب تر سقوط م متریفقط چند سانت

دادم و   یبه بدن منجمدم حرکت یبردم. به سخت یجنازه اش را با خودم تهران م دیبا
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دو  یکیبه محل سقوطش انداختم. حق داشت. تا قاتل همسرم شدن فقط  ینگاه

  عیدانم چطور آنقدر مط یو نگاهم از اشک پر شد. نم دیفاصله داشتم. تنم لرز متریسانت

از اتاق و بعد از   یحرف چیه ی. بختمیلوازم داخلش ر  یو آرام سراغ چمدانم رفتم و کم

اتوبوس   ستگاهی ا مکتین یدم و بعد همانطور بهت زده روقدم ز یرفتم. کم رون یهتل ب

 نشستم.  

موقع سال به خاطر سرما خلوت  نیبود. ا یکوچک یشهر ساحل میکه ما آمده بود ییجا

کنار استخر نشسته بودم   یاز مسافران وقت یکیرا  زهایچ  نیشد. ا یم شهیتر از هم

فصول   هیگرفت و در بق یدر فصل تابستان رونق م یستیشهر تور نیداد. ا حیتوض

 یو آپارتمان ها یحیتفر یالهایو شیها انهخ شتری ب رایآرام و ساکت بود ز اریسال بس

داشت که   یبزرگ و مجهز یشد. هتل ها یآماده م ستیتور یبودند که برا  یاجاره ا

 شدند. یها مهمانش م یران ی موقع سال فقط ا نیا
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شد   ینم نجای. از ادیچیپ یگل ها و درختان باغ کنار هتل م ان یها در م رکیرجیج یصدا

که اگر  ابان یخ کی. فقط من بودم و دیموج ها را شن یصدا یحت ای دیساحل را د

 اریبس کیقبر تار  کی هیشب یطیشد گفت در مح یچشمک زن هتل نبود، م یتابلو

 افتاده ام.   ریبزرگ گ

 ایبود  نیکردم. درستش ا یو مبهوت اطرافم را نگاه م جیساعت همانطور گ مین حدود

 یانگار عقلم کار نم  یول رمیبگ گریاتاق د  کیبروم  ایغلط کردم  میبرگردم و بگو

 ندهیاز آ یریآورده بود تا تصو نجایمرا با خودش به ا یبیدست غ کیهم  دیکرد... شا

هتل   کی یرو برو  متیمارک دار گران ق یس هاو لبا رپر از دال فی. با کنم یخودم را بب

  ینه کس کهیمدلم را در دست گرفته ام در حال نیلوکس نشسته ام و تلفن همراه آخر

 را دارم که بروم.  ییو نه جا ردیرا دارم با من تماس بگ
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 ید یکنند از اول افراد افسرده و ناام یم  یکه خودکش یاز کسان یاریبودم بس دهیشن

خودم را داشتم. اشک  یخاتمه دادن به زندگ یکامل برا ینبودند. من آن لحظه آمادگ

ناله  دیشا ایزنم  یبلند حرف م یچطور با صدا دمیفهم ینم دیچک یم نییکه پا میها

 سوزه....  یدلم م یلی... خدمیزحمت کش یلیکنم: من خ یسوزناک م یها

چه   دمیمتنفر بودم اما هرگز نفهم ییاز تنها شهی شد. هم یوضع سپر نیه اب یلحظات

 یو خجالت نکش  یشو  ی. خالیدهد ببار یبه تو فرصت م ییاست. تنها ینعمت بزرگ

  یتوان یاست که م یی. فقط در تنهادهیشکستنت تا آسمان هفتم رس یصدا  نکهیاز ا

آورد فقط  یم ادتی یی. تنهایکن شکاردرونت را آ فیو آن خود ضع ینقابت را بردار 

  ر،یدست تقد ای. چوب خدا بود ستین  یادرسیفر چیخودت، ه یو خدا یخودت هست

سحر را مجبور کردم در  شینشسته بودم که چند سال پ ییدانم اما درست در جا ینم

در کرده بود چه به روزگارش آورده ام و چق فی . خودش تعرردیقرار بگ تی موقع نیا

خواسته خودش را بکشد. حس   یکه م یکرده طور یو شکست م  ییهااحساس تن

صدمه زدن به خودم و  یبرا یکاف یی . توانارم یخواست بم یبود. دلم م  یوحشتناک

  «ی»جنون آن ندیگو یحالت م نیبودم به ا دهیمرگ با آغوش باز را داشتم. شن رفتنیپذ

را برداشتم و به هتل   ان . چمددمیممکن است از آدم سربزند. از خودم ترس یو هر کار

 بازگشتم.
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[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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کنار قسمت   یآبنما یکوچک رو یرفت و آمد بود نشستم و به موج ها یکم کهییجا 

  ادیداد: سحر م یم دیدر قلبم شکل گرفت که ام ییشدم. نجوا رهیخ یدن یبوفه نوش

 دنبالم!

. من همانجا نشستم  امدیآخرم بود... صبح شد اما سحر ن دیشد گفت ام یبودم؟ م پررو

  شهیو انعکاس نور از ش دیو غم شکنجه کردم. باال آمدن خورش یمانیو خودم را با پش
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را از هم گسست   دمیام یرشته ها نی هتل به داخل سالن آخر  یپنجره ها یرنگ یها

  قی عم یجور خلسه معنو کی هیبرسم. شب ودمدرباره خ یاما باعث شد به کشف بزرگ

 یکیفکر بود و نه آن  یعرضه ب  یب کهیمتولد شد. نه آن مرت گرید اوشیس کیبود. 

آرام و خاص که  اوشیس کیبر من مسلط بودند.  شهیزورگو که هم یوحش اوشیس

  یبود. م نیو مت یمبل کنارم نشست و شروع به صحبت کرد. منطق  یتصور کردم رو

ساده   میدرست گرفت. موضوع را برا میحرف حساب با او زد و تصم کالمشد چهار 

...  یتونه درستش کنه فقط و فقط خودت یهم که م یو تنها کس یکرد: خودت کرد

که برات   یکس نیخودت و طرز فکرت بود. آخر یرهارفتار امروز خانواده ات بازتاب کا

...  یاوشیتو س یول  ید شدن به خشم از دست دا میشد هم با تسل یقائل م تی اهم

فقط    یوقت یکه با صد هزار تومان پول وارد بازار شد یهست  ینره... تو همون ادتی

... همه  یشروع کرد لیو فروش خط موبا دیاز خر اد؟یم ادتینوزده سالت بود... 

با   دهیوقتش رس گهی... دیتا به هدفت برس ید یاما تو خواب و خوراک نفهم دندیخند

 ... یاراده کن  هیفقط کاف یتون یدونم که م ی... میخودت بر ابه جنگ ب یدست خال

بود و تا به حال   نیام هم یقیرا دوست داشتم. انگار از اول خود حق دیجد اوشیس نیا

داشتم خودم   ازیبود. من ن نیاو گوش دهم. راه حلش سخت اما بهترخواستم به  ینم

 کیآمد.  یبه حساب م ازمین نیبزرگتر ییکار تنها نیا یرا بکوبم و از نو بسازم. برا 

توانست تمام مشکالتم را حل کند. ادامه   یم یسازدرست و فشرده خود یزیبرنامه ر

ممکن   میتصم نیداد احمقانه تر یسوق م یکه داشت مرا به نابود  یر یدادن به مس
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 اوشیداشتم تا با س یو پر شدن رستوران وقت کاف نیشدن مسافر داریبود. تا ب

 بود.  لمیموبا یاقدامم خاموش کردن گوش  نیدرونم نقشه بکشم. اول یمنطق

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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هتل رساندم.   یکنار الب یقسمت عموم یبهداشت  سیشدم و خودم را به سرو بلند

  یتازه کردم. به سمت اتاق راه افتادم اما صدا یو نفس دمیبه سر و صورتم کش یدست

در قسمت بدون   یدادم. کنار عده ا رییرا تغ رمیو مس دمیشن یک ینزد یسحر را از جا

فاصله  یکرد. با کم یشرکت م ثشان در بح الیخ یسقف رستوران نشسته بود و ب

شده زنان  مالیپشت سرش نشستم و گوش سپردم. موضوع صحبت درباره حقوق پا

زد اوضاع   یم یاز حرص به کبود شیگونه ها کهیاز خانم ها در حال  یکیبود.  ران یدر ا

 یلی: ما زن ها خدیکش یکه به آنان ظلم شده را به چالش م یناندادگاه ها و ز

نسبت به بچه    یحق چیبعد ه یمال ماست... نُه ماه درد بکش هیضیمر یهرچ ... م یبدبخت

 ...  یچ یکنه؟ ه ی... مگه مرد چه کار مینداشته باش

دانست و   یقانون را مقصر م یکیخواست بشنوم.  یگفت. دلم م یم یزیچ هرکس

زد که باعث   یاما سحر حرف جالب  دینام یزن ها م کیدها را دشمن درجه مر یگرید

 جز خود زن ها!  ستندین  چکدومیشد همه ساکت شدند: مقصر ه

و همه ساکت شدند تا بهتر بشنوند. من درست پشت سحر   افتیو قال خاتمه  لیق

نشسته بودم و او متوجه حضورم نبود: ظالم تر از زن ها نسبت به هم نوع خودشون  

کشه اطالعات نداره اما   یکه م ییزن درباره دردها کیاندازه   چکسیوجود نداره... ه

چطور رفتار  انهیموقع عادت ماه دخترشبا همسر و   دهیبه پسرش آموزش م یکدوم زن

بهتر از مادر  یتونه؟ زن بدبختش؟ک یم یک میکنه؟ اگر ما به پسرهامونآموزش ند

در عوض چه   یو درک همسرش آماده کنه؟ ول ییزناشو یزندگ یقادره پسرش رو برا
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که دعوتمون نکرده   یبا عروس مثال به خاطر شام یورز نهیو ک یدشمن م؟یکن یکار م

بهتر   یو برا میما نسبت به هم رحم ندار ی... وقتختهیر پسرمون  یکه برا  یا وهعش ای

 م؟یدار یاز مردها چه توقع میکن ینم یاقدام  چیهمنوع خودمون ه یزندگ طیشدن شرا

  یمگه مرد برا  یاز زن ها بهشون ظلم شده... شما گفت شتریتازه به نظر من مردها ب

خرج خودت،   یهمه عمرت کار کن دی... بایودکنه؟ تصور کن مرد ب یبچه اش چه کار م

  ح،یتفر یاگر دلت بخواد بر  یو حت یخونه رو بخر نی... بهتریزنت و بچه هات رو بد

 به تو به چشم بد نگاه کنند... 
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 چیه  یعنی یخرج کن یکه خودت دوست دار یکار یبرا یخودت رو حق ندار  پول

تا تمام  یده برابر جون بکن دی... باان یو بعد... بچه هات م یندار یخصوص میحر

 یمتهم هست  شهیو دست آخر هم یاون ها هم فراهم کن یبرا   یکه خودت دار ییزهایچ

 یشون برآورده کردن آرزوها فهیهستند که وظ ییبرده ها هیبه ظالم بودن... مردها شب

  ؟یحقوق زنان... پس حقوق مردان چ می د یهمه است به جز خودشون... همه شعار م

کنه و   یزنش بلند م یدست رو  یمرد یکردند... وقت  تیرو خود زن ها ترب والهایه نیا

  نیواژه مرد به ا دهیم ادیسربه سرش گذاشت به پسرش  دیمرده نبا گهیمادرش م

... پس حق زن ها  هیشعوریو ب یگر یوحش شیو پناه باشه... معن یست که حامیمعنا ن

 کنند و بس... یم مالیرو فقط زن ها پا

که خودم سرش آورده بودم تا به  ییحرف ها از سحر بعد از بالها نیا دن یشن

هم افکارشان به هم   هیخاصش باعث شد بق دگاهیبود. د بیعج یادیبرسم ز میآرزوها

به موضوع نگاه کرده بود.   هی زاو نیاز ا یکمتر کس دیگفت و شا ی. کامال درست مزدیبر

ها از هم جنس   یشروع شد که چه بد هرحاال درد دلشان از خواهر شوهر و مادرشو

کرد.   یاند. سحر منتظر نماند بشنود. بلند شد و عذرخواه دهید یخودشان در زندگ
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ت. گش یشک دنبال من م یکاود و ب یمتوجه شدم با نگاهش درون رستوران را م

. وارد  ستمی مهم ن شینگاهمان به هم گره خورد. وانمود کرد اصال برا دیچرخ یوقت

خودش صبحانه بردارد. چمدان را کنار  ی برداشت تا برا یشد و بشقاب وران سالن رست

و آرام در  ستادمیا کشیفاصله نزد  یرها کردم و به او ملحق شدم. با قدم یزیم

 ... یگوشش گفتم: سالم خانم دانشمند عصبان

رفت. دنبالش   یگرید زیمربا برداشت و به سمت م یجواب سالمم را نداد. بسته ا یحت

زمان داشته باشد تا خشمش فروکش کند و بتوانم در آرامش  ینرفتم. اجازه دادم کم

دانستم متنفر   یبود. م  ختهیر شیزخم کنار ابرو یرا رو شیبا او صحبت کنم. موها

سوال بارانش کنند. به خودم گفتم   گران یقرار دهد که د یتیاست خودش را در موقع 

  میدادم... حاال بروم بگو یتر از خودم را هول نم  فی شد ضع یام م یحال یاگر مردانگ 

 شود؟  دایخودم هو یشعوریآن چند تار مو را بپوشان که ب

بکند. آماده  سیسلف سرو زیاز م گرفت دل میمنتظرش ماندم تا باالخره تصم یکم

 اما با اخم آمد و کنار خودم نشست.  ندیبا فاصله از من بنش  یگر ید زیم یبودم رو
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 160_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

  ی. تمام مدت فکر مدمیخجالت کش شتر ی من گذاشت ب یبشقاب املت را جلو یوقت

نگاهم کند  نکهی. بدون اردیگاملت ب میرفته بود برا کهیکند در حال یکردم از من فرار م

باال... قرص خوردم  ادیگفتم خودش م ینشست یالب یتو دمیلب گفت: اومدم د ریز

 خوابم برد... 

 ... یبد حیتوض  ستی ن یازیو آرام گفتم: ن دمیحرفش پر ان یم

هم به قلبم   ینشاند اما طعم تلخ میلب ها یرو ین یریآمده بود! فکرش لبخند ش پس

 یو باعث شد دستم را رو  دیدوگانه از لذت و شرم درونم جوش یکرد. حالت لیتحم
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محکم و مصمم خودش سر حرف را   یلیدستش بگذارم. با عجله دستم را پس زد و خ

  نکهیگرفتم به محض ا می... تصممفکر کرد شبید یلی... من خاوشیس نیباز کرد: بب

  یوحش نیاز ا یکیتو  ای ینخواد ناقصم ک یازت جدا بشم... اصال دلم نم میبرگشت

 ... رمیهات بم یباز

موضوع را مطرح کرد  نجایزد. مخصوصا ا یحرف م یوقت دیلرز یاش از ترس م چانه

  یاوشیاما خبر نداشت شب گذشته س اورم یدر ب یباز یمردم کول یکه من نتوانم جلو

که از  ییصدا نیمتولد شده. با آرام تر دیجد اوشیس کیشناخت را کشتم و  یکه م

 !وافقمرا راحت کردم: م  الشیآمد خ یحنجره ام در م

  کهیدر حال دمینوش  یچا یحالت متعجب نگاهش را پنهان کند. جرعه ا نتوانست

و مطمئن باش طالقت   میخواد از هم جدا بش  یحواسم به او بود: من دلم نم یرچشمیز

فکر  یتون ی... ممیکن یخوام از هم جدا زندگ یم یتا مدت میبرگشت  یوقت یول دمینم

 یمنو نم  ی... اگر باز هم حس کردیدارنسبت به من ن  یعهد  چی... هیطالق گرفت یکن

 ...یصبر کن دیمدت با کیتا  یکنم ول یتمومش م یحرف و سخن  چیبدون ه  یخوا

که  یلرزان و تن ییآمد و با صدا کینزد یکردم خوشحال شود اما نشد. کم یم تصور

  یبرا  ییتنها یکرد خودش را کنترل کند: باز نشست یبه رعشه افتاده بود به زور سع

  یدمت گرم؟ فکر کرد ن؟یبهت بگم باشه؟ آفر دیاالن با ؟یگرفت میمن تصم یزندگ

برام قائل  یحرمت چیچون ه ده؟یرس نجایمن و تو به ا یچرا زندگ یدون  یم ؟یهست یک
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  یم میمنه و خودم براش تصم یزندگ نی ... ای منو آدم حساب نکرد چوقتی... هینبود

 ... رمیگ

اشتباه گذشته دست بکشم االن وقتش بود: باشه سحر حق    ریخواستم از مس یم اگر

نگاهش کن... تو هم اگر   شنهادی... به چشم پرمیگ یبا توست.... حرفم رو پس م

  یتا زندگ میمثل »ما« حرف بزن ایکنم... به قول خودت ب یمن گوش م یدار یشنهاد یپ

چه کار  میریگ یم میبعد با هم تصم گمیم من  یکیتو بگو  یکی... م یمشترک داشته باش

 ... میکن
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به من مثل مجسمه    رهیاز املت را با چنگال برداشتم و به سمتش گرفتم. خ یا تکه

 ر!خشکش زده بود: بخو

اندازه احساس  نیداشت اما هرگز در عمرم تا ا یدانم چه لذت یکرده بودم. نم جشیگ

 کنه؟ یدرد م یلیسرت خ نمیکردم: بخور... بب ینم  یو سبک یخوشبخت

 ؟ ینگران من شد یگرد شد: از ک شیو چشم ها دیباال پر شیابروها

زده اش را از هم   یرنگ و خشک  یب یجلوتر بردم تا مجبور شود لب ها یرا کم چنگال

 باز کند: بخور حرف اضافه نزن! 

آسوده   یبه کام گرفت. نفس شیلبخند زد و املت را از سر چنگال با لب ها اریاخت یب

تو فکر  شبی: دافتمیبا او  یصحبت جد کی یرا مناسب برا  تی و موقع دمیکش

تو  شیاز حرف هات افتادم که چند سال پ یکی ادیکردم...  فکر  یلی... من هم خیکرد

حالت بد شد بردمت   یکار کرده بود الیاز بس تو و ادته؟ی... یشمال به من گفت

... دلم  یتحمل ندار گهید یگفت یو م  یکرد یم هیراه گر ی... تویدرمانگاه سرم زد
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  یلی... خیو خانواده من دور بمون الیکم از و هیلب ساحل  میبر ایبرات سوخت گفتم ب 

 من بوده...  ریتقص زیهمه چ یگفت یو تو تمام مدت م میحرف زد

توانست حالش را خراب   یاش م یادآوری یبس دلش از آن روزها پر بود که حت از

   ؟یادامه ند شهیکند: م

خاطره اش عذابت   یدونم حت یبشقابش گذاشتم: م یکه گرفته بودم رو یا  لقمه

 یندار  یزندگ نیا یتو یاریاخت چیچون ه یست ین ی... گفتیگفتم تو هم مقصر... دهیم

ما پنجاه پنجاه   یزندگ یتو یزیچ چی از لحظه اول من بودم... ه  یو سکان دار کشت

مطلق انداخت.... اون  یبه جز ناخدا  یاشتباهات رو گردن کس تی نبوده که بشه مسئول

ننه   دییفقط پول و تأ  یشد زندگ ینم می... من هم بچه بودم حال یگیم یچ دمیروز نفهم

  میحرفت کامال درست بود... من تصم نمیب یکنم م ی... االن که بهش فکر م ست یبابا ن

به    ن... میکرد یاطاعت م دیکردم و تو با ی... من امر م میگرفتم شب کجا باش یم

  یم ادیفر یبشن و تو هرچ  مییزناشو یزندگ  یخصوص میدادم وارد حر یاجازه م هیبق

  یگوشم بدهکار نبود... پس مقصر صد درصد فقط منم... حاال هم فقط خودم م یزد

 محکم و درست بردارم...  یخوام قدم ها یتونم درستش کنم و با همه وجودم م
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 162_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

مقصر   یلی... من هم خیزد و اجازه نداد ادامه دهم: فقط تو نبود هیتک یصندل یپشت  به

که به خاطر خساست   یبار نیاول ادیم ادمیمقصر بودند...  یلیبودم... خانواده هامون خ

  ی... نماوشی... من دوستت داشتم سرمیبگ هی گرفتم ازت مهر میتو قهر کردم تصم

 گهیتونه باعث بشه ما د یم که یزیکردم تنها چ یخواستم ازت جدا بشم... فکر م

راه   یباهاش کار رمیام رو بگ  هیکه مهر نهیا  میهرگز سرپول با هم به مشکل نخور

  یدون ی... میخواد بکن یدلت م  یهر کار یکنم... تو هم بر  یبندازم که بتونم زندگ

  یدرد نم به گهید یبخواد اون زندگ هیکه از مردش مهر یگفت؟ زشته... زن یمادرم چ
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 یکمک یزندگ یخوره؟ اگر نتونه تو  یم  یکردن به چه درد نیی تع هیخوره... پس مهر

 اد؟یخواد به کار ب یکنه بعد از طالق م 

تا  دیبار مرا پس نزد. نگاهش را دزد نیدستش گذاشتم. ا یدستم را رو دوباره

  هیگر یخوا ی: مدمی. با دست آزادم چانه اش را به سمت خودم کشنمیاشکش را نب

 .... نمیتو صورت من نگاه کن که اشک هات رو بب ؟یکن

را خشک کند:  شیبرداشت تا طراوت مژه ها یو دستمال کاغذ دیباال کش ینیب

 ینفس نم  یکردم انقدر عاشقتم اگر بر  یبود که فکر م ی... روزدمیبر گهید اوشیس

نه تنها ناراحت   یول  ییدونستم کجا یو نم ینبود شبیشه د یتونم بکشم... باورم نم

د تموم بشه... من هربار قهر کردم به  یشکنجه با نیکردم...ا یم  ینبودم احساس آزاد

به من متلک انداخت و گفت چرا   دیروز زن سع کی... یر یبگ یکه تو منو جد  دیام نیا

از جون   یدون یبمون... خودت هم نم ای ری طالق بگ ای ؟یهمه رو مسخره خودت کرد

گفت...  یبود اما راست م  نیحرفش برام سنگ یلیاون روز خ ؟یخوا  یم یخودت چ

 تمومش کنم...  ییجا کی باالخره دیبا

طالق   یکن یکه از گونه اش سر خورده بود را با نوک انگشت برداشتم: و فکر م یاشک

 شه؟  یدرست م زیهمه چ  یریبگ

بسه   یکه االن هستم... ول شمیم ین ی چانه اش را لرزاند: من بدبخت تر از ا بغض

 ... بسه.... بسه... گهید
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  ی. دستم را رونندیگذاشت تا هق زدنش را مردم نب شیدست ها یرا رو سرش

اجازه  میخواست به اشک ها یداند دلم م یماساژ دادم. خدا م یکتفش گذاشتم و کم

بگذارد و  نیو آنقدر نوازشش کنم تا غمش را زم رمیبگدهم ببارند. او را در آغوش 

 داد.  یبه من نم یکتحر چ یاجازه ه هی قلبش سبک شود. نگاه کنجکاو بق
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  میقدم بزن   میبر یخوا  یبردم و در گوشش نجوا کردم: سحر جان.... م کیرا نزد سرم

   م؟یصحبت کن

:  دیکش رون یاز جعبه ب یجلب توجه کرده. بلند شد و چند دستمال کاغذ دیفهم خودش

 ... یاتاق تو هم خسته ا  یتو میبر ایب

بود که    یزیچ نی. امیرا مشغول حرف زدن باش یکردم با ورودم به اتاق ساعات یم فکر

گرفته ام خودم را عوض کنم و   میگفتم تصم یبه او م  دیخواستم. با یقلب م  میاز صم

دم صبحم را اگر   یها یالبافیکامل بدهم. تمام خ یمدت به او آزاد نیم در اخواه یم

شد اما نشد که  یم دهیرو به مرگمان دم یزندگ جان به  دیام یآوردم کم یبه زبان م

تخت بود. به محض ورود سراغش رفت و با فشردن  ی. تلفن همراه سحر رو میبگو

تو چه کار  ان ی!! ک؟ی: چدیپاشلحظه از هم  کیدر  زی دکمه اتصال مکالمه، همه چ

 ؟یکرد

  یبه نام بهارک که بال یهمراه دختر  ان یساعت بعد برادر کوچکترم ک میفاصله ن به

بود اصرار داشت به   یمدت ان یچشمانم ظاهر شدند. ک یجان خانواده ام شده بود جلو

  یکردند. خانواده بهارک وضع خوب یو همه مخالفت م میبهارک برو یخواستگار

راه انداخت اما  یز یخانه آنها آبرور یجلوبار  کی ینداشتند و بچه طالق بود. پدرم حت

 ان یسحر آدرس هتل را به ک یداد. وقت یرابطه اش را با بهارک ادامه م یپنهان ان یک

وباره  د نکهیخواهد قبل از ا یاست. خدا م یآزمون اله کی نیداد به خودم گفتم ا یم
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ش کند. مثل یدر دل سحر بکارم مرا با مشکالت خانواده ام آزما یبه زندگ دینطفه ام 

 کردم: به من چه! یذکر با خودم تکرار م

 گران ید ماتیگرفتم به تصم یم ادی د ینداشت. من با  یکه به من و سحر ربط الحق

  یم هیپدر و مادرم که به جنگ با بق ری شکست ناپذ هیاحترام بگذارم و خودم را شوال 

و همه منتظر بودند به ما پشت پا بزنند تا  میبود  ستادهیفرستند ندانم. لب پرتگاه ا

  نیشد و ا یخودمان م یفقط خرج زندگ دیما با یهر دو یرو ی. ته مانده نمیسقوط کن

  کیمردد نزد یفشرد و با قدم ها یدست بهارک را از ترس م ان یحق مسلم ما بود. ک

  بشیبود که نص یزیاما سکوت تنها چ  ندیاز من بب یکرد برخورد تند یآمد. فکر م یم

  قهیدق  چند یآنها را به اتاق دعوت کرد. برا میما دعوا کن نکهیشد. سحر از ترس ا

و   ندیو بهارک بچ ان یک یجلو میدار  خچالیدر  یکرد هرچه خوراک یسحر تالش م

کنند و   یچه م نجای دو نفر ا نیا دیبگو قی دستپاچه شده بود. هنوز جرأت نداشت دق

 .اورمیخواست جو را آرام کند که من جوش ن  یفقط م

 

   

   

   

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

401 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 164_پارت#

 

 

   

 

 

 

  یبه همه نشون بده م اوشی: سدمیکش یقیرا بستم و نفس عم میپلک ها یلحظه ا 

ترسند... االن وقتشه... از خودت بپرس شوهر  ازت ب گهید دیو نبا یباش یمنطق یتون

 از خودش نشون بده همون کارو بکن! یچه رفتار دیلحظه با نیسحر ا

کن  فیتعر ان ینشستم: خب آقا ک ان یتخت به سمت بهارک و ک یکردم و رو یا  سرفه

 ه؟ یچ ان یجر نمیبب

شروع به صحبت کرد شجاعتش زبانم را بند آورد:  یبود اما وقت  دهیاز ترس پر رنگش

تو و   یکنند ول یفکر م یچ  هیبق ستی... برام مهم ن رون یداداش من از خونه زدم ب

... من  یبدون دیبا  یول یش یم یدونم عصبان یداداش م دی... ببخشدیسحر برام مهم بود

کشم ...   یه موقته دارم نقش یلی... خمی کرد قدو بهارک چهارماهه دور از چشم همه ع

...  یجور حرف ها ول نیو از ا هیبدون اجازه بابا و بق  میغلط کرد یگیدونم االن م یم
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خوام مثل شما باشم...  ی... من نمدمیرو د هیتو و بق ی... من زندگدیببخش اوشیس

رو   میزندگ مخوام... مرد باشم خود یازش نم  یچ یخودش من ه یپول بابا بمونه برا 

خواستم که خرجم نکرد... بابا حواسش انقدر پرت   یم یبسازم... من از بابام مردانگ

وقت به من احترام   چیدارم... ه اجیمن هم بهش احت دیبود نفهم الشیپوالش و فام

... از مامان هم نگم بهتره...حاال  یچ یعنی یدونم محبت پدر ینگذاشت... من اصال نم

  یبود داشتم نقشه م یدونه... چند وقت ی... سحر مرندیبگ میتصم مبرا دمیهم اجازه نم

  یتا سر و صدا بخوابه بعدش بر م می مون یم نجایمدت ا کی... من و بهارک دمیکش

هم نخواستم... به همه شما خونه داد و جشن   زهایجور چ نیو ا ی... عروسمیگرد

لفت مامانم بشه ک که یخوام... من زن  یکرد من نم اهیرو س تون یگرفت عوضش زندگ

 یبابا م یاز اجاره آپارتمان ها ون یلیچند م یمامان داره ماه یدون یم چیخوام... ه ینم

زنه  یتمام مدت غر م رهیهزار تومان خرج کنه دو تا کارگر بگ ادیزورش م ره؟یگ

داستان من هم  نیشه ا ینکرد... تموم نم یکار چیکمک ... عروسم ه ومدیعروسم ن

خوام...   یسازم... آرامش م یرو م م یندارم تحمل کنم... خودم زندگ وتو ر ییتوانا

 نجایاحترام گذاشت... گفتم کجا بهتر از ا ممیاز من نخواسته به تصم یچ یبهارک هم ه

 تونم برم؟  یم دیکه شما هست
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 ادیاحتمال ز  دندی... االن همه شون فهمیرسون یم هیتو حرف منو به گوش بق الاقل

دنبال  یافتیکنند با تو تماس گرفتن... از امروز از بالک درت آوردن که ب یشروع م

تونه   ینم  گهید چکسیه  یجلوت باشم... ول یمن... خودم اومدم که اگر قراره بزن

 که راه انداختند نجات ندم...  یدور باطل نیرو از ا میکه خودم و زندگ رهی منو بگ یجلو

وق زده نگاهشان  یتخت وا رفت. با دهان باز و چشم ها یکنار من رو بایتقر سحر

انداخته بود و ما  نییبود. سرش را با شرم پا ییبایجثه و ز زیکردم. بهارک دختر ر یم

  یمنطق م یبا شجاعت حرفشان را به من ب بودند اما  دهیکرد. هر دو ترس یرا نگاه نم

کردم.  یمن و همسرم درونشان بود که درکش نم هجور احترام نسبت ب کیزدند چون 
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ما  نیب یادیز ان یوقت نگذاشته بودم به درد دلش گوش بدهم. ک ان یک یمن هرگز برا 

 شد. یاز جانب ما و مخصوصا پدرم به او داده نم  یترق  یبرا یفرصت  چیتنها بود. ه

شکست جز   یو غرورش م دید یم یحرمت  ی. هرچه بدینشن یرا کس شیهرگز صدا

 کیکردم  یزد. حاال که نگاهش م یاز او سر نم یگریگذاشتن به بزرگتر کار د احترام

کند آن هم بدون اسم و  یتالش م یخوشبخت  یکه برا دمید یم زهیمرد بالغ و با انگ

به نردبان   یخانواده که دو دست یپسرها  هیپول پدرمان، درست برعکس بق ایرسم 

بالک شدن من   هیدرباره قض شیها حبت. ادامه صمی بود دهیچسب  یسست ثروت پدر

که   ییزهایزن دوم گرفتن مثل شکنجه گذشت. چ یپشت سرم برا  یو نقشه ها

توقعات تمام . طرز تفکرشان درباره من و رفتم یپذ  یگفت و من نم یسحر م شهیهم

  چاندیپ یآمد گوشم را م یخدا م دیچقدر با گریکشاند. د یکه مرا تا مرز نابود ینشدن

  یچشمانم گذاشت تا از برادر کوچکترم مردانگ یرا جلو ان یک م؟یایتا به خودم ب

را از قبر   اوشیبه صدا در آمده بود تا س ایو دست از اشتباهاتم بکشم. دن اموزمیب

چه   دی: به نظرت شوهر سحر االن بادمی بکشد. دوباره آن سوال را از خودم پرس رون یب

 کار کند؟

دانا بود.   اریآرام، با شعور، مهربان و بس ،ی منطق یمشخص بود. زن من دختر پاسخم

 ان ی. به کدیلرز یگونه ها گذاشته بود و از ترس م یرا رو شینگاهش کردم. دست ها

 تمامش کند. از عکس العمل من وحشت داشت. کرد  یبا چشم و ابرو اشاره م
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سابق االن برادرش را از وسط نصف کرده بود اما من برخاستم و دستم را به   اوشیس

 یالاقل شما درست زندگ دوارمیدراز کردم: مبارک باشه داداش... ام ان یسمت ک

 ...دیکن

  دی. شادیبرخاست و صورتم را بوس ان یمن باعث شد بهارک بغضش بترکد. ک حرف

 یفشردم و او را مرد به حساب م یبار بود برادر کوچکم را در آغوش م  نیاول یبرا 
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کردم.   یحس م میشانه ها یآن لحظه رو یپدر و مادرم را حت نیسنگ هیآوردم. سا

گفتم غلط کردم  یمارستان و تا مدت ها میبردم ب یم دیرا با یکیبودند قطعا  نجایاگر ا

کنم. وقتش   یرا قربان هیتفکرات اشتباهشان خودم و بق یبس بود پا به پا گرید یول

 یخودم تالش م یخوشبخت یو برا دمیرس یبه بلوغ م ان یبود من هم مثل ک دهیرس

 کردم. 

  گرفت. من و سحر مجال حرف یگرید یو بهارک سفر ما رنگ و بو ان یحضور ک با

 چیمن شد که در ه بیتماشا کردن و آموختن نص یبرا یدیاما فرصت جد میافتیزدن ن

ام تمام  چارهیآنقدر سحر را خنداند که زن ب ان یکردند. ک ینم سشیتدر یآموزشگاه

کرد چطور از پنجره   یم فیفراموش کرد. تعر یقیدقا یچند وقت را برا  نیاتفاقات ا

شب خودش را به خانه مادر بهارک رسانده تا از او  مهیپشت خانه فرار کرده و ن

  یرختخواب ها رو ان یهمه خواب بودند و مجبور شده م دهیرس یکند. وقت  یخواستگار

من عرض اندام کند.   یحرفش را بزند. کم کم بهارک هم جرأت کرد جلو ندیبنش نیزم

از   چارهیدختر ب نیا میمادر و خواهر ها فاتیبرعکس توص که دیشن یم میاگوش ه

ندوخته. غرق در افکار  سهیثروت پدرمان ک یقلب برادرم را دوست دارد و برا میصم

من به خرج همسرم آمده   یول  میبه وضعمان زدم. آن همه ادعا داشت  یخودم پوزخند

لشان به رزرو هتل بود. پو  دهیخر طیدوست دخترش بل یبا فروختن النگو ان یبودم و ک

و   رفتندیآمده بودند که هرجا شد بمانند. کمک من هم نپذ نیهم یبرا  دیرس ینم

 بگردند.  یا  هیخانه کرا ای متی ارزان ق  یخودشان راه افتادند دنبال مهمانسرا
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که رشته افکارت را گم  دیآ یکش م ز یشود و همه چ یم یتکرار یآنقدر زندگ یگاه

  یریرا خط س عیوقا هودهی تکرار ب نیو ا یکن یتا کار یدار ی. مصمم قدم بر میکن یم

  ستادهی دوباره سر خط همان قصه قبل ا  ین یب یو م ییآ یاما به خودت م یببخش دیجد

 در انتظارت هستند.  یشگی هم یزهایو باز هم تکرار و همان چ یا
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کرد اما هر کدام از ما  یم یکار دیبا یکیآمد.  یمن و سحر داشت کش م یزندگ

و  یقبل  یسرجا میگشت  یکند، دوباره بر م جادیا تیدر وضع یکرد تا تفاوت یم یاقدام

شد و ما را از  یتر م نیبود که سنگ مان یقلب ها  یکه فرق داشت، بار رو یزیتنها چ

هتل نشسته   یداخل الب یراحت یاز مبل ها یکی یداشت. هر دو رو  یادامه راه باز م

  ایدن کی. میکرد یرنگارنگ نگاه م یمهمان ها ای واریو در سکوت به در و د میبود

هم  دیبود. شا یداریخواب و ب هیشب یزی حرف در دل داشتم اما انگار الل بودم. حالم چ

  دربارهحداقل  دیکردم. سحر هم وضع مرا داشت. با یم ریس ید یو نا ام دیام نیب

 مین کی. مبل کنار ما مینداشت یانرژ گریاما د میکرد یبا هم مشورت م ان یک تیوضع

  یسرخوش آن را اشغال کرده بودند. صدا  یران یا یزوج ها یبود که گروه  یست راحت

  یکرد. کم کم چند نفر یا جلب مگروه توجه همه را به سمت آنه نیبلند ا یخنده ها

بود و   یانسالیکرد مرد م یکه داشت مجلس را گرم م یهم دورشان را گرفتند. شخص

با فالن   ارویشد:  یم هیباعث خنده بق  نطوریکرد که ا یاجرا م یاستند آپ کمد ایگو

  یکرده... عروس دایگشته دختر خوب پ  یرفته زن گرفته... کل یدانشگاه التیقدر تحص

رو  فهیکل طا عسلماه  یهم کالس گذاشته... بعد برا  یمجلل گرفته تو هتل فالن... کل

  لویک یرفته س لویجمع کرده عروس بدبخت رو برده دهاتشون... عروس چهل ک

 یتقاضا لیدل دهیپرس ی... قاضرهیخواد طالق بگ یبرگشته از بس کار کرده حاال م

خوش  یلیخ یعمه داماد! جاتون خال  لهیعسلم در طوعروس گفته ماه  ه؟یطالقت چ

 ...دمیگاو دوش ریش یگذشت کل
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قصه  نیلحظه نگاهمان به هم گره خورد. ا کیو در  میدیجمالت را شن  نیو سحر ا من

سفر   کیسحر را به  میگرفت میمن و کل خانواده تصم یما بود. چند ماه بعد از عروس

شب   یتازه عروس و داماد همانجا اتفاق افتاد. وقت یزن و شوهر  یدعوا نیو اول میببر

شهر سمنان  یلومتریروستا در چند ک کیکه اهل  میداز عمه ها گذران یکیرا در خانه 

کرد به تهران   یافتاد و روز بعد التماس م  چارهیبود، تا صبح کک به تن سحر ب

گاو و گوسفند بود که در   پر از لهیطو  کیبزرگ با  اطیح کی. خانه عمه من میبرگرد

 چند اتاق داشت.  گرشیسمت د
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 یکک به جانمان م میماند یهر وقت آنجا م لهیمحل خواب به طو یکیخاطر نزد به

اما   دوست داشت یل یعمه مرا خ نیبود. سحر ا یعاد یلیخودمان خ یبرا  نیافتاد و ا

برد  یهمسرش را به عنوان ماه عسل م دیبا اوشیکه س یکردم سفر یحاال که فکر م

 یحق داشت تمام مدت بغض کند و جا چارهیخانه عمه زهرا نبود. ب لهیاتاق کنار طو

 یآب م دیهم با دیبخندم! شا ایدانستم شرمنده باشم  یکک ها را بخواراند. نم شین

 یداشتند مرد قصه را مسخره م  یکل مهمانان الب یوقت نیزم یرفتم تو  یشدم، م

حرف   سیمرد خس کیوضع را بدتر هم کرد. داشت درباره  شیکردند.ادامه حرف ها

 یقی: رفدمید یم نهیخودم را در آ ایهم پولدار است و من داشتم گو یلیخ هزد ک یم

  یفکر م  هشیشه... هم یداشتم از اون دست پولدارها که اگر به پِهِن دست بزنه طال م

منو دعوت   یروز اتفاق کی نکهیهر روز وضعش از قبل بهتره... تا ا یچطور نیکردم ا

  نیبنز می... سوار بنز آقا شدنهیناهار... چشمتون روز بد نب یکرد برم خونه اش برا 

. افتاد گردن ما که حساب ستیپولم همراهم ن  فیگفت ک میبزن نیبنز  مینداشت. رفت

  میانگار رفت میوارد شد یوقت یول التیتشک یبا کل کیآپارتمان ش کی ی. خونه تو میکن

هم نگم  وازمل هی زنش بوده بق هیزیدست مبل کهنه که معلوم بود جه کی... ی انبار یتو

زنش   میغذا بخور میبهتره... همکارم نشست فنر مبل شلوارش رو پاره کرد... نشست
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ما... حاال ما چهار تا مرد گرسنه ...  یگذاشت جلو  اتیتا تخم مرغ زد با نون بچهار 

کنه بلند گفت   ی... آقا اومد دست و دلبازمیبه هم تعارف کن ای میبخور  میدونست ینم

 ایدونست ماست بسازه  یصورتش شد رنگ لبو... نم چارهی ... باریخانم ماست ب

ماست ندارند چنان سر زن  دیتا شن کهیخودش ماست بشه آبروش نره... مرت

ما...   یگلو یهم سنگ شد موند تو   مرویکه همون دو تا لقمه ن دیبدبختش داد کش

  هرکنه که  یم یزنش پول هاش رو خرج چ ستیکرد که معلوم ن یتئاتر باز نیهمچ

فرار   عیشد ما هم سر بیاتاق غ یشد.... زنه که رفت تو یباورش م دید یم یک

وعده بعدش بخوره... چند   یبرا  رون ینکنه تخم مرغ ها رو از حلقوم ما بکشه ب میکرد

  ختنیالعالج گرفت... کارش شده بود اشک ر یضیزنش مر قمون یرف  نیوقت بعد هم

داشت  یبده نیبه ا ی... هرکاالستب یلیکه خرج دوا و درمان زنش خ هیبق یجلو

گرفتن طلب  یزنش برا یضیاز مر یحت  میدیکنه بعد فهم یجور کرد که کمک عیسر

 نبوده...  ایدن نی هاش استفاده کرده وگرنه زن بدبختش سرطان داشته عمرش به ا
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 غم و غصه است....  لشیسرطان تنها دل گهیگفت: آره د یکی

سن و  یزن ها شده مثل سرماخوردگ یبرا  نهیادامه داد: االن هم که سرطان س یگرید

 شناسه...  یسال هم نم

مردها رو...  نجوریکنه ا لیبلند داستان را کامل کرد: خدا ذل یبا صدا  تی جمع نیاز ب یزن

گرفت دو   نهیکرد سرطان س تشیو پنج سالش بود از بس شوهرش اذ ستیما ب لیفام

گفتند نه معتاده نه   هیکنه بق یم تمی گفت اذ یم یسال بعد هم دق کرد مرد... هرچ

 یتصور م شنیمردم م نیکه واسطه ب نهایاز ا  گذره... خدا نتی سر زندگ نیبش بی نانج

  نکهیرو برگردونند خونه بدون ا چارهیزن ب یمتیکنند افتخاره که هر طور شده به هر ق

  یگرسنه ها هیشب دیمشکلش حل بشه... دختره مثل قرص ماه بود به سال نکش
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...  دهش ینطور یخود دکترش گفته بود از غصه ا ستی شده بود... حرف من ن ییقایآفر

 ده؟ یچه فا یکرد که غلط کرده... ول یم هیزر زر گر یمرده هم ه

فرستادند اما    یم نیخوردند و نفر ی. مردم تأسف م دمیشن یرا نم شیحرف ها هیبق

 یکردم و از خودم م ینگاه م میبایزن جوان و ز یبودم. به سر تا پا یگرید یمن جا

خواهم داشت؟   یسرطان گرفته چه حال ادیبفهمم سحر از غم ز یاگر روز دمیپرس

برود.   نییدختر پا نیا یخوش از گلو بکه جمع کردم و نگذاشتم آ ایلعنت به مال دن 

لحظه بعدت هم   کیو از  ستادهیآدم ها ا یقدم کیرفت مرگ  ادمیلعنت به من که 

توانست زمان را به عقب   یهمه پول اگر نم   نیخواستم چه کنم با ا ی... می خبر ندار

والغر   ختهیر شیموها کهیبخرد؟با تصور سحر در حال زمیعز یسالمت برا ایبرگرداند 

که با عجله برخاستم و مچ دستش را گرفتم: پاشو   وجودم را گرفت یچنان وحشت شده

 !میبر

 : کجا؟دیتعجب پرس با

. در باز میدیتا به آسانسور رس دمیمبل بلند شد و من فقط او را دنبال خودم کش یرو از

 .... رون یب میر یم میما در آمد: سالم... ما دار یروبرو  نیشد و همزمان افش

و دکمه طبقه سوم را  دمیصبر نکردم حرفش تمام شود. سحر را به داخل کش یحت

 خوش بگذره! دیداداش بر میفشردم: ما کار دار

دفعه   کیمعلوم هست  اوشی: سدیبسته شدن در آسانسور سحر به سمت من چرخ با

   شه؟یچه مرگت م
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سته مدارب نیکردم و مطمئن شدم دورب یداخل آسانسور نبود. سقف را بررس  یکس

  یچی: سحر هدمیهمسرم را در آغوش گرفتم و فرق سرش را بوس یمعطل یندارد. ب

 ... میحرف بزن دینشده با رینگو تا د

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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 نکهیقصه آن مرد دگرگون شده تا ا دن یبودم چقدر حالم بعد از شن  دهینفهم خودم

 شده؟  یچ  ؟یلرز  یم یچرا دار اوشی: سدیسحر پرس

آورد:  یام فشار م  نهیدوباره به قفسه س یلحظه بود که حس کردم آن درد لعنت آن 

 ... دمیسحر فقط ترس یچیه

به   دن یرس یباز شدن در آسانسور و عجله من برا  نیکرد اما سوالش ما ب یکنجکاو

که  یاتاق خواب گم شده بود. تا داخل اتاق دستش را رها نکردم. کنار مبل راحت

 ! نیگفتم: بش یبا لحن دستور میدیرس

  یایمجبورت کردم ب مونمیانقدر پش اوشیبابا... س  یو اعتراض کرد: ا دیرا کش دستش

ه من  ... بهیفازت چ ستی... اصال معلوم ن میاالن برگرد  نیخواد هم یمسافرت که دلم م

 منه؟   ریهم تقص نی داره داداشت عاشق شده؟ نکنه ا یچه ربط

 شیدست ها کهیتخت انداخت و از من دور شد در حال یو لوازمش را رو  فیک یعصب

خوره مقصرش   یزد: چک باباش برگشت م یداد و غر م یرا کالفه در فضا تکان م

باعث شده؟ سحر بدبخت... اونوقت سحر   یک یکتک کار رهیم ارشیسحره... ک

خبر  زیچ چیشه روحش هم از ه یکجاست؟ گوشه خونه داره از غصه دق مرگ م 

شدم از دستم   یم بی رفتم غ یاالن م  نیهم مینداره... ولم کن بابا... اگر تهران بود

 ... یراحت بش

  . تنهادهیزدم او هم ترس یاما حدس م ستیچ شیحرف ها نی ا لیدانستم دل ینم

مدت خبر داشت سحر بود. بارها به او   نیو بهارک در ا ان یک یکه از رابطه پنهان  یکس
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  یکیگفت  ینکند اما سحر م قشیندهد و تشو یواه دیام ان یتذکر داده بودم که به ک

. دیشود هر طور شده خفه اش کن یم ش ا  یحال یخانواده شما عشق و عاشق نیهم ب

خواستم   ینم گریو بهارک آنقدر حسرت خورده بودم که د ان یک دن یمن امروز با د

به آتش   هیبق  یخودم و سحر را به خاطر کج فهم یبایز یچقدر روزها افتمیب ادشی

شه   یرا باال بردم تا سحر دست از غر زدن بردارد: سحر م میصدا یام. کم دهیکش

شه بعد به  اول مشکل خودمون حل ب دیما با ایاست... ب  گهید زی چ موضوع ؟یبس کن

 ... میافتیب هیفکر درد بق

  دهیچرا به فکر خودم نرس ؟یگیو به تمسخر لبخند زد: راست م دیسمت من چرخ به

 ادمیکه  ییارجح شده؟ تا جا هیما به بق یتا حاال درد زندگ یاز ک  م؟یبود ما پر از مشکل

 ...ادیم
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پرتاب شد.  رون ی به ب میلب ها نیبمب از ماب کیندادم ادامه دهد. کلمات مثل شل اجازه

که   دیکوب یچنان محکم به پشت سرم پس گردن یدست نامرئ کیحس کردم 

را به گوش جهان رساندم:  ییباالخره قفل دل و زبانم شکست و آن جمالت جادو

 خوام از دستت بدم! یسحر من دوستت دارم نم

  یجمله را گفته بودم اما خودم بهتر از هر کس نی. قبال هم ادمیمن لرزساکت شد و  او

بود. هرگز به خودش   یبرگرداندن سحر به زندگ یبرا   یدروغ شهیدانستم هم یم

را حفظ کنم و آنها تصور  میآوردم تا آبرو یواسطه ها به زبان م ینگفته بودم بلکه جلو

جمله   نیداشت. آنقدر درون ا یتفاوت خاص بار نیکنند من زنم را دوست دارم. ا

 یکائنات واکنش نشان م یکن یحس م دیآ یبه زبان م  یپنهان است که وقت یانرژ

کند.   یمعجزه م ونددیبپ قتیاست که اگر درونت به حق  یدهند. دوستت دارم جمله ا

بزرگ  هیشب ی. حس یشو یم رابیکه از برکت عشق س یقبل از معشوق، خودت هست 
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روز سرد در اوج   کیگرم بعد از  یچا دن ی... نوشینفس بعد از خفگ  نیشدن... اول

 یجا یرود رو یکند خودش م یبا بدن م نوفنیکه استام یزمستان... مثل همان کار

 دهد... یم هی هد نیریش یو خواب ندینش یدرد م

ام   نهی. قلبم با ضرب به قفسه سستادی از حرکت ا ایدن هی چند ثان یبود. برا جیگ سحر

که در  ییکرد و تنها صدا یو نفسم به شماره افتاده بود. سحر نگاهم م دیکوب یم

اجرا  اطیبود که در قسمت ح  یزنده ا  کیموز دیرس یما به گوش م نی ب یخال یفضا

من هماهنگ کرده بود که درست   یبزرگ چطور زمان را برا  یدانم خدا یشد. نم یم

به زبان   کروفنیجمالت را پشت م نیا طایداخل ح یموقع خواننده بد صدا نیدر هم

دوستت دارم... من   یهم بش  ریس دنمیدوستت دارم... از د  یهم بش ریاگر پ یآورد: حت

 دوستت دارم...  یهم بش ری... با من تو درگیش یآروم نم یفدات شم وقت

شکست.   یرا م یسکوت لعنت نیا دیبا  یکیما را بسته بود.  یراه نفس هر دو  بغض

خواست نگاهش را از   یبرد. م نییرا باال و پا شیزد و دست ها یهدف چرخ یسحر ب

و خواننده بخواند: دلم   میخواستم تا ابد او را تماشا کنم. سکوت کن یمن بدزدد و من م

  ریزنج  شهی شم... به قلب تو هم ریگ نی... به پات بمونم تا زمرشمیتو پ یخواد به پا یم

 شم...  ریست تو دلگشم.... محاله از د

 فشردم.  میدست ها ان یتخت نشستم و سرم را م نییسست شد. پا میزانوها
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چانه زد. خواستم شروع   رینشست و متفکر دست ز شیآرا زیم یصندل یهم رو سحر

اصال   ه؟ی با خودت چ فتیتکل یدون یکنم اما او زودتر قدم اول را برداشت: خودت م 

  ی... ولم میاز اول دوستم نداشت  یگفت  یم یداشت ادیب ان یک نکهیقبل از ا ؟یچند چند
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... تا نهیکارت هم شهیهم ؟یاریدر ب یباز  کیافتاده رمانت ادتیشده  ی... حاال چیکن

 ... رمیم نکهی به محض ا  ینیمنو بب یهستم چشم ندار یوقت

 با خودم معلومه...  فمیگفتم االن تکل یدونم چ ی: مدمیحرفش پر ان یم

... گفتم دمیشدم: من نگفتم طالقت م  رهیبلند کردم و به صورت گر گرفته اش خ سر

چرا؟ چون  یدون  یبدم... م رییدارم تا خودم رو تغ یمن هم زمان کاف یمرخص یریتو م

و مشکالت   یافتم دنبال کاسب یترسم... دوباره مثل گاو م یاز رفتنت نم  یهست یوقت

  ی... تو حق داشتنجامیخوشحالم ا یلیبشه... خ متمو ستیقرار ن چکدومی خانواده که ه

  گهیقراره از همد  میبفهم میگوشه خلوت کن کی میهفته تنها بر کی یگفت یم یوقت

 ... مییبخوا یچ

تخت  یکیآن  یسمت من آمد تا رو یرا گذاشت. بلند شد و چند قدم  رشیتأث حرفم

خام  یرستان یدختر دب کیهنوز  ی... وقتی: آره... من گفتم... چون برام مهم بودندیبنش

بود   نیبغل و بوسه و احترام با جمالت عاشقانه و تحس ایدن کیبودم تصورم از ازدواج 

رو  زهایچ نی کنم... ا یم رابیرو س ازمیپر از ن وهرش دیهر شب تا صبح با کهیدر حال

  قتیحق یعاشق شوهر کنند ول شهیداغ و هم یمردها یایتا تو رو گنیبه دخترها نم

که از کمبود خواب چشم هاش شده اندازه نخود و کل روز با  یاست... مرد  گهید زیچ

بخواد...   قانهفک زده اصال حال نداره نگاه زنش کنه چه برسه ازش روابط عاش یمشتر

که داره با همکارهاش  گهیم ون ی... تا صبح هذستین ادشیمرد بودنش  گهیآدم د نیا

هست جز زن... به دختر   یریمغزش هر تصو یزنه... تو یچونه م نیماش متیسر ق
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  میخودش دلش نخواد ن  یا وقتت یخرج مردت کن  یهر چقدر زنانگ گنیبچه ها نم

 گنی... به ما میندار  یفرق   چیبا اثاث خونه ه شساعت از عمرش رو حروم تو کنه برا

  یاست... فکر م گهید زی چ تیمحتاج زن ها هستند... حرف مفت... واقع شهیمردها هم

بهت نشون بدم که ظاهرا زن و شوهرند  یخوا  یچند تا زوج م م؟یفقط ما بود یکن

 کنند؟ یبوسه نم کیرو مهمون  گهیسال به سال همد یول
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کردم  یفکر م  شهیدونم سحر... هم ی آرام گفتم: م ییو خجالت زده با صدا شرمنده

 ...  ستم ین یهستم ول یآدم کامل

:  ردیبگ ید تا شصت هر دو پا را به بازرا باال آور شیو کالفه زانوها دیکش یبلند آه

...  یاعتراف کن  یگرفت میچرا؟ چون باالخره تصم یدون یخواد بشنوم م یخوبه... دلم م

  تی زندگ یحس کردم قدم اول رو برا  یاز اول منو دوست نداشت یهمون روز که گفت

فکر عمل کردن... دوباره   ی... دوباره بیباز یشد؟ دوباره وحش یچ یول یبرداشت

 گرفتن...  دهیناد

باورت نشه اما   دیدونم... شا یها رو م ن یدونم سحر... همه ا ی: مدمیحرفش پر ان یم

 یخودم و خدا  یشدم... به خودم فحش دادم جلو  دیاز خودم نا ام  شتریب یلیمن خ

نره... که هرگز   ادمیکنترل دست هام  گهید یطیشرا چیخودم قسم خوردم تحت ه

  دمیهولت دادم... نفهم یچطور دمی مدوباره نفه یتو بلند نکنم ول یدست رو گهید

 دونم چه مرگمه...  یخودم نم یقسم خودم رو شکستم... حت یچطور

: تو دیاز قبل وخامت اوضاع را به رخم کش شتریبه زبان آورد ب نیکه بعد از ا یجمالت

... من با یبه حرف دل من هم گوش بد یباش خوبه انقدر جنبه داشته یاعتراف کرد

 دیخودت و خانوادت سرم آورد یی... هر بالیکرد یشدم... هر کار تی عشق وارد زندگ

عشق   نیحفظ بشه چون باور داشتم اگر ا رونمعشق د نیبا همه وجودم تالش کردم ا

تونم   ینم  یتونم ادعاش کنم... حت ینم گهیاالن د  یول رمیم یمن هم باهاش م رهیبم

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

423 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

لحظه انقدر ازت متنفرم که   کیخواستن و نخواستن...  نیبگم دوستت دارم... موندم ب

... اصال وجود نداشته ینیکنم که منو نب یمرگ م یخواد محو بشم... آرزو یدلم م

و   بمونم، بسوزم دیبا ای... یجز مرگ نگذاشت یراه نجات چیمن ه یباشم... چون تو برا 

 اوشیروز س کیکردم  ی... هرگز تصورش هم نمرمیبم دیتونم با یاگر نم ایبسازم 

  یدون یانقدر چندشم بشه که دلم بخواد برم بدنم رو بشورم... م  رهیبغلش بگ  یمنو تو

  یدارم... اگر تو از من بخوا یفیخوام؟ چون من نسبت به تو وظا یچرا ازت طالق م

کنم  یاحساس انزجار م یتونم وقت  یکنارت بخوابم اجازه ندارم منعت کنم... چطور م

خواد تا  یدلم م  ی... گاهنطورمیا  شهی فکر نکن هم  ؟یبه تو اجازه بدم منو ببوس

اون همه سال دل شکستن   یفقط چند لحظه است... فکر کرد  یآغوشت پرواز کنم ول

 مونه؟  یبدون تاوان م
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 یگرده به روز اول؟ احساس من م یبر م  زیو همه چ یدوستم دار یگ یم یکرد فکر

لحظه    کی یبرا ؟یگذشت یاومد اگر از کنارم م یشه مثل همون موقع که نفسم بند م

 دادم؟   ینگاهت جون م

سحر بلکه به   یها تیخورد. نه به خاطر گله و شکا یحالم از خودم به هم م داشت

مثل من چندش   یمرد هیروانه شده بود. چقدر گر میگونه ها یکه رو ییک هاخاطر اش

لکه دار کرده    یرحم یگناه را با قصاوت و ب یب  یکه عصمت دختر یآور بود! مثل مجرم

 یم یحال و روزم باعث استفراغ تماشاچ یشااست تما مان یکند و پش یم هیو حاال گر

 مان یزد که پش یهمان مرد شده بودم که زنش در اثر سرطان مرد و زار م هیشد. شب

دونم هر دومون   یکنم... م یجبران م زمینداشت: سحر جان... عز  یا دهیاست اما فا
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رو  مخانواد یکدوم از اعضا چیاسم ه  گهید دمی... بهت قول ممیدار اجیبه زمان احت

 ...ارمینم

شود. بغض   رهی زند به من خ یحرف م یتا وقت. خم شد ستادیمن ا یشد و جلو بلند

  دیلرز یشده بود. بدنش م  سیلرزاند و صورت معصومش از اشک خ  یچانه اش را م

فرو کند:    میدانستم به گوش ها یلحظه درباره اش نم نیداشت آنچه تا ا یسع یوقت

سال ها   نیتمام ا شم؟یم خوشحالمن  یکن یاگر از خانوادت چشم پوش  یتو فکر کرد

... به چشم  یگوش نکرد  یول ستمیخواستم بهت بفهمونم من دشمن مادر و خواهرت ن

 تو، من ظالم بودم و اون ها مظلوم... 

 ... زمیدونم عز یم  -

  ی... االن هم نمی... من هرگز از تو نخواستم دست از خانوادت بکش یدون ینه نم  -

بته عمل اومده ازدواج کنم  ریز زخانواده که ا یمرد ب کیخواستم با  یخوام... اگر م

بهش درباره عمو و   دیبا  میاگر بچه دار بش یشدم... فکر کرد یزن تو نم چوقتیه

چون مادرش شرط  ستندین  میبه بچه مون بگ م؟یبگ یعمه و مادربزرگ و پدربزرگش چ

 اون ها؟  ایمن  ایکرد 

 گریمانند زنانه د غیج یصدا نیرا باال برد اما ا شیصدا یمن زانو زد و کم یپا یجلو

کرد تا اعصابم را مثل سابق خراب کند: من از تو   یعاشقم م شتریداد. ب یمرا آزار نم

 گاهیاعتدال خواستم... احترام خواستم... التماست کردم به هر کس بفهمون جا

 یجلوتر نگذاره... من خواستم حقوق انسان  مشیخودش رو حفظ کنه و پاش رو از گل
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که من  یطرفه ا  کیو  یبه خاطر توقعات تمام نشدن ینکن یقربان هیبق یپا ریمن رو ز

 خواستم برآورده اش کنم...  ینم
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من...   یخواستگار یکه اومد یرا با دست ها پوشاندم و سحر ادامه داد: روز صورتم

چرا قبولت کردم؟ تو  یکن ی...فکر ممی اتاق با هم حرف بزن یتو میرفت اد؟یم ادتی

... به خودم گفتم هر طور با اون ها رفتار کنه با  یعاشق مادر و خواهرهات هست  یگفت

 یرو کردم خانوادت از من راض  میشدم تمام سع تزن  یشه... وقت یمن هم همونطور م

  یخصوص میحر چیه دمیشد؟ به خودم اومدم د یمگه توقعاتشون تموم م یباشند ول

زنند   یزخم م شتریکمکم کنند ب نکهیا یدارم به جا  اجیبهشون احت  یبرام نمونده و وقت

  دمیعقب کش یباشم... درست وقت  دیاگر خودشون کمک الزم داشته باشند من با یول

... چند ساله  ی تو ستون خانوادت هست اوشیشدم... س یبه دشمن خون لیتبد

هر کس هر   نهیهم  یرو نداره... برا قبل ییکارآ گهیستون د نیا یبه کاسب یدیچسب

 یخونه شما کس یتو  یکنه و حاال به جون خودت افتادند... ک یخواد م یدلش م یکار

و بهت   دمیفهم  یم شهیفهمم... هم یمن م ره؟یبگ  میخودش تصم یکرد برا یجرأت م

... یشد یشروع شد که خودت دچار جوزدگ ییمشکل از جا یکردم ول یافتخار م

...  یتو بد برداشت کرد  یول یراه اشتباه رفت یکجا یفکر کن  ینیالتماس کردم بش

چرا االن برات مهم شده؟   یدون یمن گفتم فقط خودم رو از چشم انداختم... م یهرچ

  یزیچ  نیا یقیحق اوشیس گمیم نهیهم ی ... برا یفکر کرد  ینشست یکاریچون از سر ب

  رهیدست منو بگ یقیحق اوشیشناسند و من هفت ساله منتظرم س یکه همه م ستین

  یفقط دلم م یحاال که گفت یباشم ول شیزندگ کیخواد شر یبگه دوستم داره و م

 نکنه....  داین شکنجه ادامه پیا گهید یول رمیبشم... اصال بم  بیخواد فرار کنم... برم غ
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در سرم  یکیو دور شدم.  دمیاما دستم را پس کش رمیشدم تا او را در آغوش بگ بلند

زنت از تو چندشش  ؟یفهم  یشد... م رید یلیخ اوشیشد... س ری: ددیکش یم ادیفر

  یاگر بفهم یگفت یم یتموم شد... ولش کن بره... مگه خودت نبود  اوشیشه... س یم

 یحرف  چیشد؟ سر ه یپس چ ؟یکن ینم یروز هم باهاش زندگ کیزنت دوستت نداره 

 مرد؟  یاسم خودت هم گذاشت  یبمون یتون ینم

  نیا ان ی. فقط دو روز به پاختمیبا خودم عهدها بستم و اشک ر ییایبه فانوس در رهیخ

 نداشت.  یتمام شدن زجر سحر تمام یبرا  میسفر مانده بود. وعده ها
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کردم با حذف   یدانستم. فکر م یتوانستم بمانم خودم هم نم  یم کیکدام  یپا

به فرزندم چه   ندهیشود اما باز هم حق با سحر بود. در آ یتمام م زیخانواده ام همه چ

داشتم بدهم؟ خانواده ام بد بودند؟ من نتوانستم هر دو را با  یحیگفتم؟ چه توض یم

اما سحر تا عمق مشکالتمان  دمید یرا م هرهم داشته باشم؟ سحر شرط کرد؟ من ظا

  یگرید یجا شهی است سرم هم نیا  لشیگفت دل یرا کنکاش کرده بود. خودش م

کردم   یدارد دنبال راه حل بگردد. البته من محکومش م یگرم است و او زمان کاف

من  یداشت. وقت  قتیفکر کرده عالمه دهر است اما حق ایقبول دارد  یادیخودش را ز

 یبودم سحر ساعت ها در آن خانه تک و تنها م دمیجد نیماش یها آپشن ریدرگ

اگر   یما ارائه دهد. من حت یزندگ تیبهبود وضع یبرا  یکرد تا راه ینشست و فکر م

به نظرم حرف   یکه زمان زهایچ نیفکر کردن به ا  یبرا یخواستم هم زمان کاف یم

اتاق نشستم و نگاهش  یکیتاردر  دی خواب یو زنانه بود نداشتم. وقت یخاله زنک یها

به نظر آوردم.   ردیرا بگ بانشیگر ریکه ممکن بود در ادامه مس یاتفاقات نیکردم. بدتر

کردم از آن بدتر هم هست. در   یبود و حاال فکر م نیوحشتناک تر یکلمه طالق روز
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که احتمالش   ییزهایچ هیو بق یسرطان، افسردگ ،ی خودکش ،ی با سکته مغز سهیمقا

  نی. آن لحظه به ادیرس یبه نظر م نیر یهم ش  یلیطالق خ دیایب شیسحر پ یبود برا

طالق   یتقاضا یوجود داشت که زن ها به جا یمرجع قانون کیکاش  یا دمیرس دهیا

 یمضمون که تقاضا نیکردند با ا یم تیشوهرشان شکا هیرفتند و قانونا عل یدادن م

کاش   ی...استیحق با ک دیو بگو دیایروانشناس هستند تا ب کی یتوجه دارند... متقاض

 دیایب یکیخواستند  یو م سیرفتند اداره پل یبود که زن ها م یماده ا ایتبصره 

خانه   یمال  تیریدهد چگونه مد ادشیکند...  تیمشترک ترب  یزندگ یشوهرشان را برا 

 یها از هم نم  یاز زندگ یلیشد... شک ندارم خ یکاش م ی.... ا ردیرا به عهده بگ

داشته باشند   یطالق قدرت قانون یتقاضا یتوانستند به جا یزن ها م گرا دیپاش

باشند که مورد ظلم قرار گرفته   ییهم مردها دینوازش به دادگاه ببرند... شا یتقاضا

هستند  هم   یگرید یرسد... اگر سحر مرا کتک زده البد زن ها یاند و زورشان نم

 زنند....  یشوهرشان را م

 .دمیخند اریاخت  یتصورش ب از
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بود   دهیبه صورتم کوب یلیپدرم دو سه تا س  یگفت اگر در بچگ یوسط دعوا م شهیهم

 ادیها را از خود سحر خوردم و  یلینباشم... باالخره آن س یگرفتم آنقدر وحش یم ادی

فرصتم بود کنار   نیآخر نیگرفتم. ا  یبی عج میبود. تصم نیسنگ شیگرفتم اما بها

تخت جا  یرا آرام پشت سرش رو  خودمو  دمیپوش یهمسرم بخوابم. لباس راحت 

در خواب   ی. کمدمیرا بو کش شیکردم. دستم را دور کمرش انداختم و عطر موها

خودش را در  شتریو ب دینشد که چرخ تمان یمتوجه وضع ایبدنش را تکان داد اما گو

را   شیاز پاها یکیام چسباند و به عادت گذشته  نهیآغوشم جا کرد. سرش را به س

اش   یدست  فیبسته قرص مسکن را داخل کمن انداخت. آن لحظه بود که  یپا یرو

  یصبح نوازشش کردم. با همه حرف ها دهیو تا سپ دمی. فرق سرش را بوسدمید
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شوم.  ریخواستم جوگ یکاشت اما به قول خودش نم دیکه زد باز هم در دلم ام یتلخ

. بدون توقع  تمداش یمن بر م دیکردم. همه قدم ها را با یم یاساس یاقدام  دیبا

 یها در بهشت آغوشش خانه ا  یزود نی تصور کنم به ا نکهیا ایاز طرف سحر   یهمراه

 چیاما سحر ه دمیتخت د یصبح روز بعد خودم را تنها رو نکهیخواهم داشت. با ا

تعجب   ان یک ی. حتمیکرد یآخر را در آرامش سپر ینشان نداد. روزها  یعکس العمل

درباره اقدام خودسرانه اش ندارد.   یحرف تند  چیزورگو ه اوشیکرده بود چطور س

به    یداند حت یبود. خدا م   بیخودم هم عج یآنقدر در افکارم غرق بودم که سکوتم برا

دور بودن ما  دیشا میو هرگز به کشورمان باز نگرد میفکر کرده بودم همانجا بمان نیا

دور   زیاز همه چ وتاهک یمدت یشد. حداقل برا یکاش م یداشته باشد. ا  یریتأث هیاز بق

همراه   یبه فرودگاه تهران و روشن شدن تلفن ها دن یها با رس نی. با همه امیشد یم

 مثل سابق شد به جز من!  زیهمه چ

بود چه    دهیاما جواب ندادم. از کجا فهم ردیگ یوقفه دارد تماس م یکه پدرم ب دمید

داخل صندوق عقب   گرفتم و چمدان ها را یداند. تاکس یرا خدا م میرس یم یساعت

شد  یگذرد اما م یدانستم چه در مغزش م یداشت. نم یبی گذاشتم. سحر بغض عج

و دستش را گرفتم. نگاهم   تمعقب نشس یصندل یحدس زد دلش گرفته. کنارش رو

کرد و خواست دستش را بکشد اما من محکمتر نگهش داشتم. به راننده آدرس دادم و  

جواب داد اما   یتلفن شهرام را گرفتم. با سردتوجه به نگاه متعجب سحر شماره  یب

 کردم. یندادم. با احترام سالم و احوالپرس تی اهم
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خانه  کیبروم. نزد دارشیگذاشتم بعد از رساندن سحر به خانه من هم به د قرار

که در ذهن   یتلخ یگفتن حرف ها یو خودم را برا  دمیکش قیعم یکه نفس  میبود

 زدم: سحر...  شیداشتم آماده کردم. آرام صدا
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 را از پنجره گرفت و به من دوخت: هوم؟! نگاهش

را راننده   میکردم تا صدا کینشستم و سرم را به او نزد یصندل یصاف تر رو یکم

 دنبالت...  امیشهرام بعد م شیپ رمیخونه لوازمت رو جمع کن... من م میدینشنود: رس

خواهم او را   یکرد م یبود. احتماال فکر م دهیپر اشک شد. حرفم را بد فهم نگاهش

نبود. دوباره به پنجره   نیخداحافظ اما قصدم ا میکنم و بگو ادهیخانه پدرش پ  یجلو

 و فقط گفت: باشه...  نمیرا نب شیشد تا اشک ها رهیخ

تم: من  چانه اش گذاشتم. صورتش را به سمت خودم چرخاندم و گف ریرا ز انگشتم

اون خونه خاطرات    یتو یخوام دوباره بر ینم  ی... دوستت دارم... ولدمیطالقت نم

 ؟یبار هم به من اعتماد کن نیا شهیتلخ گذشته عذابت بده... م

 خواد...  یدنبالم نم ادیب دیزنم سع یلب زد: خودم زنگ م  یسخت به

کند: سحر   اهیو با فشردن دستش اجازه ندادم غصه قلبش را س دمیحرفش پر ان یم

مدت   کیفقط  یخونه بابات... تا امروز صبر کرد یخوام بر ی... نمنیجانم... منو بب 

دو ماه... بعدش هر   یکی... لطفا... فوقش یخوام باز هم به من فرصت بد یکوتاه م

  ییاگر کار به جدا یا بشاز من جد رشکستهس دمی... اجازه نمشهیهمون م یتو بگ یچ

 ...دیرس

شد. آرام دستش را باال آوردم و  رهیزد و دوباره به پنجره خ یتصنع یبغض لبخند با

را   شی. از راننده دستمال طلب کردم. خواستم اشک هادمینوک انگشتانش را بوس
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  یبود اما نم شیدر پ یپاک کنم اما اجازه نداد. من هم راحتش گذاشتم. راه سخت 

مرا   یتوانست جلو ینم گرید زیچ چیو ه دمرا گرفته بو ممی. تصممیایکوتاه بخواستم 

خودم راه   لیبا اتومب شگاهیرا وسط خانه رها کردم و به سمت نما زی. همه چردیبگ

  دن یتوانست حرف بزند. باورش سخت بود شن یشهرام نم قهیچند دق یافتادم. برا

  هیکه از او کردم بق یشناخت. به جز عذرخواه یکه م یاوشیحرف ها از س یبعض

خواستم   یتوانست هضم کند. هر چه داشتم م یوجه نم چیرا به ه میهاصحبت 

دانست چقدر دوستش دارم. به   یکردم و م یکه از آن استفاده م ینیماش یبفروشم حت

از   اوشیس دیبگو دیخانواده من را د یسپردم اگر هر کدام از اعضا شگاهینما یآبدارچ

 با شهرام ندارد.  یشراکت گریرفته و د نجایا
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امروز  نیخواهم هم یاز دوستان مشترکمان تماس گرفتم و گفتم م یکیبا  یوقت

مرگ   اوشینتوانست ساکت بماند: س گریکنم شهرام د هیهمسرم کرا یبرا یآپارتمان

جلوم   گهید یکیانگار   یسفر بعد از اون همه ماجرا برگشت یشده؟ رفت  یمن بگو چ

 د؟یش  یجدا م دیسحر؟ دار ینشسته... آپارتمان برا

 ...اریب ییدوتا چا دیگذاشتم و بلند گفتم: حم شیتلفن را سرجا

: نه شهرام دمیابلهانه ام را به رخ کش  روزمندیپ  افهیو آن ق دمیسمت شهرام چرخ به

 تا برات بگم...  نیبش

شود و رنگش مرتب  یگشاد تر م هی هر ثان شیکه عضالت دور چشم ها دمید یم

  یکه نم یوقت یمن خبر داشت حت زیبود. از همه چ یکند. شهرام دوست خوب یم رییتغ

کرده بود   یشناخت. بارها سع یم شان ی خواستم بداند. خانواده ام را با همه دردسر ها

  یزد اما شهرام مثل مجسمه رو  خی ی. چادیشن یاما گوش من نم اوردیمرا به خودم ب

که قرار   یحرف بزند. با تماس دوست یتوانست کلمه ا  یخشکش زده بود و نم یصندل
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. شهرام افتم یتر راه ب عیکند برخاستم که سر دایپ میبرا یآپارتمان مبله خال کیبود 

 ؟ یبر کن... تو مطمئنص اوشیمرا گرفت و با همان حالت بهت زده گفت: س یبازو

  نیتکان دادم: آره داداش... اگر ا یرا با دست آزادم برداشتم و سر  نیماش چییسو

کنه... با هم   دایخوام بره اون هم بتونه خودش رو پ ی... مرهیکارو نکنم زنم از دست م

خودم   یرو یلیخ دیبا ستمی... من االن آدم خودم نمی زن یبه هم زخم م شتریب میباش

 ...شیسر خونه و زندگ ادیبکار کنم تا بتونم ازش بخوام  

  یفهم یکنه؟ م یزندگ یبره تو خونه مجرد  یچ  یعنی: آخه ستادیمن ا یشد و جلو بلند

 ؟ یگ یم یخودت چ

  شیآرامش برا یاست. خدا را شکر که امکاناتش را داشتم کم بی دانستم عج یم

سال ها داشته   نیوهر داره... تمام ابوده ش نیبخرم: شهرام جان... زن من اسمش ا

  نیشعور بودم... زن من تو بدتر یزندان بان ب کیکرده فقط براش  یم یمجرد زندگ

چقدر بهش اعتماد دارم... دفعه   بفهمندخوام همه   یدست از پا خطا نکرده... م طیشرا

که براش ساختم تموم کنم  یعذاب نی کرد برم ا یالتماس م ست؟ین ادتیمگه  شیپ

  یخودم نم یکن یسر زنم بلند شده... فکر م ریبه همه گفت ز رتمیبا غ یبابا یول

کرده؟   تیترب  یدونست چه پسر یبابام نم ایکردم؟  میزندگ یتو یدونستم چه غلط 

 یم متهیکه مو کندن ازش غن یشدم خرس دید یم  یکرد وقت یذوق م من یبابا

 ؟ یفهم
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 180_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

  هیزی چ نیخانوادم... ا ایزنم  ایرو انتخاب کنم...  یکیساختند که مجبورم  یدوراه برام

... اول سرپناه و آرامش  ستیراهش ن  نیبه قول سحر ا یخواد ول  یکه خانواده من م

 یافتم دنبال درست کردن هرچ  یدور بمونه بعد م نهایکنم تا از همه ا یزنم رو جور م

 پشت سرش خراب کردم... 
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  یدو روز نم شه؟یکنه تو هم تنها؟ آخه مگه م یسحر بره تنها زندگ یعن ی: دیپرس دوباره

 افته دنبالش ...  یکشه بابات م

اش غلط کردند   فهیقلدرش با همه طا  یفرستادم: بابام و پسرا  رون ینفسم را ب کالفه

برم   نکهی ا یبرا یکاف لیدنبالش من هم دل افتهیباشه ببه زن من چپ نگاه کنند...  

پشت سرم هم نگاه نکنم دارم... شهرام جان... کمکم کن... دربارش فکر  گهید

خرجش هم   رمیمنه براش خونه بگ فهی... وظارماز خودم اعتماد د شتریکردم... به زنم ب 

  یشه... م ین نمخونه خودمو ایخونه باباش  یبدم تا حال هر دومون خوب بشه... تو

  وارشیاون خونه هم از در و د یکنند... تو یسوال و جوابش م یافتند به جونش ه 

زبون  مزخ ادی یدونه استکان با خودش ببره که ه کی یخوام حت  یباره... نم یماتم م

خوام چند  ی... بره بخره... خدا رو هزار مرتبه شکر دارم... م افتهیمن و خانوادم ب یها

بره حال کنه الاقل بگه   دمیاالن بهش م  نیخرج دوا و دکترش کنم؟ هم گهیسال د

خوام   ینم مینیخونه رو بب  میبر ایب یندار یروز هم شده مرد بود... اگر کار کی اوشیس

 تنها بمونه...  خونهاون  یتو ادیسحر ز

 اوشیکرد: س خکوبیزد و مرا همانجا م یر شده بودم که شهرام حرفدو یقدم چند

 مارستانه؟ یمامانت ب یخبر دار

 غیطعنه ها و ج نیما ب یساعت کیرفت. با خانه تماس گرفتم.  نیاز ب مینقشه ها تمام

به  یمادرم را به خاطر مشکل قلب دمیتا باالخره فهم دمیو هوارشان زجر کش

است. تلفن را که قطع کردم چند  یشود بستر یم یبرده اند و دو سه روز مارستان یب

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

440 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

گفتند   یرساند و هرچه م یرا م ودشسابق خ اوشیبودم. س ریلحظه با خودم درگ

 یرفتند تا از سر تا پا یخانه م یزن ها یمواقع  نیآمد. اصوال در چن یدر نم شیصدا

و مالقات کننده   میه خانه آوردمادرم را ب یوقت شیمنزل مادرم را بشورند. دفعه پ

ماه زخم  کیو سحر تا  دیکش مارستان یکارش به ب  یتمام شدند ترانه از خستگ شیها

 شد.  یو آن همه ظرف شستن خوب نم تکسیدر اثر مجاورت با وا شیدست ها یرو
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داشتم مادرم  ادیبه  یکردم از وقت ینشسته بودم و با خودم فکر م  ابان یبه خ رهیخ

  شهیهم شیرفت. دست و پا یم نییباال و پا  شهیبود. فشار خونش هم  ضیمر شهیهم

بار مقصر قلب دردش   نیکرد. چه شده که ا ینم شیهرگز رها جهیدرد داشت. سرگ

خودم تنها بروم؟   ایمالقاتش ببرم  هسفر من و سحر است؟ بروم دنبال سحر و او را ب

 یمادرم خدا را شکر دورش پر از حام دمیرس جهینت  نیبرنامه خودم را چه کنم؟ به ا

سرپرست رها کرده ام و امروز زمان من متعلق به   یسال ب نیاست. من زنم را چند

 ؟ی ایصدا زدم: داداش با من م اوست. شهرام را

  نیا گمیم یکجا؟ ه ؟ی خوب اوشیو نگاهم کرد گفت: س دیبود. چرخ ستادهیدر ا یجلو

 زنه؟  یحرف هم نم ابون یچه مرگشه؟ نشسته زل زده به خ

در   یمون یم ای یایم نمیخونه رو بب رمی بلند خودم را به او رساندم: دارم م یقدم ها با

 مغازه؟

 مارستان؟یب یر ی: نمدیاز تعجب باال پر شیابروها
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رفتن وقت   مارستان یب  یتکان دادم: برا یشاگرد مغازه دست یرا تن کردم و برا ژاکتم

 مارستان یب یتو لمون یدورش پر از آدمه... نترس االن کل فام ستیهست... تنها که ن

 م؟ یزده... بر مهیخ

کرده   دایخودم پ شگاهینما کینزد یبا امکانات کاف زیتر و تم ییدانشجو تییسو کی

  یبود و نم جیگرفتم و با عجله خودم را به سحر رساندم. هنوز گ لیرا تحو دیبود. کل

  دهیمادرم را فهم هیقض  ی. از منبع نامعلومدمیکش شیبرا یچه نقشه ا قایدانست دق

در  یمارستان بودم. حاضر و آماده با مانتو جلویکرد تمام مدت در ب یبود و فکر م

چقدر آشفته   دیشد فهم ی. از حالت چهره اش م میمنتظرم بود تا به مالقات مادرم برو

به غبغب دادم    ی. من هم باددهیکه در جمع خانواده من حاضر شود ترس نیاست و از ا

حاضره؟ عجله   متشما... لواز دیهم کل  نیچشمانش گرفتم: بفرما... ا یرا جلو دیو کل

 ... یبردار  یخوا  یم یهرچ یا یب یتون ینکن بعدا م 

  یمنو روشن کن شهیم اوشیزد: س هیتک واریخانه به د یپشت در ورود نهیبه س دست

 ؟ ی دیبرام کش یچه نقشه ا

خونه   یریدهم: م لشیرا تحو دیو مشتش را به زور باز کردم تا کل دمیرا کش دستش

مخت بترکه  یبا کنجکاو ایسرت باشه   یرو یمنت کس نکهی... با آرامش بدون ادیجد

  یدیبا توست... اگر د میرو درست کنم... بعدش تصم میتا من زندگ یکن یاستراحت م

 ... شهیهمون م یتو بگ  یبرگرد... نشد هرچ اهاتیشدم مرد رو
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 ادیاز دهنت در م یهرچ  یری: البد االن مدیو پرس کف دستش انداخت دیبه کل ینگاه

االن   اوشیمن خوشحال بشم؟ س یتوقع دار یگیدر دفاع از من به مادر و خواهرت م

 .... مارستان ی... مامانت افتاده گوشه بستیوقتش ن
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شدم: سحر جان... نترس من   رهینگرانش خ یرا گرفتم و به چشم ها شیها شانه

نه االن... هر   یکنم ول یه دلشون بشکنه... از تو دفاع مزنم ک یبهشون نم  یحرف چیه

زنم...   یحرفم رو م یصدام باال بره منطق  نکهیوقت تونستم مثل آدم حرف بزنم بدون ا

  یخوام دوباره برگرد ینشده ازت نم مادهبرگشتنت آ یبرا  زیتا حس نکردم همه چ

خودت رو با خاطرات   یبمون نجایخوام ا ی... نمیجهنم... تو برو بدون نگران نیا یتو

 چ ی... جواب تلفن هزهیبه جونت بدتر اعصابت به هم بر افتندیهم ب هی بق یتلخت خفه کن

از  یکیمن به تو اعتماد دارم  ؟یدی فهم  ید یخانواده منو هم نم یکدوم از اعضا

...  یهست یکه همه بفهمند تو چقدر دختر خوب نهیکنم ا یکارو م نیهم دارم ا یلیدال

 یکنم... اصال برو کالس چه م  یم دایسر کار؟ خودم برات کار پ یبر  یخواست  یمگه نم

  ی... من هم بمونم فکری خودت دوست دار ی... هرچتاریگ ای وتریدونم؟ برو کالس کامپ

 بکنم باشه؟  مون یبه حال زندگ

خواست قبول کند. هزاران تصور زشت در مغزش کاشته بودم که قدرت اعتماد   ینم

به خانه    نکهی. به هر حال از ارفتیپذ یچارگیب یکرد. از رو یکردن را از او سلب م

له شود بهتر بود. چمدانش را برداشتم و   ان یاطراف  یبار دلسوز ریپدرش باز گردد و ز

زد. خانه را   ینم یساکت بود و حرف ریمام مسگشودم. ت شیرا برا نیبا احترام در ماش

  یکرد و رو یخشک و خال ینشد. تشکر ان یدر چهره اش نما یاقیاشت چیه دیکه د

 رون ی پولم ب فی از ک ینشست. کارت بانک نیغمگ ون یزیتلو یکوچک جلو یمبل راحت

  امیزنگ بزن... بعدا م یالزم داشت  یکانتر آشپزخانه گذاشتم: هرچ یو رو دمیکش

 ... یلوازمت هم از خونه بردار هی بق یایب  نبالتد
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 الزم ندارم...  یزیگفت: ممنون چ دیشد شن یم  یکه به سخت ییصدا با

کار را کرده ام   نیدانستم هر کس بشنود ا یرفتم، م یم نییآپارتمان که پا یپله ها از

دانستم  یمقم اما خودم ماح یلیخ دیگو یم ایکند قصد دارم طالقش دهم  یتصور م

خودم  فیبه سحر، تکل یقبل از هر وعده ا  دیهمه عمرم را گرفته ام. با میتصم نیبهتر

 . مکرد یرا با دلم و عقلم روشن م
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کشتم تا آن  یرا م یوحش اوشیس دیشستم... با یرا از روح سحر م نهینفرت و ک دیبا

آموختم   یبه سحر م دیکند... من با یتوانست زندگ  یکه دل از سحر برد م اوشیس

تواند پر بکشد و برود...   ی... م ستی جالد ن کیدست  ریتنها، اس یپرنده زخم کی

  یگرم است مملو از نوازش و عشق... برا یا  انهیقفس نساخته ام بلکه آش شیبرا

را با  رانهیبود. هفت سال و هفته کم  کی ایشب  کیها زمان الزم داشتم.  نیهمه ا

ما  یزندگ نیشد آباد کرد. خاطره اش در عمق زم یهفت روز تالش نم ایهفت ساعت 

 ن آوارش جا ریشود همان بهتر که ز ندهیآ یبرا یاگر قرار نبود عبرت  یماند ول یم یباق

 دادم تا الاقل سحر بتواند نفس بکشد.   یم

  یجا دمیخارج از وقت مالقات رس نکهیمادرم درست بود. با ا تیدرباره وضع حدسم

دادند اما   یسوزن انداختن در اتاقش نبود. پرستارها کالفه شده بودند و مرتب تذکر م

دور   هیاز بق  شتریب دیما وجود داشت که هر طور شده با لیرسم نانوشته در فام کی

آمد تا مدت ها از طرف کل  یاصال نم ایرفت  ی. هر کس هم زود ممیماند یم ماریب

  یهمسرم کنارم نبود نگاه ها کهیمن در حال یشد. با ورود ناگهان یسرزنش م فهیطا

به سمتم نشانه گرفته   دیبار یم شیاز مولکول ها یکه فضول  ییها افهیکج و کوله با ق

و   ادمد یکرد. من سالم یداد و سحر را نصفه عمر م یم تی اهم یقبل اوشیشد. س

شده بود   یسحر افتادم. بار قبل که مادرم بستر ادیدم. به محض ورود وارد اتاق ش
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مختصر مادرم را   یاحوالپرس کی یمنتظر ماند و فقط برا  اطیسحر تمام مدت در ح

کالفه شده بودم اما سحر   هیبق یبار طعنه ها ریزدم و ز یمالقات کرد. من غر م

از   ضیگفت اتاق مر یچقدر حق داشت. م دمیفهم یگوشش بدهکار نبود. امروز م

ندارد. شما  دن ینفس کش یعطر و عرق مالقات کننده ها جا یو بو ژن یکمبود اکس

  ی. حتدیکه همه درون اتاق جمع شده ا دیمادرتان را بکش دیخواه یم یدسته جمع

 ضی بروند مر دیمسکن داشته و االن همه با قیادرم تازه تزرتذکر داد که م هیبق یجلو

خواهم   یبلند گفت من حالم خوب است و نم  یکند اما مادرم با دلخور راحتاست

قدم را که به داخل اتاق گذاشتم   نی زد. اول یتمام مدت چرت م کهیبخوابم در حال

شهرستان آمده که اکثرا با اتوبوس از  لیفام  یعرق تن مردها ینفسم بند آمد. بو 

  یتنها بود و م یتخت بغل ضیشوم. مر یکند من هم بستر  یتوانست کار یبودند م

 چقدر کالفه شده.  دیشد از نگاهش فهم
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  هی بق نی. بنابرامیداد ینشان نم لیفک و فام یجلو  میداشت گریکدیهم با  یهر مشکل ما

از   شتریکردند و گفتند من تازه از سفر برگشته ام. ب یبا من سالم احوالپرس یبه گرم

سرباال دادم و در دل گفتم: »به   یپاسخ ها امدند؟«یصدبار به سوال: »سحر خانم چرا ن 

 شما چه؟«

بخش   زریرفتم تا با سوپروا یکردم. به سمت کانتر پرستار یاتاق را خلوت م دیبا

  یانداختم با سالم نیی. سرم را پادمیا و پدرش را دراهرو مون کیصحبت کنم. نزد

و  دیخودش جلوآمد و چنان مرا در آغوش کش ییمختصر از کنارشان بگذرم اما خان دا

و   بی عج یگرفت که باعث تعجبم شد. مونا هم با صورت گل انداخته لبخند ها  لیتحو

  خبری گرفته شده و ب یماتیمن تصم بتیدر غ نجایزد. شصتم خبردار شد ا یم بیغر

 جمع فقط من هستم. خوب شد سحر نبود. 
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چه بوده و چرا اتاقش انقدر   مارستان یمراجعه مادرم به ب لیدل دمیاز پرستار پرس یوقت 

داشته و   نهیداد که درد قفسه س حیکند. توض هیشلوغ است، بنده خدا کم مانده بود گر

 یواجبات برا  نیتر یاز ضرور یکیاالن  ژن یاقدام کرده اند. اکس  یوگرافیآنژ یبرا 

  یندارد. انگار بچه گول م دهیکند فا یگوشزد م  اهانشهرچه به همر یمادرم است ول

از پرستارها   یک یپدرم به  یگشتند. حت یشدند و دوباره باز م یزدند. از اتاق خارج م

 می و از پرستار خواستم به اتاق برو دمی کش یقیرشوه تعارف کرده بود. کالفه نفس عم

را گرفته بودم. اگر به قول سحر من ستون خانواده ام   ممیتا خودم حلش کنم. تصم

کرد  یم یکار دیبا یکیشستم.  یها را از تنشان م یفرهنگ یب  نیخودم ا دیهستم با

بلند به همه   یو من با صدا مینفر فقط من بودم. همراه پرستار داخل شد کیو آن 

 ستادمی. خودم ادیبرو رون ی اعالم کردم دکتر مادرم را ممنوع المالقات کرده لطفا همه ب

تمام شود. هر کس که  شان یها یکمک کردم زودتر تعارف و خداحافظ کو تک به ت

به  دیگفتم خوش آمد یزدم و م یکرد. لبخند م یهم نثار من م یرفت چشم غره ا یم

 .  دیزودتر برو یعنیسالمت، 

سحر و مادرش را  ریکنندگان بودند که تصو یو مونا هنوز در صف خداحافظ ییدا خان 

بودند تا اتاق  ستادهیدر ا رون یب ینیر یجعبه ش کیو شوکه شدم. با  دمیدر د یجلو

چه  نجایرا از دستش گرفتم: شما ا ین یریرفتم و جعبه ش رون ی خلوت شود. با عجله ب

 د؟یکن یکار م
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تا اتاق پر   مییایشلوغه؟ گفتم اول ساعت مالقات ب یلیبه داخل انداخت: خ ینگاه سحر

 ... میدیرس ریباز د ینشده ول 

.... مگه ساعت  دیدینرس ریانداختم و دوباره به آنها رو کردم: د  یپشت سرم نگاه به

 مالقات شده؟ 
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  نیشه ا یاشاره کرد: حاال مگه م  یواریتکان داد و به ساعت د دییبه عالمت تأ  یسر

 ببرند؟   فی رو قانع کرد تشر تیجمع

 خوش گذشت؟  ؟یاز پشت سرم آمد که سحر را خطاب قرار داد: خوب  یزنانه ا یصدا

کرد. نگاه   یبود حرکت م ستادهیمن و مونا که پشت سرم ا نیچشمان سحر ب مردمک

گرفت و   یدر مغزش داشت شکل م فیبود. هزاران تصور کث سیخ یپرسشگرش کم

بردم و   رون یاو را از خانه اش ب یحیتوض چیامروز صبح بدون ه  نیحق هم داشت. هم

مادرش برد و سرش  یبازو ریز رابار تنها به مالقات مادرم آمدم. دستش  نیاول یبرا 

 مهمون دارند... یلیخ میانداخت: مامان بر نییرا پا

خودم  نهیتو مامان شما رو بب دییاینه.... کجا؟... بدست آزادش را با عجله گرفتم:  مچ

 رسونمتون...  یم امیم

امتناع کند اما من انگشتانم را به داخل مشت بسته اش سر دادم و دستش  خواست

 برم... یدرون دست من قفل شد: خودم شما رو م

داند   ی. خدا مدیلرز یتنش م یهم بود. طفلک یمحترمانه، دستور نیکالمم در ع لحن

داشته   ازیساخته شده بود که ن شیشوم دور از چشم من برا یلحظه ها نیچند تا از ا

 اوشیدر س زهایچ یلیدادم خ ینشانش م دیاش باشم. با یو حام رمیدستش را بگ

 اشتباهاتش فکر کند.  همهو به  ندیوقت داشته بنش رایکرده ز رییتغ
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گرفتند اما نتوانستند   لیسحر و مادرش را تحو یحساب لیفک و فام یجلو هیو بق مادرم

 ان یدر برابر چند متلک کوتاه به عروس سرکششان مقاومت کنند. باالخره مادرم در م

ندارم...   یتعارف تکه و پاره کردنش آن اصطالح زجر آور را به زبان آور: من که توقع

 شما خوشتان باشه...

به جهنم که دل من  دیخوش باش دی . برودیشما گوش نکرد یتوقع داشتم ول یعنی

گالن مواد مذاب   کی دن یسر کش هیهمه ما شب  یجمله اش برا نی سوخت. آخ که ا

دلشکسته نشود مادرم را   نیاز ا شتریدخترش ب  نکهیا  یکشنده بود. مادر سحر برا

... خدا رو شکر  میکن یادب رضع میسر بزن میخطاب قرار داد: خب حاج خانم... اومد

 ... دیشما استراحت کن میش ی... مزاحم نمدیش یحالتون خوبه... انشاهلل که بهتر هم م

نه او   ایاصال حج رفته   نکهیشود بدون توجه به ا یپولدار م یدانم چرا هر کس کم ینم

شد خطاب  یخاتون م یمشهد دیزنند؟ مادرم را شا یحاج آقا صدا م ایرا حاج خانم 

 خانم نبود. کرد اما حاج 
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 186_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

کند.   یپول خرج حج رفتن کس یادیحرف ها بود که مبلغ ز  نیتر از ا سیخس پدرم

هنوز دست به   ینیریکشد. جعبه ش یم  دکی یلقب  نیکرد چن یهرچند خودش ذوق م

کرد   یم یمادر سحر داشت خداحافظ ی. از شانس بد، درست وقتدیچرخ یدست م

داغون من و   یزندگ بهشد تا گند بزند  یو بهانه ا دیرس ییجعبه به دست خان دا

 ین یریش گهید نیا یخبر نداشت: خب به سالمت  زیچ چیکه روحمان از ه چارهیسحر ب
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خوب   دی... حاج خانم زود بامیخور یم میو مونا جان ماست که دار اوشیآقا س یعروس

 ... میکار دار یکل یبش

حرف   یدانست. مخصوصا وقت  یبود اما به دفعات ازدواج کردن را بد نم یمحترم مرد

انگشتان من   ان یکردند سحر نازاست. دستش در م یفکر م فهیبچه وسط بود و کل طا

محکمتر   ... خواست دستش را بکشد اما منختی... ذوب شد و فرو ردیزد... لرز خی

 جان من...  یینگهش داشتم: دا

  می: حاال بردیحرفم پر ان یم عیتوافقم را اعالم نکردم اما مادرم سر میبگو خواستم

 ...  میزن یخونه حرف م

قبل از  دیمن داده که با یجلو یبد یسوت ییکاسه است و دا مین ریز یکاسه ا یعنی

  ییشد: مادر جان فکر کنم من نبودم شما نقشه ها یم یخنث  یمنفجر شدنم به هر نحو

بچه دار شدن   یهم برا ی... قبال هم گفتم زنم رو دوست دارم و مشکلدیدیکش

  یهر حرف ییبه خودمون ربط داره... خان دا میتصم نیو ا می... خودمون نخواستمیندار

 بدون حضور من زده شده با توافق من نبوده... 

فرار کند اما من دستش را محکم   نیجو سنگ نیودتر از اکرد که ز یم  یقرار یب سحر

مگه   ؟یچ یعنی : دیو با تعجب از مادرم پرس دیرنگش پر یینگه داشته بودم. خان دا

 د؟ یحلقه دست مونا نکرد
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شد در جمع به سحر زد. باالخره دستش را با  یبود که م یضربه کشنده ا  نیبدتر نیا

به تأسف تکان  یبا مادرش از اتاق خارج شد. سر یخداحافظ یضرب آزاد کرد و ب

 به هر دو نفرشان کردم: واقعا که...  ینیدادم و نگاه خشمگ

:  دیو داد کش دیدو رون ی . ترانه بدمیشن یآه و ناله مادرم را م یسرم صدا پشت

 رم... پرستار... پرستار ماد

و   دینزدم. اتفاقا برگشتم و نگاهش کردم. چشم و ابرو هم کش دن یرا به نشن خودم

 ش؟ یبکش یخوا یرا باال برد: م شیصدا یکم
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 اهیس زهایچ نیبا ا گهیخودت باشه... من د ی: خفه شو... سرت به زندگدمیلب غر ریز

گردم  یکنه... بر م یباز  لمیتونه ف یشم... اون االن حالش از همه ما بهتره که م ینم

 ...  رمیگ یحال تک تکتون رو م یول

دنبال سحر و مادرش گشتم موفق نشدم. با تلفن همراهش   مارستان یب اطیدر ح هرچه

کثر شأن بود که شماره تلفن مادر زن خودم  میداد. چقدر برا یتماس گرفتم، جواب نم

 دیمضطربم فهم ی. از صدا رمیتماس بگ دیبا سع نکهینبود جز ا یرا نداشتم. چاره ا

. مادرش هم جواب  چند پاسخ سرباال دادم نکرد و م یکنجکاو یافتاده. کم یاتفاق

تلفن را   دیاز آنها بگو یکیتماس گرفتم و از او خواستم به  دیداد. دوباره با سع ینم

  یخودش با من تماس گرفت. سرد بود و ب دیقدم زدم تا باالخره سع یبردارند. کم

قبل با من حرف زد. مطمئن شدم خبر دارد چه بر  قهینبود که چند دق  یدیرحم... سع

که   شهیبار برعکس هم  نی. اختهیبه هم ر   یام و سحر حساب  سر خواهرش آورده

خواست   یما نداشت برادرانه م یو دعواها یبه زندگ یداد و کار یخودش را دخالت نم
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رفتم حرصم را سر سحر   یم ایشد  یدعوا م  ایداماد ظالم بزند. قبال  نیزهرش را به ا

از سکوت و آرامش کالمم تعجب   دی خود سع یحت اکردم ام یم یخال ادیبا داد و فر

  ریتقص یمن ب  دیداد اما فهم یکردم. حق نم فی تعر شیقصه را برا یکرد. با شرمسار

وار به   دیاما تهد  شتریبوده ام و قصد دارم درستش کنم. حرف آخرش را با احترام ب

 می دخالت نکرد چکدومیشما افتاده، ما ه  نیب ی... تا حاال هر اتفاقاوشیس نیمن زد: بب

برگشت خونه تو؟ نه برادر    یسحر با دلخوش یکن ی... فکر ممیکرد یکاش م یکه ا

تنها با   می... اجازه ندادیباهاش ب یکیکرد  یمن... شب قبل از دادگاه آخرتون التماس م

قدم   کی میما گفت یول رهیبگ لیخواست پول بهش بده وک یتو روبرو بشه... از پدرم م

اگر   میکرد یسرمون فکر م ریدونم؟ مثال خ ی... چه ممیدار یبرنمطالقش  یهم برا 

طالق  یما هم بان د،یکن یم یبا هم آشت شیگرده سر خونه و زندگ یبر م میکمک نکن

به شماها  گهیخواد د یو نم دهیکش یاشتباه بود... سحر اندازه کاف  یلیخ  یول مینشد

  گهیکشه... د یمخودش رو  دهکر دمون یبار تهد نی ... ادیفرصت بده داغون ترش بکن

 ؟یفهم  یمسئله جون خواهرمه م ستی بحث طالق ن
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 188_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

 

بار ما پشت   نیتوقع نداشته باش ا ی به خودت مربوطه ول  یبکن  یخوا یم یکار هر

بار  نیاول یشده بود... برا  دیهم که برگشت از ما نا ام شیپ ی... سر میسحر نباش

گفت آخر   هیاز دهنش در اومد به مادر و پدرم و بق یهمه باال رفت هر چ یصداش جلو

بار اگر   نیا یول رمیبره... گفت م  هرو نداشت ک ییهم برگشت خونه تو چون جا

بار سکوت کنه من   نیکه هر کس ا نهی... حرف آخرم بهت اادیبرگردم جنازه ام م

بهت وقت  یا اندازه کافم یبعدا گله نکن ستادمیسحر ا میخودم تا تهش پشت تصم

 ... میداد
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  یدرباره نقشه ا دیکه از دستم بر آمد مطلع کردن سع یتنها کار م؟ی داشتم که بگو چه

  یکردم به اضافه کار هیسحر کرا یکه برا  ییخانه دانشجو یام. ماجرا دهیبود که کش

کردم. در سکوت گوش  فیانجام دهم تعر مان یدرست شدن زندگ یخواهم برا  یکه م

سحر بد   نکهیگرفته ام. حدسم درباره ا یخوب میکند چون تصم یداد و گفت کمک م

داده بود که من  حیتوض نطوریدرباره خانه ا دیبرداشت کرده کامال درست بود. به سع

و او را از خانه رانده ام. قسم خوردم تمام حق و حقوقش   رمیبگ یگریقصد دارم زن د

  قشسر و صدا طال یخواهم داد و مردانه ب یحرف چیبرگردد بدون ه را اگر نخواست 

 دیقدم ها را استوار بردارم شا نیآخر نیا دیقبلش با یکند ول  یدهم برود زندگ یم

کوتاه در  یدور نیداشتم و ا شیدر پ یبود. راه دراز دهیدرست شد. نقشه ام را پسند

ست رفته را به او باز گرداند.  از د یروی توانست ن یسحر کامال مستقل است م کهیحال

اش را    دهیتوانست احساسات لطمه د یم نیشود و هم یمطمئن بودم دلش تنگ م

  دیکرد. سع یاحساس خفقان م شتریکند. با کنار من بودن در آن خانه غمزده ب اءیاح

دارد.   یسحر خانه مجرد  میبه خانواده ام نگو ینداند. حت   چکسیگفت بهتر است ه

. خواسته  میریرا بگ یینها میمن و همسرم بماند تا خودمان تصم نیب دیمسئله با نیا

گفتم.   دیدهم. خوب شد به سع حیسحر توض ینداشتم برا یمن هم بود فقط زمان کاف

  نیرا ا یخانواده منطق کیآمدم. قدر داشتن  یاز عهده اش بر نم ییشک تنها یب

پول نداشتند اما خودخواه   یلیخ دیدرک کردم. شا یگریاز هر زمان د  شتریلحظه ب

شد با آنها چهار کالم   یم یبود ول نانه یب کوتهاحمقانه و  شان یکارها ینبودند. بعض
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نبرد تن به تن در حال وقوع   کی شهیدر مغز خانواده من هم کهیحرف حساب زد در حال

 برآورده شود. شان یبود تا تک به تک خواسته ها
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دوباره   یشتریتا خودش با سحر صحبت کند. با آرامش ب رمیخواست تماس نگ دیسع

دست مونا را   ییبود خلوت شده و خان دا نیبه اتاق مادرم بازگشتم. تصورم بر ا

. دیدزد یکرد و نگاهش را از من م یم  هیگرفته و با قهر رفته اما آنجا بودند. مادرم گر

مرا گرفت تا به   یربازویز لیفام یمردها از  یکیهمه دلشان به حالش سوخته بود. 

بود همه را از خودم   دهی. وقتش رسدمیکند اما دستم را پس کش تی هدا رون یب

  یکه در آن حضور داشتم حرف اول و آخرم را زدم. جلو یکانتوجه به م یبرنجانم. ب

و  فتنبگم؟ من اهل زن دوم گر دیهمه گفتم که بروند مثل کالغ مخابره کنند: چند بار با

دختر بچه هجده ساله بود...   کی میزندگ یاومد تو ی... زن من وقت ستمین زهایچ نیا

از   چکدومیکرد؟ مگه ه یبزرگ م یآورد چطور ینداشتم... بچه م  یمن هم تجربه کاف

از بس   دمید یمن که اصال زنم رو نم د؟یبا من گرم کرد یشما ها پشتش رو به زندگ

مشکالت   ریمن شبانه روز درگ یوقت دیشد یپناه سحر م دیکردم... شما با یکار م

با  دیبا ستیرو بلد ن زهایچ یلیبچه است هنوز خ دیدیخانواده بودم... به جاش نفهم

نکرده   دایکوچه پ  یدلش رو شکست... من زنم رو از تو نکهیداد نه ا ادشیمحبت 

پسر   رمیبگتصور که اگر زود زن  نیمن هم با ا  یخواستگار میبر دیبودم... شما گفت

ازدواج کردن  یبود اصال آمادگ نی ا تی واقع یول رفتمیشما هستم پذ یبرا یخوب

سفر شمال در  کی ای رهیبار دست زنش رو بگ کی یکه نتونه برا  ینداشتم... مرد
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نشه؟ منو با خواسته هاتون خفه  دهیکش نجایبه ا  شیآرامش ببره چطور توقع داره زندگ

... در  دیریرو به عهده بگ  یزیهر چ  تی خودتون مسئول دی... از حاال به بعد بادیکرد

سما مونا ر هیکه مادرم خورد و قض یضمن تا از سحر به خاطر اون قسم دروغ

به   گهیاز وجود من شده د یمی... سحر نستین یاز من هم خبر   گهینشه د یعذرخواه

  حد دی... هر کس بارمیم یمن هم م ادیسرش ب ییپوست و خونم گره خورده اگر بال

ام رو درباره خانواده خودم انجام ندم  فهیکه وظ ستمی ن یخودش رو بدونه.... من پسر

برام قائل   یحرمت چیو ه میخصوص یه هم زدن زندگدنبال ب دیراه افتاد یاما تا وقت

  یپس توقع ستیو اصال نظر من براتون مهم ن دیکش ی... پشت سرم نقشه مدیستین

 دارم... حق دارم ازش لذت ببرم.  ی... من هم زندگدیداشته باش دیتون  یهم از من نم
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  یم د؟یمن ساخت یکه برا  هیمزخرف یچه زندگ  نیجز شما، خودم خانواده دارم... ا به

به   دیحرمت شما رو نگه نداشت چسب ای  ست؟ی ن یبچه خوب اوشیس دیبگ  دیبر دییخوا

برام    گهید دیگم که بدون یم لتون یفام ی... خودم دارم جلو دیموفق باش دییزنش؟ بفرما

 نداره...   تی اهم

کرد:  حتینص  یشانه من گذاشت و با لحن آرام یاز پسرخاله ها دستش را رو یکی

تا مرگ رفت  دیرو فهم ان یک ان یجر ی... مادرت وقتمی... ما از تو توقع داراوشینکن س

 و برگشت... 

... مثل مرد رفت دست زن ان یبه ک نی... آفردیتوقع نداشته باش گهیگفتم: د یلجباز با

  یکرد پا یخفقان نجات داد.... مردانگ نیخودش رو از امورد عالقه اش رو گرفت 

سه هفته تمام از  یدعوات شد ک کتی خودت با شر ی... پسرخاله وقت ستادیحرفش ا
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  دن یمن دو ساعت هم وقت خواب ود؟شش صبح تا ساعت سه صبح فرداش همراهت ب

ع  زن من اون موق ید یاز خودت پرس چیموندم...ه  یخونه خاله م نیهم ینداشتم برا 

همون موقع سحر رفت   دیدیفهم چکدومتون یداشته باشه؟ اصال ه اجیممکنه بهم احت

 میتخمدان کرد؟... من نفهم از بس دنبال کار شماها بودم حال ستیعمل ک مارستان یب

 دیبا یرو داده؟ تا ک مارستانشیخرج ب  یدونم ک یاالن نم نینشد؟ خدا شاهده تا هم

 نی همچ یتو ارهیبچه هم ب هی دیازش توقع دار  یدیشرمنده زنم بشم؟ به چه ام

که خودش   یموقع  چکسیه یول  هیکه مردش شده حالل مشکالت بق یثبات یب یزندگ

هم نداره جز    یمشکل چی... هست یکنه؟ زن من نازا ن ینم یدرد داره جز زخم زدن کار

بچه من   یخواست برا یم یم... کشد  یشوهر نداره... بر فرض من بچه دار م نکهیا

هم حالش خوبه... دروغ چرا از من و شما هم  ان یداره... ک یکنه؟ توقع هم حد یپدر

هم خانومه.... خاک تو سر ما که زن من   یلیخ دمید کیحالش بهتره... دختره رو از نزد

اش رو فروخته که به   هیزی ... فرش جهارهیرو در ب شیسرکار خرج زندگ برهخواد  یم

  گهیزنش رو فروخته فرار کرده د یالنگو گهیهم م یکیزور با شوهرش بره سفر... اون 

  یفقط بتونه زندگ دیاز ارث محرومش کن دیخواد بر یهم از خانوادش نم یزیچ چیه

 تی ... سرباز که تربدییایکم به خودتون ب هیمادر من...  ینجور یشه که ا یکنه.... نم

 ... میچه هاتما ب ینکرد
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به سرم   یچ یدیرو کرد و گفت: د ییبه خان دا زان یجگرسوز، اشک ر یبا لحن مادرم

  یچی... از محبت هدمیاومد؟... رفتم دست دختره رو گرفتم... خونه دادم... طال خر
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  نیبهش محبت کردم خدا شاهده... ا شتری براش کم نگذاشتم... از دختر خودم ب

کرد آخر رفت دست   ییهم هوا انمینشد... ک یپسرم رو گرفت که جون و دلم بود راض

 مرگم بده...  ایرو گرفت کمرم رو شکست.... خدا یابونیدختر خ کی

دندان  نیاز ب  نیکف زم یها کیبه موزائ رهیبه من کند خ  ینگاه نکهیبدون ا ترانه

ه... فرش فروخته داداش ساده لوح منو ببره سفر خارج از کشور  : االن پردیغر شیها

برات مامان که دستت نمک   رمیبه جون ما... بم افتهیکه مغزش رو شستشو بده ب

 ... ارن یخبر مرگش رو برات ب شهب  لیخودش ذل ینداره... دور از جونت اله 

را رساندند. خودشان  مهیکه پرستارها سراس دیچیپ مارستان یچنان در سالن ب ادمیفر

پشت سرم را هم   گریو ترکشان کردم. رفتم که بروم د دمیرا کش میخط و نشان ها

مرگش را   یکردند و آرزو یم نیام را نفر چارهیزن ب نطوریا یمن وقت  ینگاه نکنم. جلو 

گرفته بودم   ادیهم فقط  رتیغ یبود؟ من ب  رداند پشت سرم چه خب یداشتند خدا م

. نامحرم که فقط جنس مخالف  ندی کنم نامحرم او را نب زیسحر را در خانه حلق آو

  یانسان ها به سحر بودند. حت نیپدرم نامحرم تر ی. خواهر و مادر خودم حتستین

  یکردند چه برسد از خوش یخاطره اش را مرور م ای دندیشن یاسمش را م دینبا

 ش با خبر شوند. یها

خواهد مرا از خانواده ام دور کند.  یبود سحر م   نیسال تصورم بر ا هفت نیتمام ا

بوده   یآنها پسر خوب یکرد من برا یبرعکس است. سحر افتخار م  دمیفهم یحاال م

 یمن م یدر گوشه و کنار زندگ ییخودش را طلب داشت. جا یام فقط حقوق انسان
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  یگفت نم یرچه م. هدمید یخواست که حقش بود. چقدر کور و نادان بودم که نم

 دن یکردم... که چشم د یم یو او را متهم به خصومت شخص ختیر ی. اشک مدمیشن

مادرم است...   یکند... دشمن خون یاش حسادت م  یرا ندارد... به جار میخواهرها

 !هاتیه

 دیداد تا شا حیتوض میبرا نطوریخانه ما را ا یبار مشکالتش با خانم ها کیافتاد  ادمی

لباس شستن   یآشنا شوم. مادرم تنها خاطراتش از دوران مجرد  نشان یبتوانم با جو ب

 دهشان بود.  یکنار چشمه جلو
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 فون یآ ایبهتر است  دیاندرو ستمیتوانم درباره س یبه نظرت من م  دیاز من پرس سحر

  یپاسخ من چقدر احمقانه بود وقت م؟ین یبب لمیمثال با هم ف ایبا مادرت هم کالم شوم؟ 

 ه؟یمامان من دهات نهیگفتم: منظورت ا

هر کس را بشناسم. من  گاهیمن کند جا یخواست حال  ینبود. سحر م نیا  جوابش

خانواده خودم باشند اما سحر نه تنها   ی سحر زنها یمیتوقع داشتم تنها دوستان صم

خواست   یبا آنها نداشت. م یتیسنخ چی اش ه یذهن  یاز همه کوچک تر بود بلکه فضا

چند  یکردم گاه ی. مجبورش مردک یمن احمق کند اما تعصب کورم م یرا حال نیا

  شهیخواهد هم یکردم مادرم چون او را دوست دارد م یهفته خانه مادرم بماند. فکر م

محبت مادرم را  یعنیخواهد به خانه خودش برود  یم دیارش باشد و اگر سحر بگوکن

گفت:   یمادرم با غصه فراوان م دیکش یم  نجایآمد هر وقت کار به ا ادمیگرفته.  دهیناد

 طور خوشتان باشد! هر
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  شتریرا مجبور کنم ب چارهیشد وسط قلبم که سحر ب یجمله اش دشنه م کی نیهم

شد.   یخانه م یزکاریبود و مشغول تم  داریپنج صبح ب یعادت جوانبماند. مادرم طبق 

در خانه ما را داشت. عادت کرده بود تا دوازده بخوابد و   دن یمشکل خواب شهیسحر هم

ساعت  نیرا ب شیکارها شهیخانه بود هم یقت. و ندیبب  الیو سر لمیشب ف یها مهیتا ن

کرد. خانه مادرم  یقصور نم یخانه دار فیداد و هرگز در وظا یتا پنج انجام م کی

  لیگرفتند پشت سر فک و فام یشود. دورش را م داریکردند هفت صبح ب یمجبورش م

 یگفت وجودش پر از انرژ  یانداختند که خط قرمز سحر بود. م یراه م بتیمحفل غ

. آنقدر پشت ندینش یآنها م ییساعت ها در مجلس بدگو یشود وقت  یم نهیو ک ینفم

هر   دیکرد با یاول تصور م یزدند که روزها یم زیتند و ت یبه او حرف ها  مایسر س

کردم  یروز به خودش آمد و هر کار کی کرده او برعکسش را انجام دهد.  مایس یکار

بود   نیگشت. بهانه اش هم ا یو زود بر م مدآ یم ری. ددیایحاضر نشد به خانه مادرم ب

 یتار مو کیهستند و  مایدهند. همه عاشق س یاش م  یخورد و آنها باز یگولشان را م

سحر   شهیکنند هم یخواهند کار یم یفروشند ول یسحر نم یاش را به هزارتا دهیگند

بداند مثل  شا  فهیکرده بودند که سحر وظ یکار یباز نیاز هم متنفر باشند. با ا مایو س

.  ختیبه هم ر  زیکرد همه چ ینیسحر عقب نش یکند. وقتکلفت در خانه مادرم کار 

 است.  یقیو عروس ناال ردیگ یکه خودش را م یشده بود سحر  شان یسوژه حرف ها
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[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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گفتن ندارند جز قشقرق به پا  یبرا  یو حرف  کارندیاست ب نیا لشیگفت دل  یم سحر

چرا   دم؟یباشد. چرا همان موقع نفهم یاگر موضوع کوچک  یحت گران یکردن پشت د

خانواده و نشاندن  یداد زدن سر زن ها یهمه فتنه را نگرفتم؟ چرا به جا نیا یجلو
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لحظه   یوقت دمیفهم یم دیخودشان به جان سحر افتادم؟ چطور با یهر کدام سر جا

داشتند؟ آنقدر مادرم  یکردند و دائم مرا با مشکالتشان سرگرم نگه م ینم میرها یا

شد نفسش من هستم. خسته و درمانده به خانه   یرفت که باورم م یقربان صدقه ام م

به مادرم بچسبم   یدو دست دیشد با یشدم. باورم م یآمدم و با اخم سحر مواجه م یم

نداشت.    قتیمن فقط اوست. حق  رخواهی خ رایز رمیکتاب خدا بپذ هیو هرچه گفت مثل آ

در خانه  شهیکه هم یمرد گاهیکند تا جا ن یریمن ش شیخواست خودش را پ یمادرم م

...  ییایب دیبا میدعوت شده ا یخانه فالن اوشیپر کنم. س  شیبود برا بیاش غا

  اوشی... سایلباس بخرم ب وامخ یم اوشیبرنج تمام شده برو بخر... س اوشیس

داداشت با زنش دعوا کرده خونه جلسه   اوشیکن... س دیو خربر میمهمون دار

تو سمنان روضه گرفته بدو برو کارهاشون رو بکن...  تیی زن دا اوشی.... سمیدار

...  اوشیرو انجام بده... س الیو یسفر زودتر برو کارها می بر مییخوا یم اوشیس

 ... اوشی... ساوشیس

من و  یمجموعا مالقات ها دیعمرم چطور گذشت. شا دمیشد که من نفهم نیهم

  یدعوا م میتلفن که تمام مدت داشت ی. پادیکش یربع هم نم کیسحر در خانه به 

آنقدر ذهن و جسمم خسته بود که غذا نخورده به   دمیرس ی. به خانه هم ممیکرد

فکر کنم راهم اشتباه است؟ من اصال   نمیوقت داشتم بنش یرفتم. ک یرختخواب م

پر بود. از او نفرت داشتم. او را   هیمادرم و بق یها یی. مغزم از بدگودمید یسحر را نم

  یو آزاد شتری خدمت ب یرا برا  میدست و پا رایدانستم ز یعامل مشکالتم م نیبزرگتر

 یو غر زدن او را تحمل کنم نداشتم. طور  میایبه خانه ب نکهیبست. کشش ا یعمل م
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نبود. مرا   ریتأث یهم ب انمیاطراف یکردم که انگار اصال وجود ندارد. حرف ها یمرفتار 

کرده   یزی سحر از من طلب چ دندیفهم یکردند. اگر م ینسبت به سحر متوقع تر م

در ذهن   یرا داشتند. زن زندگ زیکردند که حق ندارد اما خودشان حق همه چ یقانعم م

کند، ساکت و گوش به فرمان  ییآرزو ای دبخواه  یزیچ دیکه نبا یانسان خنث کیمن 

 باشد شکل گرفته بود. 

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 
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جسد ساخته بودم.   کیدارد؟ من از سحر  یروح چه تفاوت یمرده ب  کیبا  یزن نیچن

است   یشد گفت پوشش یرا داشت و م اوشیس یزندگ کیاز شر یلیسحر فقط شما

خودم  یزندگ ؟یاست. کدام زندگ یمرد زندگ اوشیس ندیتا خانواده ام پز بدهند و بگو

خانواده   لیمن هرگز تشک یعنی نیاآمد.  یبه حساب نم چگاهیآنها؟ سحر ه یزندگ ای

من سحر است که توقع   یخانواده اصل دمیفهم  یروز باالخره م کی دینداده بودم. با

 "مرد خانه خودم بودن "در رشته  دی. من بامیبچه کاملش کن کیداشته باشم با حضور 

 داد؟  یکردن آموزش م یرسم درست زندگ یدادم اما کدام دانشگاه یم لیادامه تحص 

  یکه م وارشیبر در و د  یبا نقوش یداد. خلوت و خال یمرگ م یخانه برگشتم. بو  به

 دیکند. با یتماشا م ستادهیقبرش ا یباال  یزنده به گور شده و مرد  یزن نجایفت اگ

نازل شده بود. در   امبری. آن پدیکش یم رون یجهل ب  نیآمد تا مرا از ا یبرحق م یرسول

عذابم   یکردم. دلتنگ یجز عشق است؟ حسش م  خداقلبم عشق کاشته بود. مگر کالم 

جهالت از  ون یبستم تا زهر تلخ اف یمعتاد خودم را در خانه م کیمثل  دیداد. با یم

فقط به مواد مخدر   ادیاعت یبازگردم. آر یقیحق یوجودم خارج شود و بتوانم به زندگ

ذهنشان مثل من تک  هک یبه پول، معتادان ادیبه غرور، اعت ادیبه کار، اعت ادی. اعتستین
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کند و  ینشود فکرشان کار نم احمقانه شان ارضاء  ضیغرا یاست و تا وقت یبعد

 داند.  ینامش را نم  یکه خانمان برانداز است و کس گریخاموش د ادیهزاران اعت

نشستم و با  وترشیکامپ زیرا عوض کردم و به اتاق سحر رفتم. پشت م میها لباس

شده ام سحر را   ییزناشو یزندگ  کیخودم گفتم تا حس نکنم که قادر به اداره 

  یبرداشتم تا حکم آزاد یتوانست رابط ما باشد. کاغذ و خودکار یم دیبرنگردانم. سع 

. به همسرم اعتماد کامل دارم. هر کردمخدا شروع  ادیسحر را مکتوب کنم. با نام و 

 یتواند سرکار برود. م یحق اعتراض نخواهم داشت. م ردیمدت بگ نیدر ا یمیتصم

را امضاء و اثر انگشت بزنم   رشیتواند درسش را ادامه دهد. نوشتم و نوشتم تا ز

که در   یلیبرادرش بدهم. با شهرام تماس گرفتم و خواستم هر چهار اتومب لیتحو

ج از کشور من به سفر خار دیها بگو یفروش بگذارد. به همه مشتر  یمغازه دارم برا 

 ایآ دیاست. چند بار پرس یمرخص اوشیگردم. فعال س یباز م گریرفته ام و چند ماه د

  یکی یکیها را  لیهدف فا یرا روشن کردم و ب وتریمطمئنم و پاسخم مثبت بود. کامپ

 گشودم.
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 195_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

 

خودش   یمیقد یعکس ها یهستم اما تماشا یز یدانستم دنبال چه چ یهم نم خودم

کردم قلبم به درد  یرا که تماشا م یعروس یشد. عکس ها میکتاب آموزنده برا کی

شنود   یعروس م نیبوق ماش یگفت هر وقت صدا یآمد. سحر حق داشت که م یم

  ی. آن شب به حددیارب یبود. از صورت عروس غم م  یلرزد. چه شب مزخرف یتنش م

  یلیاسرائ یبن یکردم. بهانه ها  یرا سرش خال زیبودم که عقده همه چاز سحر متنفر 

  یفالن ی... چرا کم شادباش دادند... کادوان یسرو ته اطراف یب یخانواده ام... حرف ها
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سرم بگذارم و با   یرو نکهیا یکمتر بود... سحر را له کرده بودم جا یکیآن  یاز کادو

 زن من است...  نیا  میبه همه بگو رمیدستش را بگ رافتخا

چقدر خوب است از هر دوره   دمیفهم  یبودم. حاال م زاریاز عکس گرفتن ب شهیهم

در   میدست ببر میخواه یم ی. مخصوصا وقتمیداشته باش ادگاریبه  یریتصو یزندگ

کردم از پشت   ی. سعمیاوریب ادیخاطرات و هرچه فراموش شده دوباره به  نیخورج

دقت کنم. چقدر تحمل کردن خودم سخت بود!  زیو به همه چ نمیسحر بب یچشم ها

بود نه تنها بد عکس نبودم بلکه   نیا قتیافتم اما حق یکردم در عکس ها بد م یفکر م

آن  یافتاد اما انزجارم از تماشا یهم کامل و خوب م یلیچهره ام خ ریتصاو شتریدر ب

ژست مسخره متنفرم بودم.  خودم از آن   یداد که حت یچهره عبوس و اخمالود نشان م

بلند مردها   یو خنده ها یگرفتم. از لودگ یم افهیمن ق یکرد وقت یذوق م یلیخ ممادر

خودش تصور کند.  امرزیپدرخدا ب  یعنیخان بابا  هیکرد مرا شب یم  ینفرت داشت. سع

گذاشتند. او  یبود که همه به او در دِهشان احترام م یخان بابا در خاطرات مادرم مرد

شد او را  ینداشت و هرگز نم یخوب یلیخ یمال ضعو کهیزدند در حال یرا خان صدا م

 خان دانست.  

  یکه م یگره خورده و ژست  یاحترام مردم به پدرش آن اخم ها لیدل دیفهم ینم مادرم

ها  دهیستم د بان یدم مهربان و پشتبا مر رایزدند ز یگرفت نبود. پدرش را خان صدا م

را با   کلیه یکرد که سه مرد قو  یم فیاز او تعر  یبار پدرم خاطره ا کیآمد  ادمیبود. 

مزارع   یاریدو روستا با هم شده که بر سر آب یآشت باعثکالمش به زانو در آورده و 
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از حالل مشکالت کل   یخواست من بشوم خان بابا و جدا یدعوا داشتند. مادرم م ایلوب

  ی. چقدر ساده بودم که فکر مرمیخودم بگ یخانواده بودن، انتقامش را از پدر زورگو 

 برسانم.  شیکردم توانسته ام او را به آرزو
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قبل از  سحر   یخانوادگ یوارد عکس ها یاتفاق  یلیرا گشودم و خ یگرید لیفا

از من و ترانه در   یکس دیکه شا یپنج عکس ایازدواجش با خودم شدم. در برابر چهار 

 یداشت. از چهل روزگ یآلبوم کامل عکس از دوران بچگ کیگرفته بود، سحر  یکودک

 نی ریدخترک ش نیشد گفت ا ی. م افتی یما خاتمه م یشد و تا روز عروس یشروع م

.  دهیاده اند که آلبوم عکسش به انتها رسبه گور فرست یو معصوم را شب عروس

شد که چرا او را به من   نیسحر ا یبچگ  یسوالم بعد از مرور عکس ها نیبزرگتر

که من عالقه   یما وجود نداشت. درست در سن هشت سالگ نیب یتناسب چیدادند؟ ه

 میاز سر تا پا شهیداشتم و هم یپدرم در مغازه آهن فروش کناربه کار کردن  یادیز

وضع   نکهیرفت. با ا یم  یسحر با دو برادر بزرگترش به اسک د،یبار یدوده و کثافت م

داده   ادیکردن  یکه بود به سحر اسک ینداشتند اما با همان امکانات  یخوب یلیخ یمال

هر طور شده شنا و  دیبا ردشب مادرش گفت اعتقاد دا کیبودند. به خاطر آوردم 

 دیبه بچه ها آموخت. هر طور شده با یبه سن دوازده سالگ  دن یرا قبل از رس یاسک

گذاشت و به آنها در   یبلد باشند. خودش وقت م یرانندگ یقبل از سن هجده سالگ

 یاش با مادرم ب دهیتفاوت عق یادآوریداد. با  یم ادی یخلوت رانندگ یها ابان یخ

 ارشیمن و ک یخورد وقت یترانه! چقدر حرص م چارهی . بدمیبلند خند یبا صدا اریاخت

  یو او به خاطر دختر بودن حق نداشت حت مینشست یپشت فرمان م نامهیبدون گواه

کرد.   ینم شیبرا یکردن نظر بدهد. پدرم که اصال در باغ نبود و فرق یدرباره رانندگ

ازه زن اند  چکسیگفته بود ه حرکردن ترانه بود. س یمادرم مخالف صد در صد رانندگ

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

479 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

  یبدهم تا وقت ادی یآمد به ترانه رانندگ یکند. بدم نم یجماعت به جنس زن ظلم نم

تا  میبود حرفش را وسط بکش یکارها ندارم کمکم کند اما کاف یبعض یخودم زمان برا

 دیگفت دختر نبا یفقط م ستیدردش چ میدیهم نفهم چوقتی. هافتدیمادرم پس ب

 و بس! دکن یرانندگ

شد.  لیاصل تبد  کیمن هم به  یکرد که برا یاش پافشار  شهیر یاعتقاد ب یرو آنقدر

و حاال که با خودم  یافتن یدست ن یایرو  کیسحر شده بود  یپشت فرمان نشستن برا 

 . افتمی ینم  یعیحق طب کیمحروم کردنش از  یبرا   یلیدل چیصادق شده بودم ه
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  یشود که سواد کاف یاعتقاد کس رفتنیمحکوم به پذ دیاست چرا با نیدردش ا بلکه

خواهد همچنان در همان دِه کوچک کنار  یدر عصر خودش را ندارد و م یزندگ یبرا 

بود که به   نیآنقدر سنگ میچشمه لباس بشورد. آن روزها حرف تند و برنده اش برا

ز هم مادرم دوست چقدر حق داشت. هنو دمیفهم یاما امروز م دیرس کیبار یجا

شلنگ   ریسماور را ز یرا آب بکشد. تا وقت زهایچ یبعض اطیبا شلنگ ح یداشت گاه

پدر دست از سرش  یکرد آن وسواس ب یاش نم  یبار پر و خال نیگرفت و چند ینم

همان بود که   یگفت مهم نبود. مسئله اصل یداشت درست م کیداشت. کدام  یبر نم

 دیشا ایگرفتم  یجمله را قاب م نیا دی. بادمیسحر بارها به من گوشزد کرد و نفهم

 خودش بگذار.«  یکردم که هرگز فراموش نکنم: »هرکس را جا یم یبدنم خالکوب یرو

که در  یتیزدم. با وضع یبه سحر م  یسر دیرا خاموش کردم و برخاستم. با وتریکامپ

. هرچه به نظرم دمید یم یحساب  یدعوا کیرا در آستانه  آمد خودم شیپ مارستان یب

کم  یزیکردم تا چ دیراه هم خر نیممکن است الزمش شود از خانه برداشتم و ب دیرس
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سحر منتقل کردم و باالخره   یکارت بانک هپول ب  ینداشته باشد. مقدار قابل توجه

شد   یخودم را پشت در آپارتمانش رساندم. فقط دو قدم با در فاصله داشتم اما م

چشمام....  یزد: جلو یداشت حرف م یکیبا  کهیدر حال دیکردنش را شن هیگر یصدا

... مارستان یدفاع کن... امکان نداشت بدون من بره ب اوشی... باز هم از س؟ یفهم یم

  نیبه هم گهید یکیکه دست به سرم کنه... رفت که بره سراغ  نجایمنو آورد ا

 شه...   ی... باورم نمیسادگ

باعث  هیروز سفرمان به ترک نیکه در اول یتوانستم آه بکشم. درد یلحظه فقط م آن 

بودم که  یفیآمد. خائن کث یام را گرفته بود. نفسم باال نم  قهیام شد دوباره  جهیسرگ

و  رمیتوانستم همان جا بم یشنود چه بر سر ناموسش آورده. م یو م ستادهیپشت در ا

دونم مقصرم   یحق من نبود... م نیتر رفتم تا بهتر بشنوم: ا کیخاکستر شوم اما نزد

برگردم خونه بابام؟ ... االن مامانم رفته گذاشته کف   یینبود... با چه رو نی حقم ا یول

 اوشیاز س  خودیب یدیسرم که د زندیر یبرسم اونجا م  نکهیبه محض ا  هیدست بق

... منِ خر ره؟یگ یسرت زن م رهیباباشه فردا م  نیع می... نگفتیکرد یم یطرفدار 

مردم...  که محاله مثل باباش بره سراغ ناموس  ستادمیا اوشیچقدر پشت نجابت س

 خاک تو سرم...
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 198_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

 

بودم که آن  یحس کشنده ا  قیحقش نبود اما من ال دیکش یکه سحر م یدرد دیشا

به سحر نکرده بودم اما  یانتیمن خ یواقع یلحظه داشتم. درست است به معنا

آتش باشد. مرد  یمثل اسپند رو نطوری اسبابش را خودم فراهم کردم تا امروز سحر ا

بتوانم با   نکهیا یکنند. برا  یم یناموست مردانگ  یبرا ندیآ یها م هیهمسا یکه نباش

و   رمیبگ رون یباال رفتم تا سرم را از پنجره راهرو ب گریطبقه د کیسحر روبرو شوم 
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طبقه باالتر از ساختمان  کیسحر اجاره کرده بودم  یکه برا  ینفس بکشم. واحد

اجاره دادن    یمبله که برا یچهل متر ی ال  یس بایتقر تیقرار داشت. چهار سوئ یاصل

  نیهم یبود. برا  یهمه خال بایو دانشجوها آماده کرده بودند و تقر یخارج همانان به م

  یباال پناه بردم م  یمن به پنجره راهرو یوقت ی. حتدیچی پ یسحر در راهرو م یصدا

. اصال  یکن یپناه یخوب است احساس ب  ی. گاهدیرا شن شیاز حرف ها یشد کم

و آن  یا  ستادهیلب پرتگاه ا یکندهند تا تو حس  یم گریکدیکائنات دست به دست 

 ... ی فقط تو برام موند ای: خدای و زمزمه کن یلحظه برسد که زبان بچرخان

از دست رفته ام را پس    یروین دیرا آرام بستم تا حضورش را حس کنم. با میها پلک

گذشته در آرامش با او   یگرفتم تا بتوانم با سحر روبرو شوم و بدون جنجال ها یم

من حرف بزند.   یاو خواستم خودش جاصحبت کنم. خودم را به خدا سپردم و از 

درونمان   یناب از آرامش اله  یشراب می خودمان متوجه شو نکهیوقت ها بدون ا نجوریا

خودمان  دیکه شا میزن یم ییشود. حرف ها یجوشد. کالممان نرم اما پر قدرت م یم

هم شود. حال من  یبه کلمه م لیبارد و تبد یاما مثل ابر م میهم به آنها فکر نکرده ا

  رامساعت گذشت که سحر آ میشد. از زمان ورودم به آن خانه کوچک کمتر از ن نیچن

وجود نداشت.   گریما بود د نی ب شهیکه هم یرا زدم. جو متشنج میگرفت و من حرف ها

گشود چشم   میام. در را که به رو دهی کش یاو سکوت کرد و من گفتم که چه نقشه ا 

 میحرف ها دن یزد اما بعد از شن یم یبه کبود شیاز خشم سرخ بود و گونه ها شیها

نشستم و سحر کنار کانتر  یمبل راحت  یرو مننگاهش مهربان شد و به لکنت افتاد. 
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چهارزانو نشست تا همه  نیزم ی. کم کم همانجا سر خورد و روستادیآشپزخانه ا

 .دیآ ینم مادیکردم؟  یمن باشد. عذرخواه یحواسش به حرف ها
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دانم من نبودم که حرف   ی. فقط مستیهم در خاطرم ن نیا  یحت رم؟یتقص یب گفتم

ما باشد. آن  یخواست هر طور شده ناج یآمده بود در کالبدم و م گرید یکیزدم.  یم

 ؟ یکن یفکر م یسوال به اتمام رساند: تو چ نیاش را با ا یآخر سخنران یب یغ یروین

بزند.   یرا هضم نکرده بود تا بتواند حرف دیشن یکه م ییزهای بود. هنوز چ جیگ سحر

 اوشیس نی: ادیپرس یو احتماال از خودش م دیچرخ یجهت در خانه م ینگاهش ب

 ! گه؟یخودمونه د

من هم   ی. گلوزدیخودش بر یآب برا ی وانیسرفه کرد و برخاست تا ل یچند بار یالک

آب هم به من بدهد.   یاز او بخواهم جرعه ا  دمیکش یخشک شده بود اما خجالت م

 یبدون رد و بدل شدن کلمه ا یافتد که گاه یم یزن و شوهر چه اتفاق نیدانم ب ینم

شد و به  مان یسربکشد پش  نکهیقبل از ا  ارا پر کرد ام وان یفهمند. ل  یحرف هم را م

توانست هاله   یبه نظر برسد اما نم یکرد تا جد یرا م شیسمت من آمد. تمام سع

به سرم  دیبا یچه خاک نمیرنگش پاک کند: بخور تا بب یب  یلب ها یلبخند را از رو

 تا حاال نظر من مهم شده؟! یاز ک  ستی! معلوم نزم؟یبر

حال  نیشد در ع یعث مکرد و با یم ان یدرونم داشت قل یزیچ یکه بودم ول  شرمنده

خراب کردم   یتا من هرچ یکن یهم نم خودیکه هست! فکر ب نهیگستاخ هم بشوم: هم

 سرجات خودم خبرت کنم! نی خودم درست کنم. بش
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فاصله از من نشست: چشم آقا  یو با کم دیبود جلو کش واریکه کنار د یتک یصندل

من   یبگ یهرچ  یخودت فکر کرد شی ... واقعا پدیی... چشم... شما امر بفرمااوشیس

 ... یوقت خفه نش کی... یر یگ یم لیخودت رو تحو یلیقبول کنم؟ خ دیبا

  هیرا تخل جانمی خواست ه یدانم چه مرگم شد فقط دلم م  یام گل کرد. نم یگوشیباز

نمانده بود   یزیراستش گرفتم که چ یاز گوشت برجسته ران پا  یشگونیکنم. چنان ن

  یدردش گرفته بود اما نم یشد. طفلک یو عصب  دیکش غیفتد. جبا نییپا  یصندل یاز رو

 یرا ماساژ م شیسرم و پا یبود باال ستادهیزدم. ا ینبودم و لبخند م مان یدانم چرا پش

تا عمر  رمی بگ یمبل حالش را حساب یخواست بلند شوم و پرتش کنم رو یداد. دلم م

داشته   "بداخالق اوشیهمسر س"به جز  یگرید تی هو ستینرود قرار ن  ادشیدارد 

 کردم و فقط لبخندم را قورت دادم. ایباشد اما ح
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نه من بدبخت   یگرفت یکج زنان رو م یقهرمان کشت   یرفت یم دی: نخواستم آقا... تو با

خواد  یدلت م ی... پاشو برو هر غلط اوشیس یبد یلی... آخ... خ یسانت چرب میبا ن

خوام چه کار  ینداره م یربط چیخودم به تو هم ه یدونم و زندگ یبکن من هم خودم م

 کنم... 

 ؟یزر زد ی... االن چدمی: نشندیباال پر طنتیبا ش میابرو یتا

  یمن خونه مجرد ؟یگیم یچ یفهم ی را باال برد: اصال خودت م  شیصدا یکم کالفه

از دهنت   یهرچ  یریدونم االن م یمن که م ؟یرو درست کن یچ یداشته باشم تو بر 

 یخوا  یم یک اوشیافته گردن سحر بدبخت... س یبعد هم م  یگیبه همه م ادیدر م

... تو هم  یفهم  یتو نم گمیم یچمن هر  م؟یهم ساخته نشد یمن و تو اصال برا  یبفهم

واج اشتباه بود االن هم ادامه دادنش  ازد  نیفهمم... از اولش ا  یمن نم یگیم یهرچ

  چیه یوقت  یستی فهمم چرا ول کن ن  ینم یزنه ول  یفقط داره به هر دومون صدمه م
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از تو   شتریمن ب ی... سخته... برایدونم به من عادت کرد یم ؟یبه من ندار یحس

  یریگ یدختر کم سن م کی یری... االن هم میرو از دست نداد  یچی ه وسخته... ت

رو با  یزخم لعنت نیا دیبا ای... من تا آخر دنیافته قبال زن داشت ینم ادشیکس  چیه

 نفهم رو دوست دارم...    ی... من خر هنوز توچیخودم بکشم که ه

عالقه اش به   ادی یشد. وقت یآورد اعصابش متشنج تر م یکه به زبان م یکلمه ا هر

نداشت در قلب و روح   تی هما  میجوش آورد. برعکس قبل که اصال برا شتریمن افتاد ب

و بشنوم   نمیبار سرتا پا چشم و گوش شده بودم تا خوب بب نیگذرد ا یسحر چه م

گفت. در جامعه ما مردها  یداشته. حق م  راهدختر به هم نیا یبرا  ییچه بها ماتمیتصم

  یپول داشته باشند تا بتوانند دست رو یبود کم یکردند دست آخر کاف یم یهر غلط

 یارزش  چیه گریانگار د ردیگ یبگذارند. زن که طالق م  بیخانواده دار و نج یدخترها

بلکه از   داردن یدست خورده که نه تنها پشتوانه مال یندارد. سحر تماما باخته بود. زن

 کاریب یها پر کردن اوقات فراغت مردان چشم چران و زن  یبرا یا  لهیبه بعد وس نیا

شد. با خودم فکر کردم اگر دختر داشته باشم محال است اجازه دهم با  یم لیفام

و شکست  ستدیامروز سحر با گاهیدر جا یحرف بزند که روز یمثل خودم حت یکس

و  رمیتا دستش را محکم بگ ستادمی و ا دمیشک یقیرا مشق کند. نفس عم شیها

 . اورمیآخر را به زبان ب یناگفته ها
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را گرفتم و تنش را به بدنم   شیدستش را پس بکشد اما به زور شانه ها خواست

... غلط  ی: سحر.... تو زن منمینگاه کنم و بگو شیبه چشم ها میچسباندم تا مستق

کردم دوستت نداشته باشم... خاک به سرم که اجازه بدم شکست خورده از من جدا  

از نو بسازم...   یو خودم زندگ یبر یتالش چی... تف به ذاتم اگر ولت کنم بدون هیبش

 ... گفتم؟ ستینبود... نگفتم االن هم ن یعشق میازدواج کرد یگفتم وقت
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در آغوشم   شتریبرد. جرأت کردم او را ب نییاباال و پ یترس سرش را به عالمت منف با

 شیموها نیکرد گذاشتم و دستم را ب یام که هنوز درد م   نهیس یبفشارم. سرش را رو

بشه...   دیبخوام با یکه نرفته؟... وقت ادتی اوشمیکنم... من س یفرو بردم: درستش م

...  یر باشدو ثیتا از حرف و حد یمون  یم نجایخوام... ا یبه جز تو نم  یچیاالن ه

حرف اضافه بزنه...  یخونه بابات... خودم پشتتم غلط کرده هرک یسرشکسته برنگرد

... ید یانجام م یو به خاطر من االغ نکرد  یخواسته بکن یدلت م یمدت هر کار نیا

...  یش یتاج سرم م یبمون یبرگشتم خوب فکر کن... خواست یخودم نوکرتم... وقت

بعد از ازدواج در  یهرچ  دمینفهم ینه... فکر کرد  ینجوریا یهم نوکرتم... ول ینخواست

 غیازت در  ینبود... هرچ  یتو هم بود؟ خودم رو گول زدم که مال خودمه ول یآوردم روز

بمون سحر... با من بمون... هفت سال   یول یبر  یتون یبعد م دمیکردم بهت م

شدم  هیحاال که من هم پا ایبسوخت...  یزندگ نیساختن ا یعمرمون رفت برا 

 میزندگ یبار تو  کیزحمتمون به هدر بره... اگر قرار بود  میاجازه ند میدرستش کن

...  میزندگ یتو ادیب یا گهیخوام کس د یباره نم کی نیعشق رو تجربه کنم هم

  وبگ  گمیمن م یزر اضافه نزن هرچ خودیخر خودتم پس ب ایتا ته دن یدون یخودت م

 چشم!

