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 هم دارم...  گهید یطرح ها یپنجاه و دو تومن ول متشیق یکی نیمغازه دار گفت: ا

 حساب کن...  اوشیخواد... س ینم  -

رفت. بنