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  یحق ب اوشمیعقد س یکدومشون اجازه دخالت ندادم و گفتم تا وقت چیمن به ه

  ی... گفتم بدندیاما اون ها هم بد فهم دیبه خودش و خانوادش رو ندار یاحترام 

... به هر  یخود دان دیخوام بگ یو ازتون کمک م امیمن م یوقت نکهینه ا دینکن یاحترام 

 زهای چ یلیچون من از خ یدیند یادیز زیتحال... تو از خانواده من برخورد تند و 

 گمی... نمیکارو نکرد نیتو ا یول  یکه تو هست میگذشتم به خاطر خانواده اصل

رو بهشون گوشزد   گاهشون ینکردند اما هر بار من رفتم و جا نیبهت توه  چوقتیه

 ... یگذاشت هیاز من ما هی بق یخوشحال ی نکنه... برعکس تو که برا  دایکردم که ادامه پ

  کیشک نداشتم  یول ستیخواسته اش چ قایدق دمیفهم یوا رفتم. هنوز نم بایتقر

مکالمه نهفته است و اگر شش دانگ حواسم را جمع نکنم   نیدر ا گریدرس بزرگ د

برداشت دوباره سمت   زیم یاز رو ی باز هم بازنده من هستم. سحر بلند شد و قند 

متهم   نیم... بهت گفتم بزرگترکن فایمبل نشست: من هم قراره نقش زن ا گرید

  چیو من ه یگرفت  ییرو خودت به تنها ماتیچون تمام تصم ییپرونده ازدواج ما تو

 دیبا  یادامه بد یخوا  یگناهم.... اگر م یکه من کامال ب  ستی ن نطورینداشتم اما ا ینقش

  تیتو رو ترب ی... کاوشیبه من هم اجازه زن بودن داده بشه... به من جواب بده س

 کرد؟

 فکر جواب دادم: خب پدر و مادرم...  یب

  نیبزرگتر ایدن یتو مادرت بوده... نه فقط تو، بلکه همه بچه ها یغلطه... معلم اصل  -

  یبگم چ دیباشم... من با یمعلم خوب دی... اگر من زنم با ادیاستادشون مادر به حساب م

رفتن، درس خوندن،  غذا خوردن، حرف زدن، راه  دن،یلباس پوش یبده حت یخوبه و چ

ها  ون یلیپس انداز کردن و م ،ی نگر ندهیل، هدف داشتن، آیو فام قیطرز برخورد با رف

پدر   یروز کیتو که قراره  یبچه خودم بدم... حاال تو به من بگو... وقت  ادی گهید زیچ

  میدرباره خودش تصم یحت نکهیو بهش اجازه ا یدون یعقل م یهمسرت رو ب یبش

  یم یکنم؟ چطور فایمن بتونم نقش معلم خونه رو ا یر توقع دارچطو ید ینم رهیبگ

که اندازه   یدست کس  یکه بچه خودته بسپار تی زندگ ییدارا نیبا ارزش تر  یخوا

 رو با خودت معلوم کن...  فتی... تکلگمیپس دوباره م ؟یانسان قبولش ندار کی
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االن...   نیهم یچهار نفره باش ایخانواده دو نفره و بعد ها سه  کیمرد  یخوا یاگر نم

... اگر   اوشیس یاگر موند   یپشت و پناهت ول  رمیخ یامروز بگذار و برو دعا نیهم

رو بخون و اجازه بده  تیزندگ لمنامهیکه بمونم... خوب ف یو من هم مجبور کرد یموند

پشتت    نمیتا ابد نفر یر کنرفتا نینقش خودش درست عمل کنه... جز ا یهر کس تو

 حرف آخرمه...  نیا یکن یزندگ دیبه اسم سحر با ی... با جنازه اچیکه ه ادیم

  زتیآخرش حالم را خراب کرد. جلو رفتم و دستش را گرفتم: سحر جون عز جمله

 حرف رو نزن...  نیا گهید

که   ستی ن نیپنهان کنم؟ امروز بگم بهتر از ا دی: چرا نگم؟ چرا بادیرا کش دستش

تا حاال  ست؟ین  یسحر گهید ین یخونه بب یایو فردا ن مهیوخ میچقدر حال روح یندون

ضرر  یخوشمزه است ول  یلیخ ؟ینیب یقند رو م   نیا ؟یتلخ نخورد یچا تیزندگ یتو

کشه   یتلخ بخور... تلخه اما نم یچا یاه... گارهیداره... هزار جور بال سر آدم م

 زی همه چ یاگر بخوا یشه... تو زندگ یباعث آرامش م نشیبرعکس به خاطر کافئ

بهتر از   یرو امروز بچش  قتیحق یتلخ یول  یشکن یباشه تهش ناغافل م نیریش

هر کس بشنوه بگه بسه  دیکنم... شا یدارم باهات حجت تموم م  اوشیفرداست... س

  یاست و داره ثابت م  هیهمه جوره پا گهیم اوشیس یوقت یزن یزر م رسحر چقد گهید

به پدر و   یعمر به تو و خودم ظلم کردم... من حت کی امیمن امروز کوتاه ب یکنه... ول

به زور منو زن خودت نگه   یتون ی... مستمین ایمادر تو هم ظلم کردم... من کوتاه ب

و   ینه بدبخت نه کتک، نه داد، گهید یول ی شخونه به اون خونه بک نیمثل برده از ا یدار

اگر   یگم حت ی... راستش رو مرهیمبارزه من با تو رو بگ یتونه جلو ینم یچ یه بت،یمص

  ینکنه دق مرگ م یبردن خودشه... خودکش  نیبرده از ب کیمبارزه  نیتلخ باشه... آخر

درباره   نمی... ببیادامه بد  نطوریته خط من با توست اگر هم نجایاصله... ا کی نیشه ا

 ؟ یدیشن یز یسندرم استکهلم چ

 شنوم!  یباره م  نینه راستش اول ؟یچ ی کامال گرد شد: استک چ میتعجب چشم ها از

  یکی ی... وقت ه یجور مشکل روان کی: دیکش شیموها ان یم یرا باز کرد و دست پسشیکل

دارند... عاشق شکنجه   ینگهش م ییتو تنها یادیو مدت ز رندیگ یرو گروگان م
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کنه و  یم ریگروگان گ میو با عالقه خودش رو تسل یاریکامال اخت  یعنیشه... یگرش م

 وابسته شده...  ریبه گروگان گ شیشه که زندگ یم نیتصورش ا

 به مشکل ما داره؟  یاالن چه ربط  نیکردم: خب ا یرا برداشتم و شروع به باز پسیکل

 به هدف خورده بود: من گروگان تو بودم نه زنت...    رشیت نکهیزد مثل ا یمحو لبخند

 زی م یآن را برداشت رو یبپرد. عصب رون ی انگشتانم ب نیاز ب  پسیباعث شد کل حرفش

 ؟ یکن یپرت کرد: به من گوش م

 گروگان کدومه؟ ؟ی گیم یچ یفهم یم یآره ول  -

  شهیخونه عشقمون م یکه وعده داده بود ییبه جا یتو منو از خونه پدر و مادرم برد  -

  یو اجازه نداد  یخوار گوشه خونه به من قالده بست رهیج یزندان کیشد؟ مثل  یچ یول

و چهار   ستیشدم چون در طول ب میداشته باشم... من تسل  یارتباط رون یب یایبا دن

  یم جلوم پرت ییبود... غذا رون یب یای من با دن بطاومد و را یکه م یساعت تنها کس

... من اجازه نداشتم خارج از  یزد تو بود یبا من حرف م یچند کلمه ا یکرد و گاه

... فکر نکن منظورم فقط به تو ست... هر  رمیارتباط بگ یاحد  چیتو با ه یبرنامه ها

دچار  قایگه عاشق شوهرشه دق یکنه و باز زنش م یم یرفتار نیکس که با زنش همچ

چون به عشق خودم هم   دم؟یکش شیرو پ  نی سندروم استکهلم شده... حاال من چرا ا

  یآزاد  تیتونم ادعا کنم عاشق تو هستم که در نها یم یبه تو شک دارم... من زمان

  نیخوام... من ا یمن نم  یبخوام... ول یکه هست ینجوریاراده باشم و تو رو هم

ه دوست ندارم... من برادر ترانه و تبسم و رو  کرد ارباهام رفت ریکه مثل اس یاوشیس

  یبگه خشتک طرف رو م یدوست دارم... همونکه اگر به خواهرهاش کمتر از گل کس

رو دوست دارم که قهرمان همه است...    یسرش... من پسر بزرگ خانواده ا یکشه رو

 کی ثلسرشه... من شوهر خودم رو م یباال  اوشیس هیسا افتهیدردسر ب یهر کس تو

بهم غذا نده و   یترسم کس یکه اگر تنهام بگذاره م نمیب یرحم م یب ریگروگان گ

... من  یرو نداشت یکرد یخانوادت باز  یکه برا  ینقش چوقتیمن ه  ی... تو برارمیبم
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رو عاشقانه دوست دارم بهش افتخار   اوشیهم هرگز خانواده تو نبودم... من اون س

 خواد؟  یم یاز جون من و خودش چ ت؟هس  یاصال ک نی! ان؟یکنم اما ا یم

 آمد.  ینفسم باال نم نیاز ا شتریب

سوزاند.  یرا م ابان یخ یآفتاب تند شبی. بلند شدم و پنجره را باز کردم. برعکس د

 فرستادم  میها هیبه ر ژن یچند بار اکس

خوام درستش کنم... درباره   یاشتباه کردم... م  یلیفکرم را جمع کردم: سحر من خ

  نیآبروم و ا لشیدل میخواستم جدا بش ی... اگر نمیگفت یت مگذشته تو راس

 .. ی دون یعشقه... م یامروز به همه مقدساتم قسم از رو یمزخرفات بود ول

 کنم...  یحرفت رو باور نم  -

  چیه میزندگ یتو  ؟یخور یبزنم: چرا قسم م یاما نگذاشت حرف دمیسمتش چرخ به

  میقا ینخورده باشه و ته حرفش دروغ نیسنگ یبه مقدسات قسم ها دمیکس رو ند

مشت   کیکه به خاطر  یقداست یبد ادی هیبه مادرت و بق یبر دینکرده باشه... تو با

 دیحرف هاست... با نیتر از ا رممحت یل یارزش کردند خ یغرورشون ب ای خودیحرف ب

  یبراشون سخنران یگجلسات روضه هفت یتو ادیکه م یاون خانم یبهشون بگ  یبر

  یدفاع واریخودشون د یچطور از قداست کتاب خدا برا  دهیم ادشون یکنه و  یم

سوال   ریمن اعتقادت رو ز یتو هم جلو یعنی ی... قسم خوردادهیش کیبسازند 

 ... یبرد

  ؟ی: سحر چقدر بگم حق داردمیو به سمتش چرخ دمیکش یافتاد. آه نییپا میها شانه

  یلیخواد تموم بشه برت گردونم خونه... دلم برات خ یشدم... دلم م جیخودم هم گ

 ؟ یدونست  یتنگ شده م

و در افکار خود غرق   میتر از قبل کرد. هر دو سکوت کرد نیجمله آخرم جو را سنگ 

جو فرار  نیبلند شد تا به بهانه دوش گرفتن از ا  یحرف چیه  یبعد سحر ب ی. کممیشد

 سحر...   برداشتم:  یه قدم بزرگتر ماندنش دوبار یکند و من برا

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

  یقدم نیآخر نیدادم اما ا یحرف داشتم جان م نیگفتن ا ینگاهم کرد. برا  برگشت

 فرار نکن...  نیبه دست آوردن دل شکسته اش بردارم: بش  یتوانستم برا یبود که م

 کردم... یچپ زد: من؟!! فرار نم یرا به کوچه عل خودش

 ... یر یمخ سرم راه م یرو یدار  گهینزن د یادیحرف ز نیبش  -

خسته   اوشیبابا... س یطلبکار گفت: ا  یدور خودش زد و با لحن یچرخ کالفه

 ادامه راه ما با هم حماقته... از حرف زدن خسته ...  یدون یشدم...خودت هم م

... من هم  نمیبب  نیخشن گفتم: بش یمحکم تر و کم یو با لحن دمیحرفش پر ان یم

 خسته شدم...  

کرد خودش را   ی. سعدمیرا محکم گرفتم به سمت کاناپه کش شیفتم و بازور جلو

که به   شی. خم شدم و زل زدم به چشم هاندیباالخره مجبور شد بنش  ینجات دهد ول

من  یکرد: تا وقت یفرخورده اش پنهان م  یداشت وحشت را پشت مژه ها یسخت

 ... یش ینگفتم از جات بلند نم
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