  یکرد فرار کند اما از پشت دوباره بغلش کردم و سرم را در گود یداد و سع هولم

... به قول  اوشیآقا س یشد طون یو متلک انداخت: ش دیگردنش فرو بردم. بلند خند

 ه؟ی چ ان یجر ؟یکن یجلف م یخودت از اون کارها
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شوم   کیخواستم به سحر نزد یم یدردم وقت نیخجالت سرخ شده بودم. بزرگتر از

را هم با  یکی نیا دیشد خودم را کنترل کنم. با یخجالت احمقانه بود که باعث م نیهم

بار هم مثل آدم  کی ؟یخودت کرم دار  نی... ببفهیکردم: حرف نزن ضع یخودم حل م

 باشه؟   ریحال منو بگ یبغلت کردم ه
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مقاومت نکرد   گریذهنش را مشغول کرده باشد د یز یاز تقال برداشت. انگار چ دست

و   دیمتفکر به سمتم چرخ یکنم تا بتواند حرفش را بزند. با حالت شیاما باعث شد رها

 دستش را به سمتم گرفت: قول مردونه بده!

انه بدهم.  وزن قول مرد لویبا پنجاه ک یوجب می دختر ن کیدار بود با دو متر قدم به  خنده

لحظه که حرف من   نیتا ا یقول سحر حساب کرد ول یشد رو یم نکهیاز همه بدتر ا

حال دستش را فشردم و با لبخند گفتم: قول   نینداشت. با ا یاعتبار نیکوچک تر

 هم امضاء کردم...  رشیحرف زدم نوشتم ز یهرچ مبهت ثابت کن نکهیا یمردونه... برا 

 بار قراره فرق کنه...  نی: نه بابا... انگار ادیدرا باال برد و خن شیدو ابرو هر

آوردم و کف دستش  رون یپشت شلوارم ب  بی که نوشته بودم از ج یا تنامهیرضا پاکت

 ... ی که فکرش رو بکن یزیاز چ  شتریب  یلیکنه... خ یگذاشتم: فرق م

مهرو موم کردم.   شیمنتظره بر لب ها ریغ یرا با بوسه ا  دیباالخره شروع راه جد و

کردم. داشت  شیلحظه تمام شود. نفس خودم بند آمد که رها نیخواست ا یدلم نم

. هنوز  افتدیافتاد. دستم را که پشت گردنش بود محکم نگه داشتم تا ن یاز پشت م

کردم نگاهم نکند. خودم داشتم از   یسرخ بود. دعا م شیبسته و لب ها شیچشم ها
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و  شیشناخت. با باال رفتن پلک ها  یز خودم، مرا مشدم. او بهتر ا یخجالت آب م

 ... ی خر یلیسرخم خنده اش گرفت: مثل پسربچه ها قرمز شده... خ یگونه ها دن ید

  یو پوچ به فراموش چیرا بابت به دست آوردن ه عتمی از طب یبودم که بخش اعظم خر

شوت و   ینگفت شوهرش کم یبود که به کس دهیمرا خر یآبرو یادیسپردم. سحر ز

نبود بلکه   یدانست دردم سرد یجز خودم نم  چکسیسرد مزاج است. ه اریبس

هرگز  دیبود نبا نیام ا دهیکردم. از بس خودخواه بار آمده بودم. عق یم یخوددار

اول   یخودم قدم اول را بردارم تا طرفم بفهمد محتاجش هستم و پررو شود. سال ها

و اعتقاد داشتم   رفتمیپذ یه رابطه بود. من با اخم او را مازدواجمان سحر شروع کنند 

سحر   یدانست وقت  ینم یهمسرش نشان دهد. کس ازمندیخودش را ن یلیخ دیمرد نبا

مقاومت   دیکردم با یفکر م یآوردم ول یکم م  یگرفتن از من کرد گاه هشروع به فاصل

 . ردیرا به دست بگ شیاازهیتواند کنترل ن ینشان دهم که م یب یکنم و خودم را مرد نج
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 دیگو یشد؟ هرکس بشنود م دمیهمه سال؟! چطور طاقت آورده بودم؟ حاال چه عا نیا

نوه دار شدن  یسوال برد با آرزو ریدارم. نجابتم هم مادر کوته فکرم ز یمشکل مردانگ

کمک  نکهیا یبود. به جا دهیرا کج فهم زیکه همه چ یاوشیس یو زن دوم گرفتن برا 

بود صورت مسئله را کامال پاک کند و از    فتهگر  میپسرش درست شود تصم یکند زندگ

 . سدیاول بنو

  یاما من پاسخ ها دیپرس  یدانست چه در انتظارش است. سوال م یهنوز نم سحر

 نی ا ادششنهینکنم. پ   یکرد با خانواده ام بدرفتار ینداشتم. اصرار م شیبرا یروشن

احترام گذاشتن    یبروم. حرف دلم را کم کم به آنها بزنم ول شیپ  وستهیبود آهسته و پ 

زمان  یو خواستم کم دمیبا محبت بوس رااش   یشانیبه بزرگتر را فراموش نکنم. پ

  یدلسوز و ب یراهنما کیمبرم به داشتن  ازی. نمیایبا خودم کنار ب زی بدهد قبل از هر چ
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کردم و چه خوب که سحر قبال با  یحس م گریاز هر وقت د شتریلحظه ب  نیطرف را ا

به  دمیکش رون یب بی تلفن همراهم را از ج یمشاور خانواده آشنا شده بود. گوش کی

روم.   یامروز سراغش م نیکنم و از هم یم رهیرا ذخ یلیکه تلفن خانم جل دیام نیا

را به من بدهد. چند بار داشت شماره تلفن مشاورش  دیترد یسحر به طرز مشکوک

گفتم نظر خودمه  یوجود نداره... اگر م یل یاصرار کردم تا باالخره اعتراف کرد: خانم جل

 ... یرفتیپذ ینم  چوقتیتو ه

به خاطر  دیدانستم با یدروغ بوده. نم یلیشد تمام داستانش با خانم جل ینم باورم

و ذکاوتش به او احسنت  به خاطر هوش  ایباشم  یداده از دستش عصبان بمی فر نکهیا

مسئله را به قول معروف   یخواست با قلدر یبود و م دهی. خودش هم خجالت کشمیبگو

 یباال انداخت: خب چه کار م یدر هوا چرخاند و شانه ا یکند که دست یماست مال

مشاور... من هم که پول   شیپ می بر یرفت یبار نم ریز یجور چیکردم؟ تو که ه

دربارش فکر کردم آخر کم آوردم... گفتم اگر بشم  یدادم کل دهینداشتم... از خودم ا

 رچقد یو بفهم  ادیبدت ب دیمشاور خانواده است شا شنهادیرفتار خودت و بگم پ نهیآ

گفتم تا روت اثر  گهید یکیخودم رو از زبون  ی... بعدش هم سوال هایدیآزارم م

فکر کردم تو چه    ینطوریخودم ا ایدت بگو... اگر گفته بودم مادرم نظر داده کنه... خو

 ؟یکرد یکار م
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شدم...   یدستت له م ریز دیآفتاب بعد هم خودم با ریز یکرد یمامانم رو پهن م اول

  ینگ ینشه... ه  یوسط قربان نیهم ا یکس یر یبگ یجد دیگفتم طرف مشاوره شا

بار به  کی نی... ایبه جون مردم... اون همه به من دروغ گفت یافتیپرت کرده ب یکی

 همه دروغات در...
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توانستم اعتراف   یبار حق داشت. نم نی هزارم یتلخند بود. برا  کیالعملم فقط  عکس

نخواهم داشت.  یندارد و من کمک یوجود خارج یلیشدم خانم جل دیکنم چقدر ناام

گذاشت من   یرفت سراغ کارش و سحر را تنها م یکه م یکس شهیرفتم. هم یم دیبا

کردم بلکه   ینم یاحساس آزاد ابقدفعه درد داشت. نه تنها مثل س نیا  یبودم ول

که دستت   یوقت هیکرد. شب یبود و داشت خفه ام م نیام سنگ نهیقفسه س  یرو یزیچ

  یماند و آه از نهادت بلند م یاز گوشت تنت پشت در م  یکند. قسمت یم ریدر گ یال

هم آن  دمیاز وجودم را قرار بود به امان خدا رها کنم و خودم بروم. تنها ام یمیشود. ن

که سحر   شهی گاه است. برعکس هم هیتک نیلحظه همان امان خدا بود که امن تر

اتم را در دست افکار و احساس تیبار محور  نیآمد ا یمهم به حساب م زیچ نیآخر

  افهیکرد. ق ی. سحر با وسواس رو بوسمی هر دو بغض داشت  یگرفته بود. وقت خداحافظ

.  ستی و از بازگشتش مطمئن ن دفرست  یبود که شوهرش را به جنگ م  یزن هیاش شب

خواسته ام   رفتنیجز پذ یدانست چاره ا  یخودش م ینتوانسته بودم قانعش کنم ول

تکاند انگار گرد و  یرا م میشانه ها یکرد و رو  یمرتب ملباسم را  قهی لیدل یندارد. ب

 . میاز هم دل بکن می توانست یواضح بود. نم لشیخاک دارد. البته دل

هق هقم   یپنهانش کردم و صدا  نکیقاب ع ریپشت فرمان که ز یها  هیاز گر یجدا

در گوشم  یکی شگاهیبشنود، تا خود نما یها اجازه ندادم کس شهیش دن یکه با باال کش

 ؟ یگرفت  یزنت خونه مجرد یبرا   رتیغ یزد: ب یداد م
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به سمت خانه بروم.   ادهیگرفتم پ میبه شهرام تصم  لمیبعد از سپردن اتومب 

به خانه را با اشک  یمنته کیرا دادم و قدم زنان کوچه تنگ و بار یتاکس نیهآخریکرا

  نیا یخلوت بود و کس ابان یکردم. خدا را شکر خ یط میگونه ها یروانه شده رو یها

بودم هرگز متوجه   نیسوار ماش شهیهم بس . از دید یتنها را نم یمرد شکست خورده  

داشت اما فصل بهار،   یکیبار یرو ها ادهیپ نکهی کوچه چقدر با صفاست. با ا نینشدم ا

 کرد. یشمشاد ها و درختانش را سبز و با طراوت م
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داد. فراموش کرده بودم   یخانه ها شامه ام را نوازش م یگرم از بعض یغذا عطر

طوفان روحم  یاهویشکم گرسنه ام به ه  یچقدر از وقت ناهار گذشته. سر و صدا

  ینم یدر خانه آشپز یکس اندازدیب ادمیم را چند برابر کند و ملحق شده بود تا عذاب 

کشد.   یمعصومش انتظارم را م یکدبانواز حضور   یکند. اجاقم سرد است و خانه خال

پس کوچه ها بگذرم  ان یتقاطع م کیبود از  یبودم. فقط کاف دهیرس ابان یخ یبه انتها

توانستم   یفاصله هم م  نیبرسم. از هم یتا به آپارتمان خودم در نبش کوچه بعد

 میها هیبه ر ژن یاکس قایو عم ستادمی. انمیرا بب  اطیح یرونی ب ینما دیسف یمرمرها

  نهیآرام گرفت. درد قفسه س یقلبم کم یرو نیفشار سنگ هیچند ثان یکردم. برا  قیتزر

  ی. بستادمیگرفتم و همانجا ا واریشده بود. دستم را به د شتریب ییام از لحظه جدا

  یز یشت سرم نگاه کردم تا عبور مردم در کوچه را چک کنم. چشمم به چهدف به پ

نوساز و سر  یآپارتمان ها نینبود وسط ا معلوم. دیرس یآشنا به نظر م یافتاد که کم

کدرش چطور دوام  نیتریبا و یسمسار یمیآن دکان کوچک و قد دهیبه فلک کش

  یفاخر بود که داخلش را با خرت و پرت ها یلباس  یکهنه رو یوصله ا هیآورده؟ شب

هم  یفرش رو  یتعداد نیزم یرو نی تریو یدست دوم پر کرده اند. در قسمت جلو 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

500 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

قدم  آن طرف کوچه   یس یال ستیب بایتقر نکهیتوانستم با ا یرا م  یکه اول ودب دهیچ

  ینشستم به نقش صورت یخانه ام م یمبل ها یبود، بشناسم. هفت سال هر وقت رو 

خوردم چرا شش متر است و دوازده   یشدم و حرص م یم رهینفش کمرنگش خو ب

گذشتم و خودم را به   چهکردند. از عرض کو میباره رها کیبه  می. دردهاستیمتر ن

  چهیچند قال یسحر رو هی زیداخلش نبود. فرش جه یمغازه رساندم. کس شهی پشت ش

  نکهیآوردم. با تصور ا یکرد. خوشحال بودم؟ داشتم بال در م یم  یکهنه چشم نواز

باغ پر  کیبه  لیو تارم تبد اهیس یایباره دن کیفرش را بخرم و به سحر برگردانم به 

 نوکرتم... میگل شده بود. با لبخند رو به آسمان کردم: اوستا کر

که پشت   یکاغذ اما چشمم به ستادمیا ی بود تا شب همانجا در انتظار فروشنده م الزم

آمد تماس  یچسبانده بود افتاد. شماره تلفنش را گذاشته بود تا اگر مشتر شهیش

 . ردیبگ
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مغازه به استقبالم   یبعد از در پشت قهیپاسخ داد و چند دق یزنگ خورد تا مرد یبار چند

  یکرد. پشت سرش داخل شدم و دست یخوش سالم و احوالپرس یبا رو رمردیآمد. پ

 ؟ یدیفرش رو از کجا خر نیا  ی: حاجدمیبه فرش کش

...  دهیسف یها... اون خونه سر نبش هیاز همسا یکیو متعجب نگاهم کرد:  برگشت

 چطور بابا جان؟

  یکرده ام اما دلم م دایسحر را پ هیزینماند که فرش جه میبرا یشک گریبود. د خودش

سحر چطور   دمیرا بهتر بدانم. آن روز اصال نفهم اتیبپرسم تا جزئ  شتریخواست ب

از واحد طبقه سوم   ی: حاجدیها را خر طیدو ساعت فرش را فروخت و بل  یکیظرف 

 اومد مغازه؟  یک ؟یدیخر
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در  یطلبکار دست یمکث کرد و بعد با لحن ی. کمدهیداد ترس ینگاهش نشان م حالت

هست؟ گفت   یآقات راض دمیپرس رهیبابا... اون روز چند بار از همش یفضا تکان داد: ا

فاکتور و شناسنامه خانمت   ی... تا وقتدهی... حس کرده بودم خودش هم ترسیخبر دار

 عجله داشت گفت پول الزمه...   یلیقبول نکردم بخرم... خ دمیرو ند

 تو سحر...  و در دل قربان خانم خوبم رفتم: از دست دمیخند

تر  کینزد یتکان دادم و قدم یرا راحت کنم سر چارهیفروشنده ب الیخ نکهیا یبرا 

فرش خودش بوده دلش خواسته بفروشه    یشدم: بابا جان نترس... خبر نداشتم ول

 همراهش بود و چطور شد اومد سراغ شما؟  یکن اون روز ک فی فقط لطفا برام تعر

گوشه مغازه اشاره کرد و من نشستم. انگار خودش  یکوچک یفلز  یدست به صندل  با

چراغ   یرو یو کتر  یو حرف بزنند که سراغ قور ندیخواست بنش  یرا م یکیهم دلش 

کردم به خانه   یبود. حس م یمیقد یسمسار نی در ا زیکنار دخل رفت. همه چ ینفت

با گل  دیسف یو نعلبک  یا  شهیش چکزرگ مادرم در روستا رفته ام. استکان کوخاله ب

 ادیزنده کرد.  میرا برا یخاطرات بچگ  ایدن کی ختیر یسرخ را که در آن چا یها

  یمهمان کیافتادم که مادرِ پدرم به خانه ما آمد و گفت قرار است با پدرم به  یشب

 ازآمد. هرگز   یبه حساب نم یتازه ا ز ی کرده بود که البته چ مان یبروند. مادرم تازه زا

پدرم را برق انداخت. خبر   یبرم که خودش از رختخواب بلند شد و کفش ها ینم ادی

برود. بعدها   یگریزن د ید تا به خواستگارکن ینداشت دارد شوهرش را حاضر م

 دردناک بود.  شیپدرم برا  انتیاز خ شتریکه مادربزرگم آن شب به قلبش زد، ب یزخم
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اما چرا همان کارها را تکرار کرد؟ درباره خودش  دیها را کش نیهمه ا دمیفهم ینم 

  یم ان یحرف عروس به م یدادند اما وقت یاش م یبستند و دلدار  یصف م دیهمه با

  الیخ یبودند. پدرم هم که ب  شیاول عروس ها فی فرق داشت. متهم رد هیآمد قض
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  یکرده. جنگ راه م غهیرا ص گرید یکی  دیرس یبار خبر م کیهفت عالم هر چند وقت 

رفتم. به قول سحر مادرم بدش   یگرفتن حق مادرم تا مرگ م یافتاد و من بدبخت برا 

 یخورد و سکوت برقرار م  یبه نامش م یکرد ملک یم  انتیآمد. هر بار پدرم خ یهم نم

  یشوهرت مرد  یگفت یبه مادرم م ی. حاال جرأت داشت افتادهیشد انگار هرگز اتفاق ن

آن زن پدر  ایاست شد تهمت  یگرفت باورت م یباز است. چنان طرف پدرم را م زن 

فروشنده به    رمردیپ یهفت خط مرا گول زده. غرق در افکارم شده بودم که با صدا

 بابا جان؟! یخودم آمدم: خوب

شدم.   رهیاش خ دهیبودم؟ نگاهم را از اجناس مغازه گرفتم و به صورت چروک خوب

د: نه!  مهربان بو ی بهیکه در عمرم زدم همان جواب کوتاه به غر یحرف نیصادقانه تر

 بده! یلی. حالم خستم یخوب ن

بابا جان... خونه گرم   دمیتکان داد و قندان را به سمتم گرفت: همون روز فهم یسر

خواد فرش رو بفروشه فرار   ی... گفتم دختره میزد یم خی یشد ینبود... واردش م

فاکتور فرش رو گرفت جلوم... دلم    یوقت دیلرز  یکنه ازش نخرم... دست هاش م

کنه...   یکه داره دل م ستیدلش گرم ن د... گفتم دختر خودم... مال خودشه البومدین

ممکنه سوء استفاده کنه... راستش باالتر از ارزشش بهش پول   گهید یکیمن نخرم 

 دادم... نوش جونش... تو هم بگذر حاللش کن...

 یکودک ادیبه جمله آخرش زدم و به   یزخند کند؟ پو یمرا حالل م یکنم؟ ک حاللش

 شیران پاها یرو یبا هر دو دست ضربه ا  رمردی . پختمیر یدرون نعلبک یاز چا یکم
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شده... حاال غصه نخور... دو تا بزرگتر   هیپا یها چقدر ب  ی... زندگی: هدیو آه کش دیکوب

 شکسته؟  یدل خانمت از چ نی... برو ببری ... تو هم سخت نگدیکن یم یآشت ان یم

 

   

[Forwarded from Maryam chahi (Ṩὗᾗʛἷʀł) ] 

   

 

 208_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

506 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 

کردن  ریس یبرا  یراه  شهی... همرندیم ی نم یبابا جان... خانم ها از گرسنگ یدون یم ؟

 یسازند... اما م یازش خورشت م یکنند... سنگ بهشون بد یم دایپ هیخودشون و بق

کن... نگاهش  کشیکن... کوچ یتوجه  یبهش ب ره؟یزنت زود بم یخوا

  یارزشه... به سال نم یکن فکر کنه ب ی... کاریکن... بگو عقل ندار رشینکن...تحق

براشون   دیهر روز با یو خالص... فکر نکن رهیگ یالعالج م یضیمر یتوجه  یکشه از ب

چطور با  نیدور... به زنت بگو سلطان قلبته بب زیها همه حرفه بر  نی... ایطال بخر 

ها... زن  ستیبد ن یزنه... منظورم زن ها یدم نم یسازه ول یسوزه و م یم یچیه

اومد فکر کن   یوقت یول ادیپادشاه هفت آسمون بودن... خانمت م یعن ی داشتن بی نج

 ... نهیا

. دستم را باز در آورد و به سمت من گرفت یزیشده چ یخاتم کار یداخل جعبه ا از

بابا...  شیگذاشت: ننداز یا  شهیعروسک کوچک ش کیداخل آن  رمردیکردم و پ

دستت خفه بشه...خرد بشه و بشکنه... هر   ینه انقدر سفت که تو  ی... ول رش یسفت بگ

  یجا کیرو طاقچه قلبت  اشموهاش دست بکش تا برق بزنه... برو بر یشب رو

هاش گم بشه   یهات ... قشنگ زیرده رته خ  شینکنه بنداز یمخصوص درست کن ول

ارزش   ی... ترک بخوره زشت و بستی قشنگ ن  گهیروش د نهی... خاک بشتیته انبار

نه پرت   یبگذار  نیتریو یتو یتون یترک خورده رو نه م یا  شهی شه... عروسک ش یم

تنگ   دیعروسک جد یچسبه جا رو برا ی م شتیر خی... بیکنزباله ازش دل ب یتو یکن
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هم  داریکنه...خر ینم یعذابت بده کار نکهیهم نداره ...جز ا یقشنگ  چیکنه ه یم

عروسک رو تراش داده خوشگلش کرده   نیوقت گذاشته برات ا یعمر یکینداره... 

پاش   ریز ندازقدر بدون بابا جان... فرش خانمت هم بردار ببر ب  یکه تو ازش لذت ببر 

 کرد... خیهم  تیینشده برو... چا ریشه... بدو تا د یدلش گرم م نهینرم بش یجا

آن  گرمیرا نگه داشته بودم و با دست د یدستم استکان و نعلبک کیو مبهوت با  مات

  رمردیبه پ رهی گرد شده، خ یباز و چشم ها مهین یکوچک... با دهان نیعروسک بلور

  نی. کاش پدرم هم از ااموزمیرا بصورت فشرده ب یسرتا پا گوش بودم تا درس زندگ

  میخورد یاز ما به مشکل بر م یکی  قتکرد. هر و یرف ها در گوش من زمزمه مح

 داد.  یلم م ون یزیتلو یپخت و پدرم جلو یم ییمادرم غذا
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  نیزنت طال بخر خفه اش کن! خودش هم بدتر یبود برو برا نیهم ا حتشینص ته

  قتشیگذاشتند اما حق یآمد. همه به او احترام م یخانه به حساب م کیمرد  یالگو برا 

شد با انگشتان دست شمرد: نجابت مادرم... سر  یمحترم بودنش را م لیبود دال نیا

 ... ادیبه راه بودن من... پول و فرزندان ز

بردن آماده کرده بود. استکان را کنار   یمهربان فرش را برا بهیغر میایبه خودم ب تا

دست بکشم. احتماال ذهنم را خواند  نیآمد از مجسمه بلور  یطاقچه گذاشتم اما دلم نم

 ؟ یببر  یتون یم ای رمیاست بابا جان... آژانس بگ   هیآمد و گفت: اون هد کیکه نزد

فرش   توانستم یهشت خانه با آپارتمان ما فاصله داشت. م یاش حدود هفت ال  مغازه

 ی... خودم میحاج ستین یازیگفتم: ن  نیببرم بنابرا  ادهیو پ اندازمیشانه ام ب  یرا رو

 کنم؟  متیتقد دیبرم... فقط بگو چقدر با
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. پشتش به من بود و در همان حال جواب داد:  ختیر یم یخودش چا یبرا  داشت

 کرمته بابا...   یهرچ

 ...  یدونم با خانمم چند حساب کرد یشه... من نم  یآخه نم  -

:  دیداغ را با سر و صدا هورت کش یسبز رنگش گذاشت و چا یاجاق نفت یرا رو یکتر

 ... اریب یحساب کن... هر وقت داشت متیاز خانمت بپرس همون ق

  رمیفرش را از بازار بگ  متیق  نکهینداشتم جز ا یچه اصرار کردم قبول نکرد. چاره ا  هر

جانم بود حاال   یبال  شهیکه هم یفرش شش متر  نیل نقد برگردم. او روز بعد با پو

خواستم بروم. از   یکه نم یشد. مرا برد سفر میهمه اتفاقات خوب برا نی مصبب ا

دانستم   یکه نم یرمردیاز زبان پ دمیشن یم دیباکرد و حاال آنچه   دارمیخواب غفلت ب

ساند. کارش تمام شده بود و دارد به گوش دلم ر ییچند خانه آن طرف تر دکان با صفا

گرفت حس کردم به   یاش باز گردد. کف خانه که جا  یخواست به منزل اصل یحاال م

  بمیرا از ج یا  شهیآن نشستم و عروسک ش یرو جان یزند. با ه یصورتم لبخند م

 چه کار کنم؟! دی: حاال بادمیکش رون یب

  ینیشود. چله نش  یملکه ذهنت م  یرا انجام ده یخوانده بودم اگر چهل روز کار ییجا

چهل روزه گذاشته بودم   یخداست. من هم با خودم وعده ا اءیو اول اءیانب  یاز روش ها

 اوشیآن س گریکنم تا د یچهل روز چه غلط نیدانستم قرار است در ا یفقط نم

  یاز زندگ  شتریمهم بود اما ب میبرا یلیمنطق سابق نباشم. مسئله سحر خ یو ب یوحش

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

510 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

تحملم را   گریخانواده د یبرد و حت یاز بودن کنارم لذت نم چکسیه  نکهیمشترکم ا

 ترساند.  ینداشتند مرا م
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گرفت ترکم کند   میپر سود بوده تصم اریشراکتش با من بس نکهیشهرام هم با ا یوقت

 ی. کاغذ و خودکارنمیرا از نو بچ ز یاز حرکت دست بردارم و همه چ دیبا دمیفهم

از من انتقاد   گران ینشستم. هرچه تا به حال د  زمیفرش عز یبرداشتم و چهارزانو رو 

سحر به کارم  یفحش ها شتریکردم. از همه ب ستیل  رفتمیپذ یکرده بودند و سابقا نم

شد.   ینوشتم تمام نم یهر چه م  قرار گرفت. هیدر صدر بق فتهیآمد. خودخواه خود ش

برف فکر   ریز یمثل کبک سرت رو کرد ، یمنطق، تک بعد  یفکر، ب  یب ،ی شوت، عقده ا

  یموقع عمل تف هم کف دست آدم نم یفقط عرعر کردن بلد  نه،یب ینم یکس یکن یم

  یاحساس، ب یمصداق توست، بچه ننه لوس،  ب  متهیمو کردن از خرس غن  ،یانداز 

صفحه را کامل پر کردم. دلم از خودم گرفت. چه   کیکرد که  دایامه پوجدان و آنقدر اد

لوکس و   یها  لیبودم و خبر نداشتم. پشت فرمان اتومب یز یموجود نفرت انگ

 لیتحو یادیخودم را ز دمیبال یمعروفش م یکه به مارک ها ییبا لباس ها متیگرانق

را مرور کردم و  اهمیس ستیدرونم وجود نداشت. چند بار ل یارزش چیگرفته بودم اما ه

که شاهد تک تک لحظه   یفرش ی. وسط خانه روستمیبلند به حال خودم گر یبا صدا

  یعکس ستمی. از لاوردی. دلم طاقت ن ختمی مشترکمان بود نشستم و اشک ر یزندگ یها

  یاضافه کن ستیل  نیهست به ا یزینوشتم: »چ رشیسحر فرستادم. ز یگرفتم و برا

 تا درست بشه؟« 

فراموشم  یزود نیبودم به هم دهیهم ترس دیکردم حواسش به تلفن باشد. شا یم دعا

  امکیپ نیرا پاک کردم تا اول میاشک ها لیموبا یبه صفحه گوش رهیخ یقیکند. دقا

به   شهیکنند تو هم هم ینم راتیدعوا حلوا خ یآورد: »تو میلب ها  یسحر لبخند به رو
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  یم یکرد یم بشی...بعد خودت تکذارمعقل د یآدم معمول کینصف  یگفت یمن م

 رفته؟«  ادتی... نهیزم رینصفم ز یگفت

تنگ   شیچقدر دلم برا سدیکرد تا بنو یحرکت م  دیصفحه کل یمردد رو انگشتانم

  یول مانمیپش یلیدوستش دارم و خ سدیاست... بنو یدر خانه خال شیشده... چقدر جا

خودم شکسته بودم   یچون غرورم را با دست ها ستمیو مثل بچه ها گر دمیفقط لرز

بازگشتش  یسرپا شوم و برا  هزد که دوبار ی. حرفزمیاما سحر نگذاشت فرو بر

 بجنگم 
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  یجرأت نداره بد یکنم؟ هر کس یبا همه وجودم بهت افتخار م یدونست ی: » مگفت

که با هم   سمی هات هم من برات بنو یکنه... پس اجازه بده خوب ستیهاش رو ل

 ینم  یمانع چیو ه ی. پشت کار داریهست  یو پر از انرژ  زهی ... تو با انگیکن سهیمقا

رو دوست داشته   یزی چ هی. کافرهیگب  یانجام بد  یگرفت میکه تصم یکار یتونه جلو

 ورکیوی تو ن یشده مجسمه آزاد یحت یار یبدستش ب یبزن  تا از خواب و خوراکت یباش

نفهمه تو  یتا کس یدیو انقدر ادامه م  یکش یباشه. بار مشکالت همه رو به دوش م 

  یگر یهم ج یلی. در ضمن خیکمک بخوا  یاز کس یچون عادت نکرد  یهم مشکل دار

پهن    یاون شونه ها یکنه البته غلط کرده ول یآرزوت م نهیب یتو رو م یهر زن

خودش   یشیشه آدم دلش بخواد سرش رو بهش بچسبونه مثل پ یخوشگلت باعث م

از   ستتیل  ریاون فرش ز  یبگ شهیم یرو لوس کنه. حاال پررو نشو من باهات قهرم ول 

 کجا اومده؟« 

اش را   . شمارهدیچیپ یقهقهه زدنم در خانه خال یرا گرفت. صدا  هیگر یجا خنده

  هیگر دینداشت بگو یازیخودش گرفته بود و ن یصدا نکهی. با ادمیگرفتم و دراز کش

... اعصابت خراب  ؟ی: سرما خورددی من سالم دادم پرس نکهیبه محض ا یکرده ول

...  یوا یا  ؟یداد زد نا؟یبا مامانت ا رم... خاک به س یوا  ؟یبا ک ؟یشده؟ ... دعوا کرد 
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  یخوا ی... االن دهن خشک میمعلومه که نخورد  ؟یغذا خورد نمیبب ؟یکرد هینکنه گر

دم   یرستوران... من زنگ بزنم؟ خودم پولش رو م یزنگ بزن ادیزورت هم م یبخواب

 گرسنه نخواب... 

