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برداشته بودم  یبار اصول نیرا ا میکردم؟ به قول خودش گام ها یچه کار م دیبا گرید

رو  میهمه کار و زندگ گمیساعته دارم م کیآمد: سحر... من  یبه چشمش نم گریاما د

به سرم   یچه خاک دیدونم با یواقعا نم گهی. دبه حل مشکلمون.. دمیول کردم چسب

 ...  زمیبر

و   ستیمهم ن دیداشت بگو یکرد. سع  یو بغض داشت او را خفه م دیلرز یم دستش

کند... که  ی... که به زور دارد تحملم مستین ینزند اما خر که نبودم نفهمم راض  یحرف

شد در  یاما م ستیکار ندر  یهم ندارد... گفته بودم فشار یگریخواهد اما چاره د ینم

شدم و  ادهی. پدیکرد را با چشم د یتجربه م که یو روان یرنگ رخش اوج فشار روح

خشم خودجوش از درونم فواره   نیا شهی. همرمیخشمم را بگ یقدم زدم تا جلو یکم

کردم تا اوج  یم شیکردم مانعش شوم. اتفاقا رها ینم یزد و من هرگز سع یم

  یم شیقلدر به نما یانفجار خشم از خودش مرد نیقبل با هم اوشی. سردیبگ

و پوچ سر نقطه اول   چیداد و هوار احمقانه بابت ه  کیخواستم با  یمگذاشت. ن

 یهدف در صندوق عقب را باز کردم تا وانمود کنم مشغول انجام کار یبرگردم. ب

. ردیمغزم آرام بگ دیکند شا سیرا کامال خ کلمیبود باران سر و ه نیهستم اما قصدم ا

بسته را   یدر فضا نشستنسحر هم طاقت   دمیفهم نیبسته شدن در ماش یبا صدا

به اطرافم   یخواهد. در صندوق را بستم و نگاه  یباران م ریز ستادن ینداشته و دلش ا

 ... یشیم سیخ ادی... بارون ممیبر نیکردم: بش

  یرو یاریباشد که اخت یحد عصبان نیمن تا ا یتالش ها دن یشد بعد از شن ینم باورم

  دیکوب نیبه صندوق ماش یصدا و لحن کالمش نداشته باشد. با کف دست ضربه محکم

  ؟یچقدر آزارم داد یدون یزد: م غیج بای برافروخته تقر یمن با چهره ا نهیبه س نهیو س

  ؟یفهم  یم متون یتونم خوشحال باشم... نم ینم

 اری... چه مرگته؟ صدات رو بسیشدم و با چشم غره هشدار دادم: ه کشینزد یقدم

 .... ابون یوسط خ نییپا
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باالتر رفت و رفتارش خشن تر شد: به جهنم... به   شیمهابا صدا یب  یوقت دیلرز پشتم

مگه   ؟یمن گذاشت یبرا  ییبشه؟ آبروم بره؟ مگه تو آبرو  یخواد چ یدرک... مثال م

  یخوا یبزن... م  ؟یبزن  یخوا یت له نشده باشه؟ مپا  ریمونده که ز یارزش گهید

 آب از سرم گذشته... گهیبکش... من د ؟یبکش

شود. آرام جلو   یتر م میکنم اوضاع وخ ادیحس کردم اگر من هم شروع به داد و فر

 و بخواهم خودش را کنترل کند: سحر جان...  رمیآمدم تا دستش را بگ

خوام برم   ی... میام کرد وانهین... دزد: به من دست نز غیو ج دیرا پس کش دستش

شه... المصب   یاون هم نم  ریبم گمیشه... صدبار م یخوام بمونم نم یشه... م ینم

  یکه جا یو داغون کرد یدل واموندم... انقدر شکست نیا یرو  یانقدر زخم گذاشت

 برام نمونده...  دن یبخش

شده   سیباران خ ریرفتارم نبود. هر دو ز یرو گرید یخواستم هم کنترل یاگر م یحت

 گهی: بسه... ددمیو غر دمیبه صورتم کوب  ی. دو دستمینبود ایدن نیاما انگار در ا میبود