  شیبود. صدا یام خال نهیس ان یدر م ییبودم تا حرف بزند و من بشنوم. جا ساکت

زدم که چقدر ور  یسرش داد م شهیقلبم هر چند قبال هم  یزخم ها یشد رو یمرهم م

  یم جهی نت نیصحبتش بپرم وگرنه خودش به ا ان یزند. مجبور شدم م یور حرف م

که گفتم از دلم برخاست و بر دلش نشست:   یبرگردد غذا بپزد. جمله ا  دیکه با دیرس

 شه من قربون تو برم؟  یم

کردم چند سال جوان شده ام.   ی. قلبم به تاپ تاپ افتاد. حس ممیدو سکوت کرد هر

 ؟ یخوب اوشیکنم: س یدلبر  یحساب دی ممنوعه هستم و با یمشغول صحبت با معشوق

 دادم؟  یجواب م یسوال تکرار نیمرتب به ا دیامروز با چرا
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شه خوب بود...   یکردم: بدون تو که نم ینگرانش م دیخوبم اما نبا میبود بگو سخت

شد... فرق کرده حال و هوام خانم خونه...   یشد... آره م یقبال م  یگیدونم االن م یم

  یشروع کنم؟ تو بود  دیدونم از کجا با یخوبم... با تو حرف زدم بهتر شدم... نم یول

 ؟یکرد یچه کار م

محض! پس به   قتیتلخ بود اما سازنده و حق شیحرف ها نکهیبا ا شهیباز هم مثل هم و

هنوز هم اعتقاد دارم ازدواج  اوشیتند گذشته با دقت گوش دادم: س یبرخورد ها یجا

  یول میکن دایباالخره هر دومون قدرت تموم شدنش رو پ دیما از اول درست نبوده و با

بزرگ شدم...  کنم با تو  یدونم با دلم چه کار کنم... بحث هفت ساله... من حس م ینم

نداشتم... از همه   یمن هم دوست یزد یتنها بودم... تو که با من حرف نم  ادیخب من ز
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غرورم بشکنه...   شتریکنه ب یبخواد دلسوز ایبپرسه   یه ادین یفاصله گرفتم که کس

اگر فکر   اوشیفکر کنم... س شتری ساخت که من بتونم ب یسخت بود اما فرصت ییتنها

مشترک... با   یکامال اشتباهه... زندگ یرو درست کن زیه چهم یتون یتنها م یکرد

مشترک   گهید یکن ی... اگر تک خوریدو نفر یعنیمشترک  یخودت تکرار کن... زندگ

با تو چه کار کنم که  دیمن انقدر کتاب خوندم تا بفهمم با ؟یفهم  یم هیمجرد ستین

چون  دم؟یرس ینم  جهیچرا با تو به نت  یدون  یم یآشنا ول وخودم شدم مشاور دوست 

 ایوجود نداشت... تو به راه خودت من به راه خودم...  ی... چون اشتراکی خواست یتو نم

 ... یچیه ایبا هم 

...  ید فرصت ب دیکنم با یگرفتم کار  میحاال که تصم یفهمم ول یسحر جان... م  -

کنم کجاش رو  یفکر م  یکم گذاشتم... هرچ یلیدلم... خ زیشه عز یشبه که نم کی

 ... ستیسرجاش ن یزیچ چیاز بس گند کاشتم ه  نمیب یدرست کنم م

گذارم  ی... گفتم پا میمن سوزونده بود   شیخواستم ولت کنم... تو اعتبارت رو پ یم  -

به همون   قای... دقی دوباره گولم زد یسپارم ول  یرو به خودش م  اوشیقلبم و س یرو

 ... یکرد  دوارمیشده بودم دوباره ام  دیکه ناام یلیدل

 کرده بود؟  دتیناام یچ زمیعز  -

کنه مگر خودشون بخوان...   یرو عوض نم یملت چیکالم خدا... خودش گفته حال ه  -

  دید... نا امخوا یچون خودش نم یرو عوض کن اوشیس یتون یبه خودم گفتم هرگز نم 
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کنه... االن من با تو چه   رییخواد تغ یخودش م اوشیگرفتم چون س دیشدم... حاال ام

 بکنم؟  دیبا یغلط
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  یو لبم را گاز گرفتم. زن من انقدر م دمیام کوب یشان یبا کف دست بر پ یا  ضربه

بهتر از زن خودم  یکردم؟ چه کس یم  یعقل یو من خر داشتم او را متهم به ب دیفهم

بود و من متخصص پول در   یرشته زندگ لیتوانست مشاورم باشد؟ او فارق التحص یم

که داشتم با  یلیخط موبا نی. همدیرس یمن نم یبه گرد پا چکسی آوردن بودم. واقعا ه

من عشق   ی. آن زمان هم سن هادمیکردم را خودم با پس اندازم خر یآن صحبت م

  دهیفالن مارک پوش یکتون کهیمدرسه دخترانه را داشتند در حال یجلو  یموتور سوار

رستوران شده بودم تا بتوانم  یموتور کی پ ،ی آهن فروش داریاند و من با موتور سرا

که  دمیآن را خر یفروختم و دوباره نقد  یخط را قسط  نیبخرم. آنقدر هم لیخط موبا

خواست خط بخرد سراغ  یداشتم. هر کس م لیماه بعد با سودش پنج خط موبا چند

. دوست و آشنا رمیبگ شیخط بازار را برا نیتر متیآمد تا خوش ق یمن نوزده ساله م

گفتند پدرش آهن   ی.پشت سرم مدندیخند یو به حالم م دندید یمرا در رستوران م

آن هم با موتور  دهیرس یموتور  کیکارش به پ یبچه پولدار است ول یعن یدارد  یفروش

خواستم. از کار کردن هم عارم  یرا م  یبودم آن خط لعنت اوشیاما من س گرید یکی

هم کرده بودم که   یگرید یشده جارو کردن کف رستوران باشد. کارها یآمد حت ینم

تن سر چهارراه در دوازده آالسکا فروخ  یخنداند. مثل بستن یمرا م شهیاش هم طرهخا

کرد پشت بنز   یم فیاز پدرم بخورم. خودش تعر یکه باعث شد کتک مفصل یسالگ

زند:  یآشنا داد م یپسربچه ا  یصدا دهی نشسته بوده که شن کیمدلش در تراف نیآخر

 آالسکا... آالسکا دارم آالسکا... یبستن
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ها آب شده   یآفتاب بستن ریافتاد. ز بمیگوشم را گرفت، سکه ها از ج  یهست وقت  ادمی

را قرمز   نیها کف زم یشروع به کتک زدنم کرد بستن ابان یپدرم وسط خ  یبود و وقت

  یآغشته به بستن یخوردم سکه ها یکه چک و لگد م  نطوریکرده بود و من داشتم هم

  کیچند هفته بعد پشت وانت ! دوباره بودم یکردم. عجب جانور یجمع م نیرا از زم

باعث شد بروم چند محله دورتر بعد از مدرسه   نیهنداونه فروش مچم را گرفت. هم

 جوراب بفروشم. 
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ساعت   میگفتند ن یکار کردن و پول جمع کردن اما اگر م یبودند فقط برا دهیآفر مرا

  نیهم  یشکل ممکن خرج کن بلد نبودم. برا نیرا به بهتر تی برو پول ها ایکن  یزندگ

 کی. یکن یزندگ یریبگ ادی دیفقط با یستی ن سیگفت تو خس یم شهیسحر هم

به دلم    هیاز بق  شتریآخرش ب هیتوص. میزد یبا هم حرف م  میشد که داشت یم یساعت

  یمشکلت ب نیکن... تو بزرگ تر یز یخودت برنامه ر یبرا   نیبش اوشینشست: س

بهتر شدن سطح   یبرا میتون یکه م یخوندم حداقل کار ییجا نیبرنامه بودنه... بب

خودمون   یقسمت برا  کی... میکن میرو تقس  زیکه همه چ نهی ا میانجام بد مون یزندگ

شه مثل برآورده کردن آرزوهامون  یمربوط به خودمون م یهر کار وشو ت میبردار

 ی... م میبهشون خدمت کن نکهیا یقسمت مال خانواده است برا  کی... میانجام بد

گذاشت چون  دیبا ریخ یکارها یهم برا یقسمت نه همه اش... قسمت کی ؟یشنو

دونم...  ینم  گهی... دمینسبت به خودمون داشته باش یشه احساس بهتر  یباعث م

...  یت فکر کنبه خود دیاول با هینره قبل از بق  ادتیکن... فقط  مشیخودت تقس

چقدر  یدون یگذره؟ م یم یورزش کن ای  یدکتر بر نکهیا یچقدر از زمانت برا  اوشیس

  شیپ یبر  یبرگشت یحتما وقت دیگفت با  هیترک یقلبتم؟ دکتره تو تی نگران وضع
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مامانت خودت  یضیو مر ان یبه مشکل ک یسب چ یدونم االن م یمن م یمتخصص ول

... اصال  یبخور هی به درد بق یتا بتون یسالم و سرحال باش  دی... تو بایبر یم ادیرو از 

 باشه؟  رمیگ یخودم برات وقت م

خانه کوچکش سوال  تیاز وضع ینگرانم بود. کم نطوریرفت که ا یضعف م دلم

من انجام دهد.   یبرا یمدت کار نیخواستم در ا یتا حرف را عوض کنم. نم دمیپرس

  یبرا یخواستم دلمان حساب ی. مرمیبا او تماس بگ ادیم زاشتباه بود که خودم ه دیشا

از من و خانواده ام هم   ی. دور رفت یم  نیاز ب شیها دیترد ینطور یهم تنگ شود. ا

داد   یکه آنجا داشت اجازه نم یتوانست ذهن خسته اش را آرامش بخشد. استقالل  یم

  یمواقع نیدر چن ان یاطراف یدلسوز  یکنند. گاه شیخانواده خودش هم از او سلب آسا

هم هر روز سوهان روحش   رانهیو نیو ا  ستیکشد. خدا را شکر که خانه ن یآدم را م

  یکاف یعمر انرژ  کی یبرگردد برا  یگرفتم. سخت بود اما وقت یخوب می. تصمشود ینم

 دارد با من سرکش بسازد.
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نرفت.   نییپا میدادم غذا بخورم. از رستوران پلو و خورشت گرفتم اما از گلو قول

 ادمیکردم و  یبار مصرف رستوران نگاه م  کیرا کنار بشقاب  رمردیپ  نیمجسمه بلور

هزار رنگ  دیچ یزنم را آزار دادم. سفره م یتوجه یهمه وقت با ب  نیافتاد چطور ا یم

کردم که غرور برش ندارد. با   یگفتم دستت درد نکند. نگاهش نم یبار نم کیو 

سر است لج کردم آن هم هفت سال تمام...   یلیخواهرش که گفته بود سحر از من خ

به مدت  یخصلت زشت لجباز نیا دیداشت؟ با یآخر چه مرگم بود؟ به سحر چه ربط

در  یفتگیو خودش یکردم اما آن را کنار خودخواه یاضافه م  ستمیرا هم به ل یطوالن

 نوشتم تا هرگز فراموشش نکنم.   یم هیبق درص
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 ی. صبح روز بعد با انرژ دمیبه آن مجسمه کوچک هزاران نقشه کش رهیشب خ تا

  خواستم با یخودم م الیانقالب رفتم. به خ دان یبه م یو با تاکس دمیفراوان لباس پوش 

  کی دیبا دمیکه فهم دیطول نکش یلی ببخشم. خ قلیکتاب خواندن روح و روانم را ص

  یکتاب فروش  نیهدف ب یو ب جیکنم. گ دا یپکه الزم دارم  یزیکتاب بخرم تا چ ون یکام

زن  م؟ی کن فتهیزدم. چگونه شوهر خود را ش یدانشگاه چرخ م یرنگارنگ جلو  یها

و   یشوهر دار نیسراب است... آئ کی... ازدواج  یآن چنان یو مرد ها ینیچن نیا یها

در  مکن دایپ یکردم آموزشگاه یکشت... آخ که چقدر آرزو م دی... مردها را بایزن دار

مثال به پدرم   ایدرس بدهند  میمادرشوهر و عروس را صلح برقرار کن نیآن چطور ب

 رد؟ یرا بعهده بگ شیتوله ها تی کنم خودش مسئول یچطور حال

رفتم و   یراه م تی جمع یاهویه ان یم یزندگ یروانشناس یبزرگ کتاب ها سهیدو ک با

مغازه   کی نیتریو یگوشه کتابخانه خاک خواهد خورد. جلو  دمیدانستم خر یخودم م

  یم یکردم. فروشنده ها وقت یمختلف کتابها نگاه م  نیبودم و به عناو ستادهیا

 کیاما خودشان  دندیچ یمن م یخواهم کل کتابخانه را جلو یم یچه کتاب دندیپرس

 دیخواستم تماشا کنم و ناام یبود که م یمغازه ا  نیآخر نیخطش را نخوانده بودند. ا

 خیمختلف تار یدرباره نسخه ها یمشتر کیکارم بروم. صاحب مغازه داشت با  یپ

جالب بود. گوش   میرابودم و بحثشان ب  ستادهیزد. با چند قدم فاصله ا یحرف م  یطبر

کتاب  یقفسه ها  نیگفتن نداشتم. کم کم متوجه حضور من ب یبرا یکردم اما حرف یم

 جوون؟  یخوا  یم یشد و سراغم آمد: چ
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دانستم   یخوشرو بود. خودم هم نم  اریو بس  دیدست سپ کی یبا موها  انسالیم یمرد

 یم یبه همه گفته بودم کتاب روانشناس نیهم یدارم برا  اجیاحت  یزیبه چه چ میبگو

نگاهم کرد و بعد از   هیکه موضوع مورد نظرم را اعالم کردم چند ثان یکی نی خواهم. به ا
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  یتواند کمکم کند برا یدهم. حس کردم م نشرا نشا میها دیخر سهیمن خواست ک

بخرم؟!   یه کتابچ دیدونم با یدادن کردم: من خودم هم نم حیشروع به توض نیهم

که   یزی دونم... چ یمشترک کمکم کنه... نم یزندگ یخوام که تو یم یزیچ قتشیحق

... نیبب  نویرو باالتر ببره... مثال ا میزندگ ت ی فیبسازه هم ک یبتونه هم از خودم آدم بهتر

برعکسش کنم   دیبدست آوردن دل مردها... فکر کردم شا یپشتش نوشته ده گام برا 

 دل زن ها ازش استفاده کرد....  یبشه برا

که کنارم  یبه حال فروشنده و مشتر یکه گفتم خنده ام گرفت وا  یزیخودم از چ یحت

را   یتکان داد از من خواست منتظر بمانم تا جواب مشتر  یوسر دیبود. خند ستادهیا

از  یکیو کتابها را ورق زدم تا باالخره کارش تمام شد.  دمیخدور خودم چر یبدهد. کم

خوره... من فکر   یاش به درد تو نم هی بق  یول خوبه نیمرا برداشت و گفت: ا یکتابها

 یچ یکتاب آموزش یکه تخصص داره از اون بپرس یکی شیپ  یکنم تو بهتره بر یم

 بازار شلوغ انقالب...  یدنبال کتاب اون هم تو یبچرخ نکهینه ا یالزم دار

کرد و همه   دایپ تاریخودآموز نواختن گ هی شب یشود کتاب یکردم م ی. فکر مدیخواب بادم

پسرم  نیداد: بب حیگذاشت و توض  زیم یشود. از قفسه چند کتاب رو یحل م زیچ

ور ج  کیتجربه است و  ی... زندگشیریبگ ادیکتاب  یکه تو  ستی ن یزیچ یزندگ

... سطح  یعمر بگذرون  یشتریب یتونه کمک کنه با آگاه یکتاب م یکشف اسراره... ول

که   یبخون یکتاب روانشناس نکهیا یبه جا دمیم شنهادی بره... من پ یشعورت رو باال م

 ای... البته منظورم هر رمان نی بب لمیبره رمان بخون... ف  یمطمئنم حوصله ات رو سر م
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  ندهب  یچشم هات نقش م یجلو  یا گهیکس د یداستان زندگ ی... وقت ست ی ن یلمیهر ف

 دن ید لمیساعت ف کی ایپونصد صفحه کتاب  یهفتاد سال عمرش رو تو یتون یو م

خودت و   یبا زندگ یکه هرچ یبه شرط یریگ یم ادیازش  زیچ یکل یفشرده مرور کن

منه   شنهادیسه تا رمان پ نیدور... ا یز یرو بر هیو بق  یاعتقاداتت مطابقت داره بردار

 ... ی ناما فراموش نکن هوشمندانه مطالعه ک
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کامال درسته ...  ستین  نیا شیقهرمان داستان انجام داده معن اینوشته  نجایا یهرچ

  یمجبور باش نکهیبدون ا  یریها عبرت بگ تی از اشتباهات شخص دیکه با ییتو نیا

 ...  ی خودت مرتکب همون اشتباه بش

کردم طرف مرا  یآن چند کتاب قصه بودم و با خودم فکر م خیچند لحظه م یبرا 

خوب   یها  لمیاز ف یست یبه دلم نشست. از او خواستم ل حشیسرکار گذاشته اما توض

مروز  . تلفنش را هم گرفتم و به خانه آمدم. از اسدی بنو میبود برا دیکه به نظرش مف

قادر به  یفرستادم تا مدت امکیپ ههم یشد. برا  یام شروع م یآموزش یکالس ها

و  دمیرا خاموش کردم. تلفن خانه را هم از برق کش لمیو موبا ستمی ن ییپاسخگو

  یبسته ها منیبودم که نصف نش  دهیکف خانه پهن کردم. آنقدر تنقالت خر یملحفه ا 

هفته گذشت و من غرق در مطالعه   کیبود. از آن روز  زهایجور چ نیو تخمه و ا پسیچ

  دمیخواب یخوردم و م یفروشنده همان وسط م یآقا یشنهادیپ یها لمیف یشاو تما

گرفتم و   یتماس م دیبا شهرام و سع یرا بدهم. گاه یجواب تلفن کس نکهیبدون ا
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  یخاموش مرا  لمیشدم اما بالفاصله موبا یسحر م حتاجیما ایها  نیفروش ماش ریگیپ

  نکهیگرفته بودم. مثال ا ادی زهایچ یلیجز هدفم نباشد. خ  یزیچ ریکردم تا فکرم درگ

قدمم بعد از خواندن و نوشتن  نیندارم. اول ییوجه سواد رابطه زناشو چیمن به ه

  شتری بود. متوجه شدم ب گریسواالتم مراجعه به متخصص روانشناس و چند مورد د

پولدار   یآن تالش خودجوش برا  ایجنس مخالف  یمشکالتم مثل دست بلند کردن رو

  کتهیدارد که به من د یو افکار غلط یدر کودک شهیخانواده ام ر دییتأ  نشدن و گرفت

بعد از خالق تنها   رایدر برابر مردها برنده اند ز شهیاندم که زن ها همخو ییشده. جا

احترام و   قی ال شهیهم نی هم یانسان خلق کند زن است. برا کیتواند  یکه م یموجود

  یدرست م میتوانستم صد درصد بگو ی. نم د شون یبرتر از مردها خوانده م یدر موارد

کوبنده که درباره زن ها از  یهم نبود. در برابر آن همه حرف ها راهیب یلیاما خ دیگو

 یبایبه شدت ز عتیدرباره طب یقیحقا دن یدر گوشم خوانده بودند شن ان یاطراف یبچگ

به حالت   زمیتوانست مانند پادزهر عمل کند. مطالعه باعث شد افکار تند و ت یزن ها م

 جهت دهد.  رییتغ یتر الینرم تر و س
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راه انداخت. حق داشت   یفروشنده هم انقالب نیآخر یشنهادیپ یها لمیها و ف کتاب

بود   ی. کافرمیگ یو درس عبرت م  نمیب  ینفر را بصورت فشرده م کیعمر  دیبگو

روش   جهیکاشف به دل قصه بروم. نت  کی هیشب  یکردینگاهم را عوض کنم. با رو

خودم آن اشتباه را مرتکب   گرید اکنم ت ن یرا سبک و سنگبرخورد هر فرد در دراز مدت 

. دیآ یکردم به کارم م یکه فکر م ییها الوگیدفترچه پر کرده بودم از د کینشوم. 

  دیجد یمشغله ذهن تایو نها تی خواب راحت، استراحت فکر و ذهن، نداشتن مسئول

ساخته شود. سابقا وقت نداشتم  یگریباعث شد ظرف همان مدت کوتاه از من آدم د

رفتند   یآمدند و م یآسمان نگاه کنم. فصل ها م یو به آب نمیجا بنش کی یا لحظه  یحت
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خاله   یمعن یپوچ و ب یحرف ها ایدر مغز من پر از کشمکش حساب و کتاب  کهیدر حال

شد و احساسات سرکوفت شده ام دوباره به   یانذهنم کامال خانه تک یبود. فضا یزنک

بر در   انهیشروع کرد وحش یکیکه  هخوب بود تا آن روز جمع زیمن بازگشت. همه چ

پوست تخمه    انوسیاق کی یتماشا کرده بودم و رو لمیصبح ف کی. تا نزددن یخانه کوب

 باز کن! ییدونم اونجا ی... ماوشیبودم: س هوشی ب منیوسط نش

آت و  ان یلرزاند. خواب آلود از م یساختمان را م یپدرم ستون ها  یادهایفر یصدا

بدنم به روز نشده بود و   ستمیاطرافم بلند شدم. هنوز به قول معروف س یآشغال ها

به   یمغز لعنت نیداد ا یاجازه م یکردم اما مگر پدر گرام یاطرافم را حس نم طیمح

 ... صبر کن... یتشکس باباکارش را شروع کند: اومدم  یعیطور طب

را  شرتمینگاهش کنم به سمت مبل رفتم تا سو نکهیخانه را باز کردم اما بدون ا در

: معلوم دیکه داد کش دمیکش یم ازهیدادم و خم یرا ماساژ م میبردارم. هنوز چشم ها

 ؟ یراه انداخت  هیها چ  یمسخره باز نیا  ؟یهست یهست کدوم گور

از   یکی یبودم که صدا دن یکش  ازهیتا انتها باز بود و هنوز در حال خم دهانم

 خوش گذشته...  ی: عمو فکر کنم بهش حسابدمیرا شن نی مت میپسرعموها

  یرا هنگام دزد ی. انگار آمده بودند مچ کسدمیباال انداختم و به سمتش چرخ  ییابرو

  یخونه خودم چه غلط یداره من تو ی به تو چه ربط نیشه بپرسم آقا مت ی: مرندیبگ

 با خودت بابا؟ یکنم؟ قلدر آورد یم
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 219_پارت#

 

 

   

 

 

 

و سرش را به نشانه تأسف   ستادیو پاش کرده بودم ا ختیکه من ر یقسمت  یباال

هم از وضع    نی... اچیه میکه سرمون گذاشت یرتیغ یتکان داد: نگاه کن... کاله ب

 پسرمون... 

و او ادامه داد:  دمیرا سر کش ریبه رفتارشان پاکت ش  تیاهم یرفتم و ب خچالی سراغ

مدت چه   نیمادرت ا یدیفهم چی... هی... وایوا  ؟ی گرفت یزنت خونه مجرد  یبرا یرفت

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

532 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 ان یک ؟یکش یاز خودت خجالت نم ؟ید  یداشت؟ چرا اون وامونده رو جواب نم یحال

 ست؟ یهم ن التیخ ن یع هخون  یتو  یما رو برده تو لش کرد یآبرو

نگهش   نجایهم قهیدق  کی... نمی: صبر کن ببدمیرا باال بردم و به سمتش چرخ  دستم

داره تو   یبه من چه ربط   یمگه پسر منه؟ برادرم هست درست ول ان یک نمیدار... بب

خواست اون هم انجام  تیالزم داشت کردم... حما حتی دخالت کنم؟ نص شیزندگ

 شد... برادرشم نه پدرش... 

 

به من داد. با چشم و   یبه پدرم انداخت که حس بد یزد و نگاه یپوزخند زشت نیمت

کرد به سمت من   یم یباز لشیبا موبا کهیدر حال نیکردند و مت یابرو به هم اشاره ا

... خوب  یچه به روزگارمون آورد نی گفت: ببسپرد که پدرم  یرا به دستم م یآمد. گوش

باال   لیفام یسرمون رو جلو میتون  ینم چکدومی ه گهی... درتیغ یتماشا کن ب

 ... یکم به خودت اومد  هی دیدسته گل سحر خانمت رو... شا نی... ببمیریبگ

  نیگرفتم اما با اول نیرا از دست مت ل یموبا یباال انداختم و گوش یحال یبا ب  ییابرو

  یرو یبگذارم تا بتوانم کنترل میدندان ها ان یه مجبور شدم انگشت اشاره ام را منگا

زدند.   یم تاریپسر جوان کنار هم نشسته بودند و گ  کیرفتارم داشته باشم. سحر و 

داد ممکن   ینم  حیتوض نیمغزم از کار افتاد. اگر مت هشوکه شدم ک یلحظه اول به حد

دست خانواده اش   یسابق شوم و جنازه سحر رو یروان اوشیبود دوباره همان س
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چه عشق و  شیبا مرب نی... ببدندید لیپخش شده... کل فام لمشیبماند: همه جا ف

 راه انداخته...  یحال

  دیبر سرش کوب یضربه ا  ی. دو دستدیمناسب د یشلوغ کار یرا برا تیهم موقع پدرم

  اوشی... آبروم رفت... خاک بر سرمون شد... سمیت: بدبخت شدمبل نشس  یو رو

 ی... خودم کلکش رو میاریاسم ما رو ب یحق ندار گهیبفهمم دوباره خرت کرده د

 کنم... 

شد و   یکه مرتب پشت سر هم پخش م لمیبه آن ف یشتر یفاصله با دقت ب نیا در

 یرو شینبود نگاه کرده بودم. سحر با مانتو و مقنعه بدون آرا شتریب هیمجموعا چند ثان

نگاه کند. آن پسر هم با   یآورد به نفر بغل یسرش را باال نم ینشسته بود و حت یمبل

  یبه سمت سازش بود. هماهنگ با هم م اهشفاصله از همسر من نشسته بود و نگ

از کجا   نیبپرسم: اآموزشگاه بود. جرأت کردم  هیاطرافشان شب طینواختند و مح

 اومده؟ 

پسره    نیاشاره کرد: مال ا ویدیو یجلو آمد و به عنوان باال یبا خوش خدمت نیمت

 معروفه...   یاز خواننده ها یک ی ستیتاریاسمش رو نوشته... گ  نیاست... بب

تا بتوانم فکرم را جمع و جور کنم. سحر از شانزده   دمیکش یقینفس عم یسخت به

به او اجازه ندادم   گریبا من ازدواج کرد د  یرفت. وقت یم ارتیمرتب کالس گ یسالگ

شوم زن جوانم   یکارم باعث م نیکردم خرج اضافه است و با ا یادامه دهد. فکر م

 گریرا فروخت و د تارشیسحر گ د جوان وقت بگذراند. سه سال بع یپسرها نیب
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اندازه دل کندن از آن  یزخم چیسرش را با آن گرم کند. ه ینداشت که گاه یساز

شد. آن روزها  یمن فروخته بود باعث عذابش نم یساز که به خاطر خساست ها

تکه از بدنش را   کیسوخت انگار  یو م  ختیر یاشک م یکردم. طور یدرکش نم

از   یبخش واقعا یول  یر یم ینم ینزن تاریگفتم حاال گ یم یالیخ یو فروخته. با ب دهیبر

با  نیرا مت  یگفت و دوم یپدرم م یک یافسرده شد.  یلیبعد از آن خ رایسحر مرد ز

. دمیشن یکرد اما من نم یم لیپولدارش تکم یعمو  یجلو ینی ریخود ش یبرا اقیاشت

مملو   ی. قبال کر و کور با ذهنستیزمان چ نیکار در ا نیبودم درست تر ریبا خودم درگ

سوال و جواب محکوم کردنش تضاد  ی رفتم. ب  یها سراغ سحر م  یشلوغ کار نیاز ا

تنها گذاشتم. نگاهم به عنوان  یکه کردم و او را در خانه مجرد یداشت با اعتماد

خواهد بکند. البد کالس   یدلش م یافتاد. خودم به او اجازه دادم برود هر کار ویدیو

 پخش کرده.   یمجاز یگرفته در فضا لمیف یکیرفته و  تاریگ

 

   

   

   

 

 220_پارت#

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

535 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 

 

   

 

 

 

  یکرد. ظاهرش کامال معقول و فاصله اش با مرب یرا متوجه سحر نم ییخطا چیه ویدیو

  نیا دیبدجور باد کرده اما با رتمیتوانستم کتمان کنم رگ غ یبود. نم  یاندازه کاف

کردند:   یول نم دیکش ینم کیبار یکردم وگرنه تا به جا یرا ساکت م یجماعت کول

  یوقت د؟یبدبخت شد تاریکالس گ رفتهگم... زن من  ینم  یچیه  یه گهیبسه د

  چکسیه یکوفت  یالیتو اون و یقلدرشون رفتن پارت یخودتون با برادرها یدخترها

به   یزنه... بفهمم کس یمنو گول نم  گهیمزخرفات د نیا دینداشت؟ جمع کن رتیغ

 ... رمیگ یسحر کمتر از گل گفته حال همه رو م

 

معرکه شده بود.   اریهم آتش ب نیمن و پدرم شکل گرفت. مت نیب ینی سنگ یدعوا

عرضه   یب اوشیاند و دلشان به حال س دهیرا د ویدیو لیکرد همه فام یمرتب تکرار م

رفتند و من ماندم با  ادیکه نتوانسته زن خائنش را جمع کند سوخته. هر دو با داد و فر
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چطور حاضر  دمینبود. نفهم ریتأث یب شان ید. طعنه هایتپ یامان م یپر از درد که ب یقلب

دربست گرفتم تا سراغ سحر بروم. تمام راه به خودم   نیماش ابان یشدم و سر خ

ها را نگه نداشتم و همه را فروختم. در آپارتمان  نیاز ماش  یکیفرستادم که چرا  نینفر

رفت  ادمیبودم  یصب باز بود. با عجله دکمه آسانسور را فشردم و باال رفتم. از بس ع

هم   لشیباز نکرد. موبا ی. چند بار در زدم اما کساورمیخانه اش را با خودم ب دیکل

کرده و قلبم داشت   دن یه لرزکردم تمام عضالت بدنم شروع ب یخاموش بود. حس م

سحر باز شد. دو  ی. به سمت آسانسور که برگشتم در واحد روبروستادیا یاز درد م

. حالم با  ستادندیسوار شدن به آسانسور ا یو کنار من برا دآمدن رون یپسر جوان ب

بودند    یهم که خال گرید یمدت کوتاه واحد ها نیبدتر شد. معلوم بود در ا دنشان ید

مشت جوان مجرد اطراف همسرم را گرفته اند. هر   کیاجاره رفته و از بخت بد من 

داشتم دنبال شماره   وزده بودم  هیتک واریبه د  ی. من گوشه امیسه با هم سوار شد

  یبرا یلیاز جوان ها خطاب به دوستش گفت: دلم خ یکیگشتم که  یم دیتلفن سع

 دختره سوخت!

  یب چارهی از بس ب  میینجایهفته است ا کی.... نطوریهم شد: من هم زیت میها گوش

پدر شوهرش چه    یدیاون خونه است... د  یتو یکس میدیصدا رفته و اومده نفهم

 راه انداخته بود؟   یقشقرق

شوهرش   ستیرنگ به صورتش نداشت... معلوم ن  یجواب داد: آره... طفلک یقبل نفر

بدبخت نشسته    ؟یدیرو د لمیکم مونده بود دختره رو بکشه... تو ف کهیکجاست؟ مرت
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براش سوخت... پدر    یلیخانم بود... دلم خ یل یخواهرم خ یآموزشگاه... جا یبود تو

  یخوردم جواب نداد... دلم م حرص  یزد... کل یشوهره عمال داشت بهش تهمت م

هوارش داشت خانم  وسط داد و  زیه که یپدر شوهرش رو بزنم... مرت رمیخواست بگ

خود پندارد... ما اصال   شیکافر همه را به ک گنیزد...راست م یم دیرو د یمحسن

... هر شب تو  زهیخونه چه برسه بخواد کرم بر نیا یاومد تو  یدختره ک نی ا میدینفهم

 نشد...  شیحال چکسیاز مرد بود ه پرخونه ما 

به من خبر دهند    نکهیاز ا. معلوم شد قبل رمیتوانستم همانجا گوشه آسانسور بم یم

 دایداند از کجا آدرسش را پ یدر آمده اند. خدا م چارهیخودشان از خجالت سحر ب

 نگیشدم و آن دو نفر دکمه پارک ادهیکردند و باالخره زخمشان را زدند. طبقه همکف پ

که دچار گاز  یاز آپارتمان مثل کس  خروجداشتم. به محض  یرا زدند. حس خفگ

راه افتادم اما   یاصل ابان یبه سمت خ ادهی . پدمیکش یم یعصب یشده نفس ها  یگرفتگ

. من ستادمیو ا دمیفاصله شن یسحر را با کم ی. صدادمید یخودم را نم یپا یجلو

...  اوشیکرد: س یم یرو بودم و سحر داشت عرض کوچه را به سمت من ط  ادهیپ یتو

 ...  مسال

توانستم لرزش چانه اش   یره نداشت. از همان فاصله اندک مهم رنگ به چه  خودش

کرد   یجرأت نم نیهم یبرا  دهیدانست خبر به گوشم رس یبود. م دهی. ترسنمیرا بب

  یزدم. خجالت م یگرفته بودم و نفس نفس م واریشود. دستم را به د کینزد یلیخ

دانستم اشتباه از طرف   یاگر م  یحتوحشتزده اش نگاه کنم. قبال  یبه چشم ها دمیکش
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الظاهر به نفع من تمام  یعل زیانداختم تا همه چ یراه م ادیداد و فر ییمن بوده با پررو

 یمرده بود. هرچند هنوز وزن جنازه اش را رو  اوشیشود و محکوم نشوم اما آن س

  هادام شیها ییبخواهد به زورگووجود نداشت که  گریکردم اما د یحس م میشانه ها

به صورتش   یا دهی. هرچند وحشت داشت همان جا کشدیدهد. سحر حالم را فهم

تا کنار  دیرو پر ادهیباغچه کنار پ یجلوتر آمد و از رو یبکوبم اما دلش سوخت که قدم

باشه؟   میخونه حرف بزن یتو میبر  ایدونم... ب یم ؟ی ... خوباوشی: سستدیمن با

 کنم...  یخواهش م

قفل   یدندان ها نیکردم تا از ب یزبان خشک شده ام جار یکلمات را رو یسخت به

 ؟ ی: کجا بود ندیایب رون یشده ام ب

 به عقب برداشت و با لکنت گفت: کالس داشتم...   یبا ترس قدم یطفلک

پاره شده و همه   میچشم ها یها رگیکردم مو ینگاهش کردم. حس م یچشم ریز

 ؟ ی: کالس چنمیب یرا خون آلود م زیچ

 

   

   

   

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

539 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 221_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

  یفشرد و با ترس اطرافش را نگاه م یبه هم م  یرا عصب شیکرده بود. دست ها بغض

به جانش   انهیکند هر لحظه ممکن است وحش یدانستم در ذهنش تصور م  یکرد. م

ور : کالس کنکزمی بر نیرا هم زم دهی که خودش خر ییو همان ته مانده آبرو افتمیب

  یوقت شاک هید اومد اسمم رو نوشت ی اشکال نداره... به خدا سع  ی... خودت گفترمیم

 ... ینش

 ؟ یقراره بر  ییتکان دادم و دستم را باال آوردم که تمامش کند: جا یسر یحال یب با

 ... بخدا... اوشی: سافتدیب میکند و به پاها هینمانده بود گر یزیچ
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توانست با   یم رایبدهد ز حیخواستم توض یباال رفت. نم میصدا یکم اریاخت یب

نگو... راه   یچی ... هسیکلماتش مرا آنقدر شرمنده کند که مثل برف آب شوم: ه

 ... افت یب

 : کجا؟دیترس پرس با

 ... تو جلو برو... میریگ یم یاشاره کردم: تاکس ابان یخ یدست به انتها  با

پشت سرش راه افتادم. نبش   نیهم یبرا  نمیخواستم چهره وحشتزده اش را بب  ینم

. تا قطره آخرش را  دمیآب خر یبطر کی بود. خودم وارد شدم و  یسوپرمارکت ابان یخ

زا و چند قلم تنقالت   ینوشابه انرژ یجا آمد. با دست و دلباز یتا حالم کم دمیسر کش

زد.   یحرف م یتلفن با کس یو پا دیخچر یدور خودش م یآمدم. طفلک رون یب دمیخر

خواد باهات حرف   ی... م دهیسع ایرا سمت من گرفت: ب یتا چشمش به من افتاد گوش

 بزنه... 

 مرا پشت خط کاشته بود: تلفنت که خاموش بود...  شیپ  قهیچند دق نیافتاد هم ادمی

کرد:   را گرفته بود حرکت لیموبا یو گوش دیلرز یکه م یبه دست  شیاز چشم ها نگاهم

 ... دیرفت روشن کنم... ببخش ادمیسر کالس خاموش کردم 

 ... دهیرا به دستش سپردم: بخور... رنگت پر میدهایخر سهیرا گرفتم و ک یگوش

  نیتوانست سکوت کند: بب ینم گری بود اما به هر حال د دهیهم ترس چارهیب دیسع

 می رفت ؟یسحر آزاده نگفت یکنم... خودت گفت یبار دخالت م  نیبهت گفتم ا اوشیس
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  نیکالس کنکور که درس بخونه... خواهر من از گل پاک تره ا میاسمش رو نوشت

 ... ستیتهمت ها وصله تنش ن

  ی... خودم حلش ممیدونم داداشم... نگران نباش ما خوب ی: مدمیحرفش پر ان یم

 کنم... 
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آمد نثار  یداد هر چه از دهانش در م یاش اجازه م  یاگر ادب خانوادگپر بود و  دلش

براش    یرفت یبه خواهرم اعتماد دار  یگفت  ؟یکن یرو حل م یکرد: چ یفکرم م یپدر ب

آخرش بود... به خدا   نیا اوشی... استغفراهلل... سی... بابات اومده هرچ یخونه گرفت 

 خواهر من بلند کرده؟   یدست رو ی... پدرت به چه اجازه امیدیبر گهیقسم د

برگردم دوباره    دمیخجالت کش یرا بستم و دستم مشت شد. حت میحرص چشم ها از

  ی... زنگ مدیافتاده: سع یمن چه اتفاق بتیبپرسم در غ ایصورت سحر را نگاه کنم 

 زنم... نگران نباش بسپرش به من... 

برادر  ینکرد  یرم رو سپردم به تو... امانت دار بر نداشت: هفت ساله خواه دست

 برمش ...  یبا خودم م امیمن... امروز م

بار به پدرم و هفت   نیاول ی. برا ردیآرام بگ  یموفق شدم قانعش کنم کم یسخت به

طرف و آن طرف  نیآتش ا یشد. سحر مثل اسپند رو الیخ یجدش فحش دادم تا ب

پر   شیچشم ها دمیرا به سمتش گرفتم و د ی. تماس را که قطع کردم گوشدیپر یم

 ... ای... دنبالم برشیاز اشک است: بگ 
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کلمه به سحر را نداشتم.   کیتوان گفتن  یتوانستم حرف بزنم اما حت یم ایهمه دن با

ببرد. سحر با تعجب  یجمهور ابان یگرفتم و از راننده خواستم ما را به خ یتاکس

 ؟ یچ یبرا ی: جمهور دیپرس

 ! یفهم  یاز نگاهش فرار کنم: م ابان یبه خ رهیزدم تا خ هیتک شهی حال سرم را به ش یب

  ری. تمام مسمیشد ادهیفروخت پ یم یقی موس یکه انواع سازها یفروشگاه بزرگ یجلو

تا سحر وارد  . در مغازه را باز نگه داشتممیبا هم حرف نزده بود یکدام کلمه ا چیه

رنگ   یمردمک عسل ینگاهم به نگاهش گره خورد. هاله اشک رو   یشود و لحظه ا

 بخر!  یدوست دار یهرچراه نفسم نشاند: برو تو  یچشمانش، بغض رو

  ینم میبر ایبه عقب برداشت: ممنون... الزم ندارم... ب یرا بغل گرفت و قدم  خودش

 خوام... 

دونم   یشدم. کنار گوشش آرام گفتم: سحر جان... م کشیمغازه را بستم و نزد در

دونم  یهم م نی ... ایریگ یدرباره من م یمیبعدش چه تصم ستی... مهم نیدلخور 

بره...   ادتیکار زشت بابام از  یتوقع دارم خودت رو به من بدهکار بدون یکن یفکر م

و آسمون جاشون عوض بشه  نیاگر زم یها رو حت یبده  یمن به تو بدهکارم... بعض

 تونم جبران کنم...  ینم
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 223_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

 

رو هرچند با   شیکیمن باز هم بدهکارم... اجازه بده الاقل  یچه نباش یباش چه

دلت   یتو بعدش هر چ  ایکنه... ب یم ین یقلبم داره سنگ یپس بدم... رو  یدلخور 

 نداره باشه؟  دیخر  نیبه ا یربط یریبگ  یمیخواست بگو هر تصم
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خوام داد   یداد: بگم نم یرا به داخل جمع کرده بود و محکم به هم فشار م شیها لب

  گهی... بخوام بمونم دید ی... بگم بسه ادامه میزن یخوام داد م ی... بگم میزن یم

کرد نه  یاومدم...کاش مادرم سقطم م ایکه به دن یجون ندارم... لعنت به من روز

 ... یبسپاره دست تو زنده به گورم کن نکهیا

اشکبار   یبا چشم ها نهی. همانطور دست به سدیبه کتفم کوب یکنارم گذشت و تنه ا از

همراه   یمت یگرانق ینکویفالم تاریتا من گ  ستادیکرد ا یکنترلش م یکه به سخت یو بغض

به    تشیگرفتم. غرورش شکسته بود. شخص یتلفن یو تاکس دمیخر یتمام لوازم جانب

گول نخورد و بدتر احساس   یاسباب باز کی اگرفته شده بود. حق داشت که ب یباز

غرور سحر   شتریکارم ب نیکردم اما با ا یدرد کند. من داشتم بار گناه خودم را سبک م

  نیدانست اگر اعتراض کند هم یکه از من داشت م یشکسته شد چون با شناخت قبل

را فراموش کند. دلم   زیکوبم و توقع دارم همه چ یرا بر فرق سرش م یت و دلبازدس

به او    یشک حس بد یکردم. وقتش نبود و ب یاما صبور  رمیخواست دستش را بگ یم

 کیزد. خفه کردن  یدر مغازه گفت در سرم زنگ م یکه جلو یکرد. جمالت یالقاء م

با   یکند چه فرق یازه شوهرش کارزن است و حق ندارد بدون اج نکهینفر به جرم ا

 ارداریداشتم؟ درست است اخت  یچه فرق  لزنده به گور کردنش دارد؟ من با عرب جاه

نبود قاتل روح و روانش باشم. در سکوت وارد خانه   نیاش ا یاش بودم اما معن یزندگ

مبل  یکه رو دمیچشم د ریگذاشتم. ز یلوازم را گوشه ا هیو بق تاری. گمیاش شد

  یبهداشت سی. وارد سروردیبگ یرا باال آورد تا شصتش را به باز شینشست و پاها

  دایخشم پ یبرا  یو به بهانه شستن دست و صورتم وضو گرفتم. عجب درمان دمش
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  یبه آرامش کرد. م لیآتش خشم درونم را تبد هیکرده بودم. در عرض چند ثان

 ادیحر را به سکوت دعوت کنم. درون س یطوفان یایدر یشتریتوانستم با تمرکز ب

آن را  شیو من دو شب پ کرد یم فیرا تعر یمرد یواقع  یافتادم که زندگ یکتاب رمان

 خواندم. 
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بود اما  زاریشود. همسرش از او ب یسانحه فلج قطع نخاع م کیزورگو که در  یمرد

ترکش کند. مرد آنقدر با همسرش حرف زد و به اشتباهاتش اعتراف کرد تا  امدیدلش ن

 به من داده بود.  یبا آن مرد نداشتم اما درس خوب  یلحظه فرق نی. در ادیزن او را بخش

آب، جوشش خشم درونم را کنترل کند. خودم  یرا خشک نکردم تا سرد صورتم

 ؟ ی: نسکافه دار دمیپرس الیخ یب  یرفتم و با لحن یسراغ کتر 

 یو از درون م تاریکرد اما جواب نداد. زل زده بود به جعبه بزرگ گ ینگاه یچشم ریز

کم آب بخور سحر   هیبه سمتش رفتم:  ختم یآب خنک ر یوانیگرفتم و ل  ی. نفسدیجوش

 ... یهست یعصب  یلیدونم خ ی... ممیحرف بزن دیجان با

 . خوام خودت بخور.. یبرگرداند: نم یرو یلجباز با

باشم:   کشینزد میزن یحرف م یتا وقت دمیجلو کش یگذاشتم و صندل زیم یرا رو وان یل

رو به   ویدیاون و  یکنم... امروز پدرم اومد و ماجرا ی... اول من شروع م یهر طور راحت

 کرد....  فیزبان خودش تعر

: به زبان دیو پرخاشگرانه غر دینداد حرفم تمام شود. با خشم به سمتم چرخ اجازه

خودش؟ حاال شد زبان خودش؟ زبان شما تهمت زدن و دروغ گفتن و کتک زدنه؟ آقا 

  یوحش ابون یخ یتو دمیگفتن طال که پاکه چه منتش به خاکه... ترس میاز قد اوشیس

چند بار  یدون  ینکردم که بترسم... م یبدفرق داره... من کار  نجایا  یول یاریدر ب یباز

  یها بارم نکرد... م هیهمسا ینمونده بود جلو یحرف زشت ارشیبهت زنگ زدم؟ ک
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...   ستین  التیخ نیکردم...تو که ع ای... باز هم من حسیتونستم زنگ بزنم پل

 دونه سرت کجا گرمه...  یهم نم  چکسیه

که   دیحشتزده عقب کشو یصورتش گرفتم تا سکوت کند. طور یرا جلو دستم

... اوال  یزن یبه من تهمت م  یاو را بزنم: صبر کن... االن تو هم دار  دهیترس دمیفهم

 ارشیکرده... ک دایرو از کجا پ نجایدونم آدرس ا یو بابام غلط کردند... نم ارشیکه ک

سحر...   نیرو ثابت کنه؟ بب یمن که مثال چ زن کم گند کاشته حاال افتاده دنبال  یلیخ

از   یکن یگفتم هستم... تمام مدت خونه بودم اگر باور نم یهرچ یمن حرف زدم پا

 شهرام بپرس... 

ساعت   می هفت ساله نتونستم ن اوشیس ؟ی زد و گفت: هه... تنها خونه بود یتلخند

 ه؟  خون  یده روزه تنها موند  کیباور کنم نزد  ی... چطوریخونه بند بش یازت بخوام تو

دادم موضوع بحث عوض شود: باشه تو   یاجازه م دیداشت باور نکند و من نبا حق

 بابام روت دست بلند کرده؟  گهیراست م دیسع نمی... اما قبلش بگو ببی گیراست م
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 225_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

  یلیبه بابات که ثابت کرد خ نیجواب داد: آره... آفر یبلندتر یتر از قبل با صدا  یعصب

 ... رتهیبا غ

داشت مانع   یو شماره پدرم را گرفتم. سع دمیکش رون یب بی را از ج لمیموبا یگوش

خودش باعث   نکهیاز ا شهیما لذت ببرد و هم ینبود که از دعوا یکارم شود. دختر

تالش کردم حرف   یلیپخش گذاشتم تا بشنود. خ یبود. تماس را رو زاریتنش شود ب

آرام هر چه در   یپدرم با لحن  یها یشبه فحا  تی اهم ینکنم. ب   ینیتوه اینزنم  یتزش

  یتوانم بود در دفاع از سحر گفتم و تماس را قطع کردم. سحر تعجب کرده بود. نم

حرف ها   نیتر و دلخور تر از ا یتوانست بهتش را از طرز برخوردم پنهان کند اما عصب
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 آقابگم دستت درد نکنه  دیاالن هم البد من با: دیایب  نییبود که از موضع خودش پا

 ... یممنون از من دفاع کرد ی لی... خمون یسر خونه و زندگ میبر ایب اوشیس

  ی: سحر هر چقدر عصبدمیآب را برداشتم سر کش وان یگذاشتم و ل زیم یرا رو یگوش

  حیتوض کیدار شده قبول... به من  حهیغرورت جر ایدلت شکسته  ی... هرچیهست

  یکوفت یویدیاون و یحق دارم بدونم ماجرا  یمن هست ی... هنوز زن عقدیبدهکار

تو هم  یول ستادمیهنوز بهت اعتماد دارم و پشتت ا یبوده؟... خواستم قبلش بفهم یچ

 ... یکن هیمنو توج دیبا

برم   یفت : مگه خودت نگدیو به سمت من چرخ دیبه پشت دستش کوب یا  ضربه

و توقع داشته باشم   رون ی برم از خونه ب یرفت؟ چطور  ادتی یزود نیکالس؟ به هم

 بر نخوره؟  یجنابعال  رتیاطرافم نباشه به غ یمرد چیه

را کردم تا آرام باشم: جواب   میهم فشار دادم و همه سع یرا از خشم رو  میها پلک

همه جا پخش   لمتیو چرا ف یکرد یچه کار م کهینبود... تو اونجا کنار اون مرت نیمن ا

توش نبود  یاشتباه زیچ چیه دمیرو د لمیچون خودم ف  یکرد یشده؟ نگفتم کار بد

 باشه...  یادی... فکر نکنم خواسته زشنوماز زبون خودت ب دیفقط داستان رو با

فتم کالس کنکور ثبت نام کردم... لحظه سکوت کرد و باالخره به زبان آمد: ر چند

هم هست... دو  یقیبرو درس بخون... اونجا کالس موس یاگر دوست دار یخودت گفت

  یلیخانم خ کیهم معروفه اومد... استاد من که  یلیپسره که خ نیا شیسه روز پ

کنم...   یم نیتمر یکاریتو وقت ب  وزشگاهآم تاریبود من با گ دهیدو بار د یکیمحترمه 
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خانم  مایگرفتند و از بخت بد من س لمیف  هی... بق رمیطرف آکورد بگ یاز من خواست برا

 بود؟   یکاف حمیشوهرش داده... توض لیهزار تا گذاشته روش تحو دهید
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هنرت رو ادامه   یری معلم بگ یخوام بر  یبود... ازت م  یتکان دادم و گفتم: کاف یسر

  دیخودمه که بدم... خط جد فهیهم وظ  هینداره... جواب بق  یهم ربط چکسیبه ه  یبد

 زنگ بزن خودم نوکرتم...  یداشت ازیخرم هر وقت به من ن یم

  چیرا برداشتم و گفتم: ه لمیموبا یو گوش دیشدم تا او را تنها بگذارم. دسته کل بلند

خط   دیخرم... تو هم با یم نیخونه... فردا برات ماش نیدر ا ادیب  گهیحق نداره د یاحد

 با تو تماس داشته باشه...  چکسیخوام ه ینم یعوض کن

اصال معلوم هست   ؟یگ یم یچ یفهم یم اوشی: سستادیکنارم ا دیمبل پر یرو از

از من برات مونده به همون قسمت    یحرمت نیاگر کوچکتر ؟یکن یچه کار م یدار

همه   ارمیسر خودم م ییبال هیکشش ندارم  گهی. به خدا د..میتمومش کن ایب دمیم

 ... دیراحت بش

  یرا که رو شیاز موها  ی. دسته استادمیاش ا نهیبه س نهیو س دمیسمتش چرخ به

شدم:   رهی پر از اشکش خ  یبه چشم ها  میانگشتانم گرفتم و مستق  نیشانه افتاده بود ب

به ناحق اسمت رو   یکس نیدم بعد از ا  یگلم... به موت قسم... اجازه نم یحرمت دار 

اسمم   ادی یسازم که وقت یکوبم از نو م ی م و... به اشک چشم هات قسم، خودم رارهیب

سر خودت   ییبال ینباشه... هر وقت هم خواست  نهیپشت سرش بغض و ک  یافتاد

بابام دست روت بلند   یه حتغلط کرد ی... تو زن منرمیلب تر کن به جات بم یاریب

 یدم... مگه وقت  یاجازه نم ینطور یا یباشه قبوله ول  ؟یتمومش کن یخوا یکرده... م

تو   یاش هرچ  هیداشتم؟ بق یزیمن چ یبه جز اون خونه هفتاد متر  میکرد زدواجا
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  یتو ین یب یموها رو م نی... ایبر دم یکنم بهت م یبا تو در آوردم نصف م یزندگ

  یچ یجز خودم مالکش بشه گرفت یدستم؟ پست فطرت عالمم اگر اجازه بدم کس 

 گفتم؟

  دمیفهم  یدر رفت و آمد بود. م میچشم ها نینگاهش ب  یوقت دیلرز یم شیها مردمک

بود هر   ی. کافاورمیخواستم به او فشار ب یترسد. نم یاز شروع رابطه دوباره با من م

گرم از  یورش کرده بودم ادامه دهد. دلم بوسه ا مجب ییو زورگو یچقدر سابقا با قلدر

کار تعرض به احساساتش است. دستم را   نیاخواست اما حس کردم  یم شیلب ها

 ...دمیاش را مردانه بوس یشانی پشت گردنش بردم و پ
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به خودم   گهید یالزم داشت ی... هرچدمیبهت م دیگرفتم: تا شب شماره جد فاصله

تحملم   یبده که مجبور نش امکی... پستیمهم ن یحرف نزن یزنگ بزن... نخواست

 کنم...  یباهات کار دارم خودم خبرت م یلیهفته خ نی... ایکن

رفتم. شهرام هم از ماجرا خبر   شگاهیبه نما میزدم مستق رون یخانه سحر که ب از

مشترکمان  یدوست ها  نیبکرده بود. آنقدر  دایپ ارشیداشت. آدرس خانه سحر را ک

  نیخواست زم یکند. دلم م یم دایکه خانه را از او گرفتم پ یگشته بود تا باالخره کس

  دن یدادم تا مجال نفس کش ید سحر را طالق میبا دیدهان باز کند و مرا ببلعد. شا

 یچه بود که خانواده من هر روز رفتارشان زشت تر از گذشته م ی. گناه آن طفلکابدیب

که از   یمتحد شوند. با شناخت همیبا هم عل نطوریکردم ا یخودم هم باور نم یتشد؟ ح

  یادیشود. عالقه ز یپدرم انجام م کاتی کارها به تحر نیدانستم همه ا یآنها داشتم م

 و حکومت کن«.   انداز ی»تفرقه ب  دیگو یجمله که م نیداشت به ا
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  چکدامی بردارم. ه یمناسب لیسحر اتومب  یانداختم تا برا شگاهینما یبه موجود ینگاه

سر کنم.  نیبدون ماش  نیاز ا شتری توانستم ب ینشست. خودم هم نم یبه دلم نم 

گشت زدم و با همکارها  یها بزنم. کم هیهمسا شگاهیبه نما یداد سر  شنهادیشهرام پ 

  ییقرمز آلبالو  یپژو  کی. افتمیسحر را  یاهایرو نیکردم تا باالخره ماش یاحوالپرس

  کیاز کاسب ها سپرده بود. از همان ها که دست  یکینسبتا نو که فروشنده امانت به 

را دست   چییرفته. قولنامه اش را نوشتم و سو یخانم دکتر بوده و فقط تا مطب م

  تمنوشتم و از او خواس یکاغذ یشاگرد مغازه سپردم. آدرس آپارتمان سحر را رو

بعد  قهی. دو دق ردیبگ لیرا تحو نیفرستادم تا ماش شیبرا یامکیدهد. پ لشیتحو

سکوت  یآماده بودم. کم شیغر زدن ها دن یشن یتماس گرفت تا اعتراض کند. برا

ات    هی... حق تو مهردمیکردم تا حرفش تمام شود: سحر خانم... گفتم حقت رو م

تا  یخودش ول  ی... اون سر جایرو گرفت تتیشکا یجلو یدونم رفت  یکه م ستین

 ...ابون یخ یتو افتیراه ن ادهیپ  یعقد کرده من یوقت

دادم   یقبال اجازه نم  یگ یدونم االن م  یاما مانعش شدم: آره م دیبگو یزیچ خواست

...  ی قبال اون طور ینطوریکردند... قبال ا یچون مردها نگاهت م یپشت فرمون باش

 قبال...   یگیم یخودت دار
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 228_پارت#

 

 

   

 

 

 

 

نمک نشناسم...   یبگ یخوا  یدونم بعدش م یلحظه سکوت کرد و گفت: من که م چند

 ...  یکه منو خفه کن یکن یکارها رو م نیهمه ا

دلت با   گهیرا نشنود: د میصدا یتا کس ستادمیا  شهیآمدم و پشت ش رون یمغازه ب از

 نداره؟  دهیکنم فا یدرسته؟ هر کار ستین مون یزندگ

مثبت است. قلبم فشرده شد اما نتوانستم سرزنشش   داد پاسخش ینشان م سکوتش

قبل از رفتنت انجام  دیکم وقت بده چند تا کار هست که با هیکنم: باشه سحر جان... 
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دلم مونده... قبولش کن من هم   یوقته رو یلیبود که خ نیماش دیخر شیکیبدم... 

 باشه؟  میبکن دیچه کار با نمیزنم بب یحرف م لیفردا با وک

گفت  یته قلبم م یزیچ کیخواست تماس را قطع کنم.  یهم سکوت کرد. دلم نم باز

 یزیچ دیکردم شا یگوش م دنشینفس کش یهدف به صدا  یهست. ب ید یهنوز ام

گفت:   تایفقط سکوت کرد و نها شهیاما برعکس هم  میایب رون یب یکیتار نیاز ا دیبگو

 باشه!

زمان تمام شده  اوشیس یعنیتمام شود.  زیاست زودتر همه چ یراض یعنیباشه  نیا

شدم تا  رهیها خ نیهمانجا ماندم و به عبور ماش ی. کمیزن یدست و پا م یدار  خودیب

هفته آماده کرده   نیکه در ا یست یچطور شکستم. ل نندینچکد و همکارها نب میاشک ها

  یم رشییتغ دی. بادمیکش رون یب بیاز ج دهمبودم و قصد داشتم تک به تک انجامش 

  یو جدا شدن. چاره ا دن یبود نه از هم پاش یزندگ کیساختن  یبرا ستیل  نیدادم. ا

پدر   یگذاشتم. انگار ب بمیرا تا زدم و در ج ستی نداشتم. ل شگاهیجز بازگشتن به نما

و  دیبه خطا خورده. خند رمیت دیفهم د، یام را د  افهیوزن داشت. شهرام ق لویصدها ک

 شه...  یبه شانه ام زد: داداش صد سال اولش سخته بعد خوب م  یضربه ا 

مبل نشستم: بگو سندش به نام سحر باشه... مدارکش  یزدم و رو یمصنوع یلبخند 

... 
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دانستم آن  یگذرنامه را از سحر نگرفتم. نم میاز سفر برگشت یافتاد وقت ادمیدفعه  کی

شد. شهرام که  یدلم خال کارم خوب بوده فقط ته  نیا ایوحشت کنم  دیلحظه با

 ... نم یگاوصندوق؟ فکر نکنم... صبر کن بب ی: تودیپرس دیسکوتم را د

... دست  ست ی نگردد: شهرام جان... ن خودیزدم تا ب شیآمدم و صدا رون ی فکر ب از

 اندازه تا خودش بره دفترخونه...  یفعال کارمون رو راه م  م؟یندار یکپ نیخودشه... بب 

 اوشیشد و صاف نشست: س مان ی را چک کند اما پشخم شد گاو صندوق  شهرام

  یچی گه ه یتابلو داره م یلیخ افتیق  یپرسم ول یم دیببخش د؟یش یجدا م دیدار

 ... ستیخودش ن یسرجا
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  یدونم شهرام... فکر کنم ب یزدم: نم هیگرفتم و به مبل تک میدست ها نیرا ب سرم

 است...  دهیفا

  یریگ یکند: داداش من... چرا دستش رو نم ییدلسوزانه خواست مرا راهنما شهرام

 مشاور خانواده؟  شیپ  یببر

مبل را در مشت فشردم: کدوم مشاور  ی چرم یباال انداختم و دسته ها یشانه ا  کالفه

ه بشه بهش اعتماد کرد...  گردم ک یم یکیهفته است دارم دنبال  کیخانواده؟ 

 ی... نم هیکارها سوسول باز نیکنه ا یفکر م  گمیم یشناسه... به هرک ینم چکسیه

خلوت باعث شد بفهمم چقدر   نیعوض شدم... ا یلیچه کار کنم؟ شهرام خ گهیدونم د

از    شتریب یل یراهم رو اشتباه رفتم... نه تنها درباره سحر و خانوادم... درباره خودم خ

عمرم رفت... انقدر به خودم فشار   دم؟یفهم میاز زندگ  یاون ها اشتباه کردم... من چ

 مف یوظ ون خوردم چ یرفته... غذا م ادمیانسان هم از   کی یمعمول یآوردم که لذت ها
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بود وگرنه   فمیرفتم چون وظ یشب خونه م یبود... من حت فمیبود... زن گرفتم چون وظ

  یرو به نحو احسنت انجام دادم... حس م فمیکندم که ثابت کنم وظا یتا صبح جون م

  یهمه سال به زنش دست نم نیا یدارم... آخه کدوم مرد ی... مشکل روانضمیکنم مر

 ست؟ یهم ن الشیخ نیزنه ع

  کی ییبدنت توانا یکه خسته است... وقت یمحکم و قاطع گفت: مرد یلیخ شهرام

 چیموندن نداره و مغزت تمام مدت در حال دو دو تا چهارتا کردن باشه ه داریب هیثان

  یدار  اجیتو به کمک احت اوشیکنه... س یکدوم از احساساتت درست و به موقع کار نم

 ... یایاز پسش بر نم ییتنها

... دو تا خط ی که به سحر داده بودم افتادم: آخ شهرام راست یقول  ادیهمان لحظه  

 سحر...  یهم برا  یکیخودم  یبرا  یک یخوام...  یصفر م

همه   اوش؟یس یشد  وانهید ؟یخطت رو عوض کن یخوا ی: خط؟ مدیتعجب پرس با

 هات...  یمشتر

به آرامش داره...   اجیتمن اح یمغز لعنت   نیا  یبمونه ول می : خط قبلدمیحرفش پر ان یم

بدم...  تی خانوادم اهم یو جو زدگ یباز  وانهیتونم به د یهواست االن نم یرو میزندگ

 همه شون خل شدند... 

نشدند...   وانهی گرفت: د تمیر زیم ی زد و با انگشتانش رو هیتک یبه صندل شهرام

  چی... االن هیکنم چطور هنوز خانواده خودت رو درست نشناخت یتعجب م اوشیس

پدر و  حیندارند که سرشون گرم بشه... خودت بگو... کل تفر ان یجز تو و ک یسوژه ا
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فاجعه    کیهم  زیباشه از همه چ شون بچه ها  یزندگ یسرشون دائم تو نهیمادر تو ا

 سازند... یم
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خونه شما شده بود  یدخترها یبرا دن یپوش  نیشلوار ج شیچند سال پ نیتا هم مثال

خونه شما به چالش   یمدت تو کی  دیبا یدیجد دهیفرانسه... هر پد  ریانقالب کب

 یمخ مامان و بابات کرد... االن فکر م یبشه تو  دینظر بدند شا لیبشه همه فام دهیکش

که   چارهیاضافه است؟ سحر ب نجایا یکو  هینوه دار شدن حتم یکنند تو جدا بش

بچه دار بشه؟   یخانواده ا نیازشون خورده... مگه احمقه از همچ یخودش اندازه کاف

شه چون   یخراب فقط با بچه خوب م ی زندگ گهیافکارشون هنوز م  ؟یفهم یم تهیجنا

اول خودت رو   یبر  دیتونند به دختر مردم حکومت کنند... تو با یم  شتریب ینطور یا

آش و کاسه است... دو تا داد بزن برادر  نیسراغ سحر وگرنه هم یبعد بر یکن مان در

  رشون ی که تسخ یثیاون روح خب  یکنه ول یم نتی کنه نفر یم هیمن... نترس مادرت گر

 رسند...  یداره خودشون هم به آرامش م یترسه دست از سرشون برم یکرده م

راه بروم:   یو برخاستم کم دمیشلوارم کش یعرق کرده ام را رو یکف دست ها کالفه

کردم... به هر   رهیچند تا شماره تلفن مشاور ذخ نیرو بب لمیموبا ایدونم شهرام... ب  یم

... اعتماد ندارم  زهاستیچ نیو ا تیزیزنم حرفشون فقط گرفتن حق و یکس زنگ م

روزنامه پر از شماره تلفن  یز باشه وگرنه توگردم دلسو یم یکیبرم... دنبال  ییهر جا

 مشاور خانواده بود... 

که   نیگشت و گفت: ا یزیدنبال چ لشیصبر کنم. داخل موبا یدستش اشاره کرد کم با

کرد   یم فی کن... مشاور خواهرم بود... خودش که تعر رهیذخ تی گوش یتو دمیبهت م

 برگشته؟  ان یک یخبر دار  ی... راستدمشیند کیمن از نزد یول
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مرد   یلیرا باز کردم: به من چه که برگشته؟ من خ دیشماره جد رهیذخ نهیگز الیخ یب

بهتر از   یلیخ شیاز عهده زندگ ان یخودم رو درست کنم... شک نکن ک یباشم زندگ

 ... ادیمن بر م

 ینداره بره... خونه مادر دختره است... دنبال کار م ییرا خواند و گفت: جا شماره

 خواستم نظر تو رو بپرسم...  یشه... م یغوغا م نجایا ادیبگم ب گشت... بهش

  یخودم هستم اون م یدنبال کارها  ی... تا وقتادی: بهش بگو بدیبه ذهنم رس یفکر

 هام رو بده...  یتونه جواب مشتر 

جواب خانوادت رو   یفکر کردم ول نیکرد: من هم به ا دییتکان داد و حرفم را تأ  یسر

کنه به   یبد افتاده به ثابت کردن خودش به بابات... فکر م ارشیخواد بده؟ ک یم یک

بشه تا  یآفتاب نجایا ان یشه... منتظره ک یم زیبابات عز شیپ افتهیجون شما دوتا ب

 دوباره جنجال راه بندازه... 
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  یبه قول سحر هر کس را جا دیبه من ندارد اما با یکردم ربط دیبه خودم تأک دوباره

کن به   دایمن و سحر خط پ یگذاشتم: شهرام جان... لطف کن فردا برا یخودش م

 یکار بد ان ی... کامیهمه شون در ب  یجلو دهیوقتش رس گهی... دادیهم بگو ب ان یک

 گفت عروسم یخودم بهش م یجلو درمنکرده... چند سال با دختره دوست بوده ما

  رمیکنه؟ دمش هم گرم... من م یعروسم... خوب بود با احساس ناموس مردم باز

 ... ریشد با خودم تماس بگ یخونه هرچ 

انجام نداد. فقط نشست و من حرف   یادیکرد هم کار ز یکه شهرام معرف یمشاور

  کی یدائم نبش قبر کردن گذشته ام بود. دل خوش هفته ا  هیزدم پولش را گرفت. شب

  یزندگ دیفهم یکردم. نم یم یساعت من وراج کیگذاشت و  یبار جلسه مشاوره م
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  یندارم. شب ییراهنما چیه مناز هم بپاشد و   شهیهم یام هر لحظه ممکن است برا 

  فرستادم: شماره نو مبارک. امکیپ شیسحر فرستادم برا یبرا دیکه خط جد

  نیبعد هم اوضاع به هم ینداد و من آنقدر منتظرش ماندم تا خوابم برد. روزها جواب

کرد. مثل  یخبرم م امکیپ کیآمد با  یم  شیپ  یتفاوت که اگر مشکل نیمنوال بود با ا

زبانش را بکشند. سحر   ریخانم همراه ترانه به خانه سحر رفتند تا ز مایکه س یروز

کنه.   یده دنبال نقطه ضعف از من داره صدام رو ضبط مبا ترانه اوم مایداد: س امیپ

 ! نیهم یگفتم که بدون

معرکه   اریآتش ب یلیچند وقت که خ ن یسرزده به خانه ترانه رفتم. برعکس ا آنشب

و   ستیمالقات چ نیا لیدل می دانست یشده بود با لبخند از من استقبال کرد. هر دو م 

با  یقانع کردن من دستش پر است. کم یتصور را داشت برا  نیخودش ا شیترانه پ 

م. اجازه ندادم او شروع کند به خاله زنک یوقت گذراندم تا تنها شد میخواهرزاده ها

ترانه   قیاز طر اممیبکشاند. خودم سر حرف را باز کردم تا پ راههیو بحث را به ب یباز

افتخارم   نیکردم بزرگتر یم بود فکر  یروز کیترانه؟  یدون یبرسد: م لیبه کل فام

دو   زیهمه چ اخونه م یتو دمیبزرگتر شدم فهم یخانواده بودنه اما هرچ  نیپسر بزرگ ا

به ازدواجم نداره. من از  یموضوع هم ربط  نیرو داره. من از دست شماها ناراحتم ا

  چیموضوع هم سحر ه نیا یسوال رفته دلخورم تو ریگول خوردم و شعورم ز نکهیا

 نداشته...  یدخالت
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 232_پارت#

 

 ...ای می: ما تو رو گول زددیزده از جا پر جو

 ایهمه دن یرا باال بردم تا ساکتش کنم: ترانه ساکت شو گوش بده... من اگر برا دستم

از   ینکن یبود کار نیبودم...تنها توقعم ا یخوب یلیتو برادر خ یخودم بد بودم برا  یحت

که آدم عارش  دیکن یم ییکارها ارشیو ک مایبه س دیدیداشتنت خجالت بکشم... چسب

توست به من   یخودتون... زندگ یگذره ارزون ی... البد خوش مست ی مهم ن یول ادیم

اقل زخم  ال دیکمک کن دیتون  ینداره... اگر نم یمن هم به تو ربط ینداره اما زندگ یربط

دونستم نه تنها از خانواده خودم   یزنم خونه گرفتم؟ چون م یچرا برا یدون ی... م دینزن

کنم تو سه   یخودم درست م یمنتظر باشم هرچ دیکنم بلکه با یتونم توقع همدل ینم

انگار   ی... فرستادمش از ما دور باشه ولشیخرابش کنند من بمونم و شرمندگ هیثان

... چقدر بگم من زنم رو دوست  دیمنو به هم بزن یزندگ نکهیجز ا دیندار یکار چیشما ه

شوهرش  یحامله بشه وقت دیاز سحر توقع دار  یخواد؟ چطور یدارم؟ مادر من بچه م

به خاطر  خواب؟ خود تو  یاون هم تو نهی ب  ینم شتریروز سه چهار ساعت ب انهرو در شب

... خشتک حسام  یکرد یکیو آسمون رو  نیزم یتولد از شوهرت نگرفت یکادو نکهیا

 ادتی... ی هر یخوا  ی... نمیکن یسرش که چرا به زنت توجه نم دمیرو خود من کش

  یهجده ساله بود اومد تو ربچهدخت کیهست؟ چرا تولد تو مهمه اما تولد زن من که 
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  هیخون گر ست؟یخواد؟ اون زن ن ینداره... اون توجه نم تی اهم  چکسیه یبرا  میزندگ

  نیخانواده شوهرت اگر ا ؟یاومد ایتو از تخم طال به دن یکنه حقشه چون عروسه ول

از شما   چکدومیبار سحر به ه کی... یکن یشون م مهیق مهیکارها رو باهات بکنند که ق

هم که کلهم   که خواست احترام بود و بس ما یزیکرده؟ تنها چ یاحترام یب

... من  دیخوام همه تون بدون یلحظه به بعد م نی... گوش بده خواهرم... از امیترکوند

دلش رو  ایاشکش رو درآورده  یبار بشنوم کس  نیمن... ا یعنیسحر... سحر  یعنی

  یم نجایاز ا رمیگ یرو م تششکسته به حرمت هفت سال عمرش که به باد دادم دس

  یروزش م کی... هفت روز هفته فقط ارمینم گهیاز شما هم د  چکدومیبرم... اسم ه

دارم برده شما که  تی دارم، زن دارم، مسئول یتونه مال شما باشه... من کار دارم، زندگ

 ... ستمین

 233_پارت#

فکر    دیتون یم دیمن احترام بگذار یخصوص  می به حر دیبا دیبفهم  دیوقت تونست هر

 یترکتون م ان یمن هم مثل ک نصورتیا  ریدر غ دیدار اوشیبه اسم س یبرادر دیکن

نرفته   ادشیکه هنوز احترام من از  یمونه... تنها کس یبا من م ان یکنم... در ضمن ک

حرفش موندن به ناموس مردم... به   یپا  زنکرده ج یگناه چیاست که ه چارهیب ان یک

 بسه...   گهید دییایخودتون ب

بار سحر   یاز حرص کبود شده بود. آخر هم نتوانست ساکت بماند و متلک صورتش

  میگفت... حر یاصطالحات قلمبه رو م نی داداشم... سحر خانم هم هم ینکند: خوب پر 
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  یم یازت سوار  یتا ک منی... ناموس مردم... باشه ما بد، سحر خوب... برو ببیخصوص

 ... ما همه گناهکار، سحر پاک...  رهیگ

 یبرداشتم: آره... شما گناهکار سحر من پاک... ک زیمبل خ یباال گرفته رو  یسر با

  یسحر دست رو ینامحرم با لباس بد گشته؟ ک یگرفته جلو یسحر دستش زهرمار

کنه؟ ترانه   هیتوجرو برده که با قسم دروغ خودش رو  یکس یکتاب خدا گذاشته آبرو

...  یتینه گله و شکا یبوده... نه توقع سحرخانواده تا حاال  نیا  یفرد تو نیآزارتر یب