 یکدوم خر ؟یتمومش کن گهیبگم د یبگم غلط کردم؟ چطور یبسه... به چه زبون

 کنه؟  یم زنش یچند وقت کردم برا نیکه من ا یکار

 ادمیبسه  یو مرا به عقب هول داد: بگ  دیبه کتفم کوب یتر از قبل ضربه ا  وانهید سحر

بخشه اون همه وقت   یم یک ؟یهمه کتکش زد یجلو  رهیم ادشی یبره؟ کدوم احمق

بکشه جونش به لبش برسه و بعد برگرده سر خونه   یازش سوء استفاده بشه و بدبخت

 انگار آب از آب تکون نخورده؟  شیزندگ

کنم: پس   هیتخل نیبه صندوق ماش یبود خشمم را با کوباندن ضربه ا نوبت من  حاال

بهت فرصت   یکرد رییتغ یگفت یچرا ه ؟یسفر اون حرف ها رو زد یچرا منو برد 

 ؟ یکرد دوارمیچرا ام دم؟یم

  یترسم ب ی... چون ازت متنفرم آشغال... من ازت میچون دوستت دارم لعنت   -

اجازه   ارهیمنگنه داره به من فشار م ی شته ال هست که منو گذا زی... هزار تا چرتیغ

  هیتو از من  ه؟یچ دیدونم ام  یآدم باشم؟ من اصال چه م یفکر کنم.... توقع دار دهینم
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کردن هر روز و هر شب بوده االن ازم   نجه... کارت مثل شکاوشیس یساخت یروان

   ؟یتوقع منطق دار

: بسه.... بسه....  دمیکوب یم نیزدم و با مشت به صندوق ماش یم ادیوار فر وانهید

 ...گه یکشم... بسه د ی....خودم رو میخستم کرد

در نگاهش نبود.   یترس ای یحس دلسوز نیکرد اما کوچکتر یتماشا م نهیبه س دست

سرش را  یکیپر از جوان از کنارمان گذشتند و  نیماش کی یوقت  دیخشمم به اوج رس

 چته گاو؟! ی: هو دیکش ادیآورد فر ن رویاز پنجره ب

 

که کنارش پارک  یسبز  یدانم چطور مغزم دستور داد به سمت فضا یخودم هم نم

  نشیشد که برداشتم و دنبال ماش دایکرده بودم، بروم و آن آجر گوشه باغچه از کجا پ

را خرد کنم. سحر مرا از پشت   شی ها شهیگاز گذاشت تا نزنم ش ی. پا رودمیدو

 ...    ی: ولش کن وحشدیگرفت و کش

 ...نیتو ماش نیو سرش داد زدم: برو بش  دمیرا پس کش دستم

  یاما انگار بدتر از من آن گروه جوان بودند که دلشان دعوا م میدو عقب گرد کرد هر

  یمتنت  هی ...چیعوض  کهی... مرتیشدند: هو  ادهیزدند و پ یدیخواست. ترمز شد

 خواره؟ 

اما سحر ساق دستم را که   یحساب ی کتک کار کی یسپر کنم برا نهیتا س برگشتم

...  میبر ایب اوشی... خاک به سرم... ساوشیدر مشتش داشتم گرفت: س یهنوز آجر

 ... م یمرگ من نکن... غلط کردم بر

 ... نیتو ماش نیهولش دادم: گفتم برو بش نیو به سمت ماش دمیرا کش دستم

به من   یو نگاه معنادار  ستادی. اد یایب ادشیبه  یز یمن باعث شد چ ادیفر انگار

. من به سمت کتک  میبرگرداند یشده از هم رو نیلحظه نفر کیانداخت. هر دو در 

برگشت. با   نیمشت جوان اوباش رفتم و سحر پشت کرد به سمت ماش کیبا  یکار
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از آن گروه جدا   دمیکوب یم دهنوز مشت و لگ کهیوساطت مردم به زور مرا در حال

... بر سر و صورتش  ستاده یمنتظرم ا ییجا شهیکه سحر مثل هم الیخ نیکردند. با ا

کردم   یمختلف با مردم م یکه به بهانه ها ییکشد... مثل هر دعوا یم غیکوبد و ج یم

 الیخ یام را پاک کند... اما زه  ینیدست و ب یسحر منتظر است تا با دستمال خون رو

آنها را با آجر خرد کردم  نیماش یجلو شهی من ش رایخبر کرده بودند ز سیباطل بود. پل

  دیچک یام خون مثل فواره م ینیپاره شده بود و از ب میتمام لباس ها کهییاما از جا

و خواستند بروم. با   دندیخودم کش نی مرا به سمت ماش سیپل دن یمردم قبل از رس

.... زنم  دی... ولم کنستیزدم: زنم ن یب داد مگشتم و مرت ینگاهم دنبال سحر م

 ... ستین

من  تی را متوجه وضع هی بلند بق یمرا به زور نگه داشته بود با صدا یکه بازو یجوان مرد

 ... داداش بهش زنگ بزن... دیساکت بش قهیدق کیبابا...  یکرد: ا

بوق    نیشماره تلفن سحر را گرفتم. اول عیپشت فرمان اما در را نبستم. سر  نشستم

 برداشت: بله... 

 ... نمتیب ینم ییشدم: سحر؟... کجا ادهیبه دست پ یگوش

 ...یتاکس یکامال خونسرد جواب داد: تو یلحن با

 ای: چرت و پرت نگو بدمیدوباره پرس نی هم  یشد. فکر کردم دروغ گفته برا یباورم نم

 ؟یی... کجامیبر ومدهین سیتا پل نیبش

  یدارم بر م یتاکس ی: گفتم که... تو ختیدستم ر یرا رو یهمان حالت آرام آب پاک با

 ؟ یبا من داشت یگردم چطور مگه؟ کار

افتم... دارم    یرا بستم و استارت زدم: بگو نگه داره االن راه م نیدر ماش نشستم

 ...امیم

  یلیکه کمکم کرده بود تشکر کنم: آقا من خ یآوردم تا از مرد نییرا پا شهیش

 مخلصم... شرمنده شبتون خراب شد... 
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 اوشیچرخاندم: س یدست داشتم فرمان را م کیهنوز کنار گوشم بود و با  لیموبا

 راحت باش... به کارت برس... 

 ...امی: خفه شو... بگو بزنه کنار من االن مدمیبه هم فشرده ام غر یدندان ها یال از

نوش جونت...   ؟ی کالنتر یر یم یدار  ؟ی: چرا؟ کتک خورددیپرس  الیخ یب همانطور

 یول ادیزده باشه که مثل من تا چند روز از گلوت خون ب یجور  هی دوارمیدستش طال ام

 هم نازت رو نکشه...  یکس یآه بکش ینتون

ترمز گرفتم و سرم را   ینداشت. گوشه ا  یاش تمام نهیرا دور زده بودم. ک دان یم تازه

 دلت خنک شد؟  ؟ی گذاشتم: انتقامت رو گرفت  نیفرمان ماش یرو

  کیمغز مثل خودت بودند....  یب یوالیچهار تا ه ؟یداشت یراستش نه...چه توقع  -

دادند همه بفهمند منظورشون از   یم یبهت فحش ناموس یکردم وقت یگوشه صبر م

بار باشم من   نیاتفاق افتاده و من کنارت بودم؟ نخواستم ا نیناموست منم؟ چند بار ا

  شهیکه کنارم بود حالم به خورد...هم یهنگفر  یزشت مرد ب  ریهم انسانم... از تصو

  یقبرستون  هیکنم  یلوازمم رو جمع م رم یسوختم کنارت... م یم یشد ول یحالم بد م

  نیو با ارزش تر نیخوام... مهمتر یهم ازت نم یچی کنم برم گم و گور بشم ه یم دایپ

  یز یچ گهیکردم د تی داشتم هزار بار ارزون میزندگ یزن تو کیکه بعنوان  ییزهایچ

  یم دایحداقل تو نجات پ ینطوریا اوشیکنم س یاز دست دادن ندارم... دل م یبرا 

 ... یکن

کنم ... رو مخ   یراه سوارت م نیبگو نگه داره ب ؟یزن یراننده حرف م  یجلو  یدار  -

 سر من راه نرو سحر... 

اعصابم  یکردم: سحر با توام... اندازه کاف دشیراهنما زدم و راه افتادم. دوباره تهد

 خراب هست بدترش نکن... 

اره... ند  یدختره تعادل روان نیا یگ یالبد به خودت م ؟یچه کار کن یخوا  یمثال م  -

... االن  دیرس یرسه اون موقع م یعقلم نم یگفت یندارم... به خدا که ندارم...قبال م
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شه سر خودم بال  ینم میحال ادیبهم فشار ب گهیکم د هیاز عقلم نمونده...  یچیه

 ...ارمیم

با  ایباشه ب  ؟یر یبم یخوا ی... میصد بار گفت گهینکن... بسه د دمی: تهددمیکش داد

 وضع مسخره...   نیته دره من هم خالص بشم از ا میر یهم م

تو دست بلند کردم؟ من   ی... من رویرو تو شروع کرد  یمسخره باز نیمسخره؟ ا  -

آره  د؟ید بی تو رو زدم که پرده گوشت آس یشام خونه خاله جونم طور  هیبه خاطر 

له گوش  چند سا یدون ی... مدمیدونستم... امروز صبح فهم ی... من هم نم یخبر نداشت

تازه استخون  دهید بیپرده گوشم آس ضربهدرد دارم؟ امروز رفتم دکتر گفت در اثر 

مامان جونت هم لبخند زد   یضربه رو خود نامردت زد نی فکم هم جا به جا شده... اول

  دیهم دستش درد نکنه پدرشوهرم که با  یهست؟ دوم ادتیگفت  نیبهت آفر

  تی از بزرگ منش یمن نشست یحاال برا  باباجون صداش کنم زد هر دوش به ناحق...

در لحظه تو و همه کس و کارت رو  دیمن هم با یزن یهمه شکنجه حرف م  نیبعد از ا

 ببخشم تمام؟ 

 ایدادم  یسحر دست بلند کرده بودم. هولش م یرو  یلیآمد. من خ یباال نم نفسم

نکرده بودم. آن شب سه ماه از   یرو ادهیزدم اما هرگز مثل آن شب شوم ز یم یلیس

غرق کار کرده بودم و کامال  یگذشت. من خودم را در آهن فروش یما م یعروس

. همان روز عصر مادرم به دفتر آهن میشام دعوت دار یفراموشم شده بود شب برا

  دم ینزد. به خانه که رس یدرباره دعوت شام منزل خاله ام حرف یآمد اما کلمه ا یفروش

غر بزند   نکهیداشت. در گشود و بدون ا شیبود و آرا  دهیرتب پوشسحر لباس م

 شده...  رمون ید یلیخ اوشیاز اتاق آورد: بپوش س  میبرا یمجلس دهیاتو کش راهنیپ

 تکان دادم: کجا؟! یتعجب سر  با

و   دن یخورد لب بر چ دیما با همان حرکتش کل یکه کرد و شروع دعوا یکار تنها

... ما رو پاگشا کرده خودش  گهیود: خونه داداشم دمعترضانه نگاه کردن به من ب 
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همه   می بدو بپوش تو رو خدا... صد بار زنگ زده که چرا نرفت ست؟ین ادتیدعوتت کرد 

 جز عروس و داماد...  دندیرس

تلفن خانه به صدا در آمد.  رایکردم ز شی مبل رها یرا از دستش گرفتم اما رو راهنیپ

شام به منزل خاله ام   یگله کرد که چرا خودمان را برا نیغمگ اریمادرم با لحن بس

اتو کرده را برداشتم و سحر را   راهنی. با عجله پم یافتیو هرچه زودتر راه ب مینرسانده ا

 خونه خاله من...  میبر قرارهصدا زدم: سحر... ما که 

کردم  یب نگاهم کرد: وا؟!! من که صبح از خاله عذرخواه اتاق خارج شد و با تعج از

 ه؟یچ ان یجر نمی... صبر کن من زنگ بزنم ببمیدعوت دار میگفتم پاگشا شد

کرد با مادر و خاله ام صحبت کرده و گفته ما   یتماس گرفت اما هرچه اصرار م سحر

هم خبر   گفتند روحشان  یو م رفتندی پذ یآنها نم میدعوتش را قبول کن می توان ینم

با مادرم صحبت کردم. تا آن لحظه سکوت کرده بودم   یرا گرفتم و کم ینداشته. گوش 

  یرفته خاله خانم با دست خال شیآبرو  گفتکرد و  هیتلفن گر یمادرم پا یاما وقت

کرد   یسحر که فکر م چارهیاعصابم خراب شد. ب دهیما تدارک د یبرا  یحساب یشام

  یرود. وقت یکردن من هم باالتر م یبدهد احتمال همکار حیمن توض یبرا شتریهرچه ب

با خواهرزنم  یبود حساب یخواهرش هم در مراسم پاگشا حضور دارد و من مدت دمیشن

  نیاول ی. برا میرو یکفش کردم که به خانه خاله م کیدنده لج افتاده بودم پا در  یرو

خانواده   یدش را جلوخو یکرد هر طور شده آبرو یم یمن در آمد. سع یبار سحر جلو

کرده ام و آنقدر اعصابم   یسخت  یاش بخرد اما خبر نداشت من تمام روز با پدرم دعوا

ما مادرم مرتب تماس  یندارم. وسط دعوا رفتارم یرو  یکنترل چیمتشنج است که ه

خفه کردن سحر آنقدر او را بزنم و عقده تمام  یباعث شد من برا نیگرفت و هم یم

 یسالم رو یجا کیکرد سرش در آورم که  یم ینیوحم سنگر یکه رو ییفشارها

 دندی. همه فهممیخاله جان رفت ینماند. با همان صورت کبود به مهمان یصورتش باق

رفتار کند.  یکرد عاد یخودش را کنترل م یلی. سحر هم خاوردیما ن یبه رو یکس اما

وحشتناک صورتش را پوشانده بود. آن شب تا صبح  یها یکبود یکم شیبه زور آرا

اش نه  هیاما گر دمیمثل گاو خرناس کش ادیز یخواب  یو ب یکرد و من از خستگ هیگر

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

مادرم بود. الحق   روزمندیمغرور و پوزخند پ اهکه خورده بلکه به خاطر نگ یبه خاطر کتک

شب دلش با مادرم دوست داشت اما هرگز بعد از آن  یلیسحر از روز اول مادرم را خ

 نبرد.  ادیاش را از  نهیصاف نشد و ک
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