خواست من   یبود نم نیا لشیدل دیرو حل کن شیاگر به شما پناه آورد مشکل زندگ

 دیمتحد شد د؟یحرمت بشم... شما چه کار کرد یها ب  بهیخانواده خودش و غر یجلو

 یناموسمون بره پارت  میما از اون خانواده ها بود د؟یدیرس یبه چ دیمحکومش کن

بعد مظلوم   دیکن یخواد م یدلتون م ی تا حاال؟ پشت سر من هر غلط یاز ک ختلط؟م

که باورتون کردم  دیبشه؟ به من ضرر رس یکه چ دیکن یم یباز لمیف دیاریدر م یباز

شما دور  یداستان ها نی... سحر از همه امونه یآفتاب که تا ابد پشت ابر نم یول

من   یزندگ ادیمثال مونا ب یبشم؟ فکر کرد دارسه من از سحر ج یبه شما م یبوده... چ 

نوه گذاشتم بغل مامان؟ نه خواهر من درد منم و  دهیگلستان به سال نکش شهیم

  ستی ... مونا مثل سحر ندیکن یمونه اشتباه م یمونا ساکت م یشماها... اگر تصور کرد

آفتاب پهن   ریکشه همه تون سر طناب ز یماست... دو روز نم یاز قوم وحش 

به    یکرد وا ینبوده باباش داشت منو پاره م یوعده ا چید...هنوز از طرف من هیشد

عرضه سحر ساکت  یب یهمه مثل بابا دیبشم... فکر کرد شیمسئول زندگ نکهیحال ا

    مونند؟ یم
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 234_پارت#

عرضه چون اگر خودم بودم صدبار دامادم رو با کل خانوادش کشته بودم ...   یگم ب یم

دخترشون بلند کرده؟ به   یمن رفته دست رو یبابا م؟یداد یجواب اعتمادشون رو چ

به  یگذاره وا یزنده اش نم ارشیک نی کنه هم یکار نیخدا که اگر پدرشوهر تو همچ

...  گم یصر باشه... ترانه دوباره ممق ودمون اگر دختر خ  یکنم حت یحال من که لهش م

و سحر بود... حجت تموم کردم که بعدا   اوشیآخر خط شما با س نجایتموم شد... ا

به شما... مثل  میروز هزاران بار تقد کی یکنم هفته ا  ی... تکرار مدیخبر نداشت  دینگ

 یول شهخوان؟ با ی... پدر و مادرم کمک م فهیوظ یفقط از رو امیم بهیمهمون غر

 بدم؟ حیدوباره توض ای یبار من، دفعه بعد شماها... گرفت کی... دیکن یکار م میتقس

تکان داد. با جمله: »ما   یو فقط سر دیآخرم را آنقدر کوبنده گفتم که ترس جمالت

انده بود.  وعده چهل روزه ام م ان یجلسه را خاتمه دادم. فقط پنج روز تا پا م«یرفت

نبودم.    یکرده اما هنوز راض رییچقدر تغ یدرباره زندگ دگاهمیکردم د یخودم حس م

رابطه ام با سحر   یکردم به کار کردن رو یشروع م دیشد ادامه داد. با یبه هر حال نم

آخر هفته از شهرام و همسرش   یبود. برا  گریکدیما به  یکیمستلزم نزد نیو ا

. باالخره آن روز م یبگذارند. بهتر بود تنها با هم روبرو نشو رون یخواستم قرار شام ب

و  دمیکش نهبه خا یکردم. دست یگرفتم و سر حرف را باز م یتماس م دیکه با دیرس

را باز گذاشتم تا با  شیتخت سحر در آن اتاق کوچک نشستم. در کمد لباس ها یرو
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زنم... حس کنم به   یحرف م یبا چه کس اورمیب ادیلوازمش بتوانم به  ماندهیباق دن ید

کنم و فراموش نکردم چه به روزگارش آورده ام... شماره را  ینگاه م شیچشم ها

زنگ خورد تا برداشت. با لحن   یزدم. چند بار هیتکپشت تخت  واریگرفتم و به د

 فقط گفت: بله...  یسرد

  رییم آنقدر دستپاچه شده ام که زبانم بند آمده اما با تغحس کرد هیچند ثان یبرا 

   ؟ینشستنم حواسم را جمع کردم: سالم سحر جان خوب تیوضع

 پاسخ داد: خوبم... بگو...  کوتاه

آمد. الزم بود مرا پس   یزود کوتاه نم شه یبود اما دستش درد نکند که مثل هم سخت

آماده است   زی صحبت کردم... همه چ لیمن با وک نی: آم... ببرمیبگ ادی یبزند تا ناز کش

 دیچند تا کار هم هست که با مینیرو بب گهیهمد شتری مدت ب کیخوام  یاما... ازت م

 نظرت مهمه...  یحتما کنارم باش

 235_پارت#

نظرت عوض شد... من سر حرفم   دی... شامیبر رون ی مدت با هم ب نیا  یخوام تو یم

  ی... برایفشار باش  یخوام تو یم ا یکنم  یدارم مجبورت م ی... فکر نکنهستم ها

... اما  ستیدر کار ن یفشار  چیه یکه بدون ریتماس بگ دمیرو بهت م لیشماره وک نیهم

تونستم نظرت رو عوض   دیفرصت هم به من بده شا نیآخر نیکنم ا یازت خواهش م

 شنوم... باشه؟  یدر آرامش م یهم داشته باش یزی چ یکنم...اگر شرط
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گفت: باشه... من فردا   دیلرز  یکه محسوس م ییبا صدا یمکث نسبتا طوالن کیاز  بعد

 شه...  یدنبالم... ساعت چهار تموم م ایب یخوا  یکالس دارم اگر م

شد رد  ینم چوجهیرا به ه شنهادشی تا پنجشنبه صبر کنم اما پ دیکردم با یم فکر

 دنبالت...  امیآژانس برو که من بپس با  زمیکرد: باشه عز

موفق   تایگرفت اما نها یزبانش را م  یداشت جلو  یمکث کرد. انگار به سخت دوباره

  ی... میفرق کرد  یلیخ اوشیرسونه... س یمنو هر روز م دینشد ساکت بماند: سع

طرز برخوردت و   نیدم اما ا ینم یحرفم بمونم بهت بگم هرگز فرصت یخواستم پا 

هفت  گمی... به خودم مبهیعج یلیخدونم...  ی... نمیمدت کرد نیا یکه تو ییکارها

  نیاول یبرا   یتونم حاال که دار یاز طرف تو... چطور م یکمک چیبدون ه دمیسال جنگ

از   اوشیس ی...کیگذاشت یدوباره منو سر دو راه رم؟یبگ دهیناد یکن یم یبار سع

 یبار م کیکرد؟ حداقل  ینظرت برام مهمه استفاده م ایکنم  یمثل خواهش م یجمالت

... اون همه سال خون به  امیفضا ازت خاطره داشته باشم... باشه م نیا  یخوام تو

 ادی یبه هر دومون فرصت بدم داره گرچه وقت گهیبار د کی نکهیشدنم ارزش ا گریج

 افتم...  یبابات م یکارها

شد   یدر عمل به هر دو ثابت م دیرا حل کرد. با یزیشد چ یو وعده دادن نم حیتوض با

فرق کرده.   لشیباطل است فقط شما ریدوباره همان س ای میهست  یقادر به ادامه زندگ

شد   یم نیحل هم نبود. آخرش ا رقابلیدادم اما غ یدرباره خانواده ام به سحر حق م

. دیرس یکه به آخر نم  ایداشتم دن یور نگه مخودم د هکه سحر را تا آخر عمر از خانواد
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زن داشتم.   کیسبک با  نیبود که به ا یقرار مالقات نیاول می توانستم بگو یبه جرأت م 

  تیمن سحر بود و نها یزن در زندگ نیاول راینداشت ز یعاشقانه فرق ای کیرمانت

 شد.  یختم م ماز اقوا یکیرستوران  ای لیمنزل فام یگشت و گذارمان به مهمان

 236_پارت#

  یکی شهیاتفاق افتاد که هم یفقط در دوران عقد و نامزد زهایچ نجوریرفتن و ا کافه

گرفتم چه بپوشم. با  میرژه رفتم تا باالخره تصم نهیآ یکنارمان بود. دو ساعت جلو

ه دختر  بهت رحم کرد یلی: خدا خدیچیسحر در ذهنم پ  یبه اطرافم صدا  ینگاه

 یندونه فکر م  یهر ک یا  نهیآ یگفتن... دو ساعته جلو یگفتن، مرد  ی... آخه زنینشد

... از بس منتظر شدم لباس هام چروک شد... بدو  یکرد یعروس میکنه گر

 کنه فقط بدو...  یهمه رو جمع م ادی...کلفتت مگهید

  لیسحر اوا چارهیکردم. ب یبه بازار شام م لیخانه را تبد شهی هم دن یلباس پوش یبرا 

 اوشیاما صبح خروس خوان آقا س دیچ یو مرتب داخل کمد م دیکش یهمه را اتو م

اعتصاب کرد و   یشد. وقت یوسط خانه پهن م زیانداخت و همه چ یلباس راه م یشو

بود و من فکر  یسخت یلی. کار خستممن نزد قدرش را دان  یدست به لباس ها گرید

  یکار چیزده و ه یچرت م یسحر گوشه ا  کهیردم تمام روز جان کنده ام در حالک یم

  چیکه ه شهیبود. برعکس هم یسطح ینکرده. خواستم گل بخرم اما به نظرم کار

بود در مغزم   دهیها د لمیکه در ف ییخالق از زوج ها دهینداشتم حاال هزاران ا یتیذهن

 نیبماند. با ا ادگاریگرفتم شکالت بخرم که جعبه اش  میتصم تایشد. نها یم فیرد
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خودم را   یبا شلوغ کار یلیحال خ نیدر ع افتدیب ادمی ییشدم در تنها یترفند باعث م

داشت. داخلش   شنیمیبود که طرح ان  یکوچک یگر نشان نداده بودم. جعبه فلز لهیح

  یرساند. جلو یرا مقلبم  امیشده در زر ورق به شکل قلب قرمز پ دهیچ یپ یشکالت ها

شدم و  ادهیشناسد. پ یرا نم دمیجد نیمتوجه شدم ماش ستادمیآموزشگاه که ا

خودش را بغل گرفته بود و با نگاه نگرانش   ییدانشجو پیرفتم. با همان ت کشینزد

  بوداما هوا آنقدر سرد   میبود کی نزد بهشتیبه ماه ارد نکهیکرد. با ا یرا وجب م ابان یخ

آمده بود. انگار آسمان  یدیشد. باران شد یمردم به شکل بخار خارج م یکه نفس ها

برده... انگار   ادیکرده و راه خود را گم کرده که بهار را از  یهم فصل ها را با هم قاط

کند... درست مثل سحر من   هیهد نیخود را به جان زم یخواست گرما ینم دیخورش

.با  اوردیصبح ب یدیشب قلبم با خود سپ کیتار مان خواست دوباره وسط آس یکه نم

  ستادهیفروشگاه بزرگ لباس ا کیکه کنار  یدختر دیشد فهم یم ینگاه سطح کی

 ست کردن رنگ پوشش خود ندارد. یبرا   یا زهیانگ

 237_پارت#

به تن داشت اما  دمیاطراف هتل خر یاز مغازه ها  شیکه من برا یرنگ یشکالت ژاکت

  ینی رنگ و رو رفته با شلوار ج اهِیس ی. مانتوستین طی مح یسرما یمعلوم بود جوابگو 

روان   یاز شلختگ یقیسبز تلف یارتش فی قرمز و ک یها  یکه زانو انداخته همراه کتون

از سرما سرخ شده   شیگذاشت. گونه ها یم شیسحر و خساست شوهرش را به نما

 ... یکرد ری: سالم... باز هم ددینگاهش به سمت من چرخ  یبود وقت
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در افکارم غرق بودم که متوجه نشدم   یانداختم. به حد لمیبه ساعت موبا ینگاه

ام بود: شرمنده    یشگیآموزشگاه کاشته ام که البته عادت هم یاو را جلو   قهیدق ستیب

 ... یزد خیسحر جان... بدو سوار شو 

شه   یگم... م یشدم: م ایرا جو لشیو با حرکت سرم دل ستادمیا دمیرا که د دشیترد

  ینم رتی... البته اگر دنندیما رو با هم بب هیخوام بق یم  ؟یبزن  یچرخ هی یباال الک یایب

 شه... 

 یاما حدس م ستیکارش چ لیجهت مرا به دفتر آموزشگاه برد. متوجه نبودم دل یب

  ریدستش را ز یکند. وقت یرفت و آمد نم یبد  یخواست من بفهمم جا یزدم فقط م

هم در ذهنم   یگرید اتیفرض ستادی من برد و وسط سالن انتظار آموزشگاه ا یبازو

  یمتأهل است و اگر کس یبفهماند زن نی خواهد به حاضر یشکل گرفت. حدس زدم م

زن خودم را   هرگز دمیکند. آن لحظه فهم شیرا درو شیچشم ها دهیکش ینقشه ا 

سرش باشد از  یمرد باال کی هیسا نکهیتوانست بدون ا ینشناخته بودم. سحر م

. میراه افتاد نیاست و با هم به سمت ماش یبعد گفت کاف یخودش مراقبت کند. کم

به احترامش باز کردم چنان چپ چپ به من زل زد از  هدر سمت بغل راننده را ک

 ادمیکرد اخم کند.  یلبخندش را گرفت و سع یجلو یلبو شدم. به سخت  هی خجالت شب

 یآوردم و م یعق زدن در م یکرد ادا  یزنش م یکار را برا نیا  یافتاد سابقا هر مرد

 یباز نم نیماشدر  یزن  چیه یبرا چوقتی! به جز مادرم هل؟یگفتم »مرد هم انقدر ذل

دارد... حساب نکردم مادر خودم با   یبودم چه حس شاهانه و پر غرور دهیکنم.« نفهم
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 نیدادم.  ا یشدم کمتر شعار م یاندازه محترمند وگرنه خفه م کیبه  میمادر بچه ها

 داشت.  یگریبار کنار سحر نشستن حس و حال د

 238_پارت#

بود از   یکردن با مردم اما حاال مغزم ته  یتم بود و مشغول وراج در دس یدائم گوش قبال

  یآزارم. بخار یو ب یکردن از همسر دوست داشتن یبه جز دلبر  یگر ید یهر دل نگران

 ست؟ یرا روشن کردم: سردت ن

بغل چهره غمزده اش   نهیتوانستم از آ یبود اما من م ابان یکامل به سمت خ صورتش

 شم...  ی: خوبه... االن گرم منمیرا بب

 ان یزده اش را در م خیانگشتان  رفتیپذ ی. با سردرمیکردم دستش را بگ جرأت

 پوستت سرخ شده...  ؟یپوش  یدستم پنهان کند: چرا دستکش نم یگرم

با دهان باز برگشت و نگاهم کرد. لبخند زدم و دستش را باال آوردم آرام  متعجب

 شده؟  ی: چاکرتم... باز چدمیوسب

شده... مثال آقا  ادیکه ز زی باال انداخت: چ یرا خونسرد نشان داد و شانه ا  خودش

کنه اون هم   یمن پرت شده... بوس م  خیمهربون شده... حواسش به دست  اوشیس

  افتیچون فقط ق ؟یست ین اوشیس ی... تو برادر دو قلونمی... اصال بگو ببابون یوسط خ

 است... آهان... گوش بده! گهید زیچ هی شوهر منه اخالقت  هیشب

 گوش بدم؟  ینشد: به چ دمیعا یز یکردم تا منظورش را بفهمم اما چ سکوت
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  نیاز ا ینیبش اوشیس نیدست آزادش به پخش اشاره کرد: گوش کن... تو ماش با

 بود؟   یدلخواهت چ ستیل  ستین ادتی ؟یآهنگ ها گوش بد

کردم که  یگوش م ییترانه ها شهی . همدیچی پ نیماش یقهقهه من در فضا یصدا

. اصوال محصول قبل از  ردیگ یضعف اعصاب م ندینش یکنارم م یگفت وقت یسحر م

که در  یندارد. آهنگ دنشیبه شن یعالقه ا چکسیه گریانقالب بود. از همان ها که د

 یلیو خ دمید یکه تازگ ودب ییها لمیاز ف  یکیمتن  یقیشد موس یپخش م نیماش

 !نه؟یکه بب هیسحر خانم... ک مین یما ا گهیمثبت داشت: د ریمن تأث یرو

  یمنو ببر  یخوا  ی: نگو که مدیزده پرس جان یو ه دیوق زده به سمتم چرخ یچشم ها با

 ... یخونه خودمون... عمرا باور کنم خودت کی اون رستوران خوشگله نزد

که   میشناخت یخانه م کینزد ییایتالی ا یغذاها  با یانداخت. رستوران ادمیشد  خوب

بار به آنجا   کیدوست دارد  یلیسحر عاشق دکورش بود. چند بار با ترس گفته بود خ

امشب    یتو بگ یهرچ م؟یخواد بر یزدم: دلت م یم دن یاما من خودم را به نشن  میبرو

 مال توست.  

  گهیمن نشو... د کیو خودش را به گوشه در چسباند: نزد دیرا پس کش دستش

 زنم...  یم غی... بگو شوهر من کجاست وگرنه جیستین اوشیمطمئن شدم س

 239_پارت#
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گونه اش که هنوز سرد بود   یرو یدرونم باعث شد با پشت دست نوازش یبایز حس

شد در  یلم دهد. م یدلصن یبکشم. حرکتم باعث شد عضالتش شل شود و رو

 زشی سورپرا شتریبود ب دهی. وقتش رسدیپر از سوالش را د یبرق چشم ها یکیتار

 کنم: در داشبورد رو باز کن...

 !یکن  یم یکامال گرد شد: نه... شوخ شیها چشم

  مینگاهش کرد و تصم یعجله بازش کرد و چشمش به بسته شکالت افتاد. لحظه ا  با

   ؟یورشکست بش یدیبارم کند: برات کادو آوردند؟ نترس  یگرفت متلک

وقته ورشکسته شدم خودم   یلیدوختم: من خ ابان یو نگاهم را به خ دمیپر درد کش یآه

 هم کادو نداده...  یسک دمیتو خر تی خبر ندارم... بازش کن نترس تازه است به ن

که منو از   یدوماه نیا ی... تو ی: نگفتدیدر دهانش گذاشت و کنجکاو پرس یشکالت

 خوش گذشت؟  یحذف کرد تیزندگ

خانم... اوال   زیکند: عز یدو ماه جلوه م شیبود سخت گذشته که چهل روز برا معلوم

بد   ...ستیاز سمت من ن یفشار چی ه یکه حذفت نکرده بودم... خواستم حس کن

... کمتر از چهل روز بوده  ؟یریو اجازه بگ یدائم گزارش بد یگذشت که مجبور نبود

 ها؟!! یبرات دو ماه گذشته؟ عاشق

نقطه ضعفش گذاشته ام.   یانداخته ام و دست رو  ینیدانستم چه متلک سنگ یم خودم

: اوردیخودش ن ینشست. سحر هم به رو میلب ها  یرو یا  انهیلبخند موذ نیهم یبرا 
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دونه سرت کجا گرم بود وگرنه   یشد... خدا م ی... نه تلفنت روشن میزد یم ینه زنگ

 وامونده...  یقبال اون گوش

دمار از روزگار من  یگیقبال که م نیقبال... ا یرا قطع کردم: خودت گفت حرفش

خواستم... حرفش   یاز خدا م  قبال نیبود که به خاطر هم یزیچ نیدرآورد... مردن کمتر

... اصال  گم یکجا بودم؟ همه رو بهت م یبدون یخوا ی... ممیاز حاال بگ ایهم نزن ب

ببرمت رستوران در خونه که برات   یخواد وقت یکنم... دلم م فیرو تعر نیاومدم که هم

که راحت   ییجا میحرف هامون قشنگ نباشه... بر دیباشه... امشب شا یخاطره خوب

 ؟ ی... عجله که ندارمیبدون مزاحم صحبت کن مینیبش

 : نه... چطور؟ دیتکان داد و پرس یسر

سمت   می... بریبا من  روقتیرا عوض کنم: پس امشب تا د رمیزدم تا مس راهنما

 م؟ یراه هم حرف بزن  یلواسان تو

  لیرفتم و به رستوران فام یمن م میباش رون یب  میخواست یبود که هر بار م  یراه نیا

    .دیرس یفضولم م

 240_پارت#

رستوران عمو  میبر  ستی دادم: قرار ن حیتوض شتریب دیدر هم تن شیاخم ها دمید

  روقتیدنج که تا د یجا کی میبرمت... بر یجور جاها نم نیا چوقتیه گهیفاضل... د

 خانم...  زی... اخم نکن عزمی نیبش  میبتون
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  زینگو عز گهی: باشه فقط ددیبلند کش یفرو رفت و پوف یدر صندل نهیبه س دست

 کنم هشتاد سالم شده...  یخانم... حس م

به دست من   ینگاه معنادار  یچشم ری گذاشتم. ز شیران پا یو دستم را رو دمیخند

در  یمچرخاند. ک ابان ینگاهش را به سمت خ  نمیلبخندش را نب  نکهیا یانداخت اما برا 

  یلیمدت... خ نیکنم: ا فی سکوت کلمات را در ذهنم مرتب کردم تا شروع به تعر

 ...رکارها کردم... مثال چهار روز کامل شدم سح

  نیجور بگو ا هیسحر؟  ی: شددیبه سمت من چرخ یزد و کم هیرا به در تک آرنجش

 بفهمه...   زادهیکه عقلش نصف آدم فهیضع

داشت حرصش را   بایداد. تقر یم لیخودم را درباره زن ها به خودم تحو  یها حرف

و دل   یخانم عصبان نیکنم: ا یفکر نم نطوریا  گریدانست د یکرد اما نم یم یسرم خال

... زورش نرسه قفل فرمون  ستیهم ن  فی ... تازه ضعچیرسه ه یشکسته عقلش که م

 کنه...  یاز وسط نصفت م  ارهیدر م

گفت: نکنه با قفل  ی. به شوخمیدی کشنده سحر هر دو بلند خندسالح  یادآوری با

 سحر؟  یشد یگیبه جون دشمنات که م یفرمون افتاد

گفتم با همه وجودم   یم شیبرا دیبود که به خودم دادم. با یآموزش نیبزرگتر نیا

سحر  یرو نکشتم... به جا یتجربه کردم زن خانه دار بودن چقدر سخت است: نه کس 

  زیشدم... هر روز افتادم به جون خونه... غذا درست کردم و م اوشیخانم منتظر آقا س

متنوع درست کردم... لباس شستم   ی... غذاختمرو برق اندا ییمثل تو... دستشو دمیچ
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روز ممکن بود انجام بده تا خونه اون   یکه سحر تو  ی.. خالصه هر کارکردم. یریگردگ

برگرده و از خودم  اوشیباشه من هم کردم و بعد... هر شب صبر کردم تا س یشکل

  یتوق ؟یداشت یدادم چه حال  یبز جواب سالمت هم نم نیاومدم ع یم  یوقت دمیپرس

سر دلت و   ییچه بال ییرایرو پرت کردم وسط پذ ینیغذا س یتو ریبه خاطر طعم س

وسط خونه   ختمیکمد بعد همه رو ر یتو دمیغرورت آوردم؟ لباس هام رو اتو کردم چ

خونه تنها  یداره کل روز تو یتماشا کردم... شدم سحر تا بفهمم چه حال ستادمیا

  یتون یگند بزنه به حالت باز م ادیب  ورتشع یبعد مرد ب  یکن یو کدبانو گر  یبمون

 داره؟  یغذا درست کردن چه حال یخال خچالیبدون پول با  ؟یدوستش داشته باش

 241_پارت#

با  اوشیشدند نگاه کردم تا س یم نگ یها که وارد پارک هیهمسا نیبه ماش نشستم

  یلیخ ؟یدون یتخت ولو بشه محل سگ بهم نگذاره...م یمثل جنازه بره رو ادیبنزش ب

  یخوام جا ینم  چوقتی چهار روز چه برسه به هفت سال... ه یبرا یسخت بود حت

از اون هم    یبودن حت اوشیس یبدون دستمزد باشم ول  تشیسحر با اون همه مسئول

طور  دونم تو چ یمتنفر شدم نم اوشی بدتره چون مقصره...ظالمه... نفهمه... من از س

 ؟ یدوستش داشته باش یتونست

 ؟یچه کار کرد گهی: ددیپرس یوقت  دیلرز  یمحسوس م شیصدا

انعطاف پشت فرمان  رقابلیشد مثل چماق سخت و غ یمضطربم که باعث م  حالت

: با  دمیزدم و دنده معکوس کش هیلحن کالمش نرم شد. تک دن یبا شن یکم نمیبنش
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سواد رابطه   ی... رفتم الفبارمیبگ ادی یفارس  یبرم الفبا نکهیسواد شدم سحر... نه ا

کردم که  دایپ هیدخترها سوخت... هزار تا کتاب و توص ی... دلم برا رمیبگ ادی ییزناشو

که مرد  میبه کار ببر  یبا چه لحن یچه جمالت ای میگفت چطور مرد خود را عاشق کن یم

  ییزهایو آموزش چ هیاون همه توص نکهینپره... از همه بدتر ا بشه چشمش هرز ریاس

جمله  دبه دست آوردن دل زن ها فقط چن ی... برایکرد یمن امتحان م یبود که تو رو

 بی غر بی عج یها  یو دلبر یروانشناس لیاز اون همه تحل  یساده وجود داشت... خبر

افتادند...کمتر تالش الزم   یساده تر به دام م یلیزنانه نبود... زن ها خ یها استیس ای

با تو ازدواج نکرده بودم... تمام  چوقتیمن ه دمیتر بودند...فهم قی داشتند فقط عم

  یبرا دیکه با ینه زمان  یدر من وجود داشت... نه توجه یطفطالق عا کی ینشانه ها

...  ارهیما بوجود ب نیه بخواد مهر و محبت بک یگذاشتم...نه نوازش یم ییزناشو یزندگ

 ساختن...  ندهیبه آ دینه ام

  یها که گفتم نشانه ها نیدوختم: ا سشیخ یرا از جاده گرفتم و به چشم ها نگاهم

کتاب خوندم... آره خانم خوشگل من...   یبود... از خودم نگفتم... تو یطالق عاطف

الزم  یو حساب و کتاب... سواد دانشگاه  قینشستم کتاب خوندم... نه جمع و تفر

 دم؟ یفهم یآخرش چ ی ون د یخواستم... م یم ینداشتم... سواد زندگ

ام و من   دهیکه کنجکاو است بداند چه فهم یمعن نیتکان داد به ا یبغض سر با

 یشدم و م یم داریهر روز صبح که ب دمیم گذاشتم: فهمقلب  یدستش را گرفتم رو
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  المویبود خ نیا لشیکردم تا آرزوهام برآورده بشه دل یرفتم سر کار خودمو نابود م

 با بودنت...  یراحت کرده بود

 242_پارت#

...  باشه زیباشه... تم پی تالش کنه... خوشت نکهیا  یمرده برا کی لیزن تنها دل دمیفهم

وجود نداره همه اون لباس ها و عضله   ا یدن یتو یزن  چیه گهیبشه و بفهمه د داریاگر ب

  یمن زن یخواد چه کنه؟ برا یرو م یمثال اسم و رسم خانوادگ ایو خونه...  نیها... ماش

  یکه بتونم تن و بدنم رو به هر کس ستمی ن یجز تو وجود نداره چون من مرد ایدن یتو

 یخوب  لیدوست داشتن هم دل یوگرنه حت یکه پام موند یبدم... تو هم مثل من هیهد

 ایدن یمرد برات تو کیچون فقط  یسحر... سوخت ی... پام سوختست ی موندنت ن یبرا 

تازه   نویلمست کنه... ا یو اجازه بد یجلوش لخت بگرد یوجود داره که حاضر

 ... گمینم یتا اشک هات رو پاک نکن یهم کردم ول گهیکار د کی نی هم یبرا دمیفهم

و صورتش را خشک کرد:  دیکش رون یب  یداشبورد دستمال یاز جعبه رو یحرف  چیه یب

 ... رمیم یم  یبگو دارم از کنجکاو

  ختهیر رون یب یلمس موها  یرا برا  گرمیدست فرمان را نگه داشتم و دست د کی با

را پاک کردم و   شیگونه ها یبهانه طراوت رو  نیشده از مقنعه اش جلو بردم. به ا

و سرش را به سمت پنجره   دی. چانه اش لرزدمیکش شیلب ها یانگشت شصتم را رو 

شانه اش گذاشتم.  یپس بکشم رو ا دستم ر نکهیا ینشدم و به جا دیبرگرداند. ناام

تا دوباره  دمیرا کش نشی. آستدیرس را آرام نوازش کردم تا دستم به مچش شیبازو
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  یسع چوقتیه یگفت ادیم ادتیانگشتان مردانه ام قفل کنم:  نی را ب فشیانگشتان ظر

کنه همونه که قبال  ینم ریی کس بعد از ازدواج تغ چیه  یگفت ؟یمنو عوض کن یکن ینم

مگر خودش بخواد و   ی... گفتیتبصره هم داشت کیشه... اما  یبدتر هم م اتفاقابود 

چقدر دارم   دمیفهم یم یکنم گاه یخواست... اعتراف م  ینم چوقتیتو ه اوشیس

رو باور  یکه تو نباش ییخواستم راهم رو عوض کنم... من فردا یکنم اما نم یاشتباه م

  یکه م ییگرده مثل همه زن و شوهرها  یبعدش برم رهی گفتم م ینداشتم... به خودم م

کردند  یبار خونه رو ترک م کیمادرم که هر چند وقت  ایه و تبسم شناختم... مثل تران

تو با اون ها فرق   دمینفهم یکردند ول  یم یچند دانگ خونه آشت ایطال  کهیت کیو با 

اگر با طال و پول گول   هی خودفروش چ کیپس فرق ما با  یبار گفت کی ادمهی... یکن یم

نداشتم  رتیغ یدستم به ناحق روت بلند شد چون فقط کلمه خودفروش رو م؟یبخور

 ... دیچنگ کش

 243_پارت#

نبود   سی... بابات خسیهمراهم نشده بود تیزندگ یبابت بهتر شدن اوضاع مال تو

 و من خر...  یکن یعاشق ی... تو اومده بود یدنبال شوهر پولدار بگرد 

بردارد و  یگرید ی... خواست دستمال کاغذیمهر یاما نه به ب دیرا پس کش دستش

 خرابه؟  نیبکشد: ا نییپنجره را پا یکم

آمدن پنجره   نییپا دیکل نیهم  یدرها از سمت راننده را زده بودم برا یمنیقفل ا دکمه

 ... االن بزن... زمیکرد: صبر کن عز یکار نم
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  یسحر داشت از درون م ایکرد اما گو دایراه پ نیماش نیسرد به داخل کاب یهوا 

 ... یش یم تیکرد: سحر اگر اذ  ینم تشیسوخت که سرما اذ

 ؟یچه کار کرد گهیگرفته بود تا نفس بکشد: نه... بگو د رون ی را به سمت ب صورتش

 ؟ ید یفهم یچ

  یاگر م  یدونست یم چیهدادم گفتم: رفتم دکتر...  هیکردم و تک ادیرا ز یبخار درجه

 ؟ ی گرفت یاز من طالق م یبه راحت  ستیدکتر سکستراپ  شیپ یرفت

باره با من بحث کرده   نیتعجب به سمت من برگشت و چشم گشاد کرد. بارها در ا با

گذاشت تا مشکلمان  یمن م یجلو  یراه نیچن یوقت دیکش یم کیبار یبود. کار به جا

  ح،یصح یو جنس  یگفت همه مشکالت ما از نداشتن رابطه عاطف ی. ممیرا حل کن

  م،ینکن یقرار یهم ب  دن یبوس یبرا  و می هم نباش یمحتاج بدن ها یشده. تا وقت یناش

. بخشش و  میو کمبودها با هم به توافق برس یزندگ ماتیدر برخورد با نامال می توان ینم

هم گذاشتن   نیبر بال هر شب را به عشق سر یشود وقت یما حاکم نم نیگذشت ب

ندارم  یکیزی از لحاظ ف یبود مشکل نی. من به جهل تصورم بر امیکن یصبح نم

سوسول   نیا  ی. کار دارم و وقت براردیگ یکامل هستم و او دارد بهانه م نیبنابرا

  یکیکردم.  یم یام تلق یبه مردانگ نی توه یاش را نوع یندارم. راه حل منطق  هایباز

  یحت نیرا داد. تا قبل از ا ستیمراجعه به دکتر سکستراپ شنهادیاز مشاورها به من پ

چقدر در اشتباه   دمیمالقات فهم نیاول رهم وجود دارد. د یتخصص  نیدانستم چن ینم

دکتر به   صی وجود نداشت اما طبق تشخ یخاص یکیزیمشکل ف نکهیبوده ام. با ا
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  فیکننده ضربان قلب و آرامبخش خف  میتنظساده مثل  اریبس یروانپزشک و چند دارو

را   ییچون روابط زناشو یداشتم. اکثر زوج ها مسائل مهم ازیرفع اضطراب دائم ن یبرا 

واضح  گریکدیبا  یدرباره اش حت دیاست نبا نیدانند و تصورشان بر ا یم تی اهم یب

لحظات و احساسات  نیتر یمتخصص درباره خصوص کیحرف بزنند چه برسد از 

 نهفته درونشان مشورت بخواهند به درد پنهانشان گوش بسپارد.

 244_پارت#

  یباره م نیدر ا اتمیو نود درصد مربوط به اعصاب و ذهن یمن کامال حل شدن مشکل

  یبا من م یو نظافت، کار زیاز اندازه نسبت به کامل بودن همه چ  شیشد. وسواس ب

را  اتمیبار تمام ذهن نیاول ی. برا رمیقرار نگ یت یموقع نیکرد که حاضر بودم هرگز در چن

به  یبود که اعتراف کنم وقت بیخودم هم عج یبرا  یدکتر به زبان آوردم. حت یجلو

مسئله   نیقدم ا  شیپ شهیکردم و او که هم یشدم احساس گناه م یم کیهمسرم نزد

آورد و   یبود که وسواس بوجود م یروان یها همه گره ها نی افتاد. ا  یبود از چشمم م

  مخالفمبا جنس  یرابطه کامال عاد  کیشدم تا بتوانم  یم یروان درمان دیحتما با

  یداد. م ینم  ینظر چیو ه دیشن ی را در سکوت م حاتمی داشته باشم. سحر توض

بهت گفته بودم؟  ادیم ادتی: دیگو یدهد و م یتوانستم تصور کنم در ذهنش فحشم م

 هست چند بار هشدار دادم؟   ادتی

داند چقدر   یبه مطبش ببرم. خدا م  نهیمعا یخواسته بود حتما همسرم را برا دکتر

بود که  یمرد حرف بزند اما راه کی ی سخت بود سحر درباره رابطه اش با من جلو
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آنها   یبه روابط احساس یهر زن و شوهر یزندگ ان یو بن هی. پامیرفت یتا آخرش م دیبا

گفتن   ی. هنوز حرف برامیفاحش بود  یقرمورد ما دچار ف نیدارد که در ا یبستگ

 دان یگوشه م یلحظه ا ریانتخاب مس ی. برا میدیلواسان رس یاصل دان یداشتم که به م

 کباب؟  ایخواد  یدلت فست فود م نمی: خب... بگو ببدمیتوقف کردم و پرس 

به  یبودم که متوجه صورت کبود شده اش نشدم. وقت یگرم حرف زدن و رانندگ آنقدر

  یاز اندازه عصب  شیب دیرس یزد. به نظر م خی میلب ها یسمتش برگشتم لبخند رو

 زدم؟ یاست: سحر جان... خانومم... من حرف بد 

لرزاند   یرا م شیفرو رفت. بغض صدا یرا پوشاند و در صندل شیدست چشم ها با

 ... ستیمهم ن گهیدونم... د یفت: نمگ یوقت

 نییزدم و پنجره را پا هیشدم که تک یکرد. آنقدر عصب سیصورتش را خ اشک

 شده؟ سحر با تو ام...  یصبرم بده... باز چ ای: پوف... خددمیکش

 ... فقط برو... یچی چشمانش بر نداشت: ه یتکان داد اما دستش را از جلو یسر

 . اندازمیرا باز کنم و خودم را وسط جاده ب نیخواست در ماش یم دلم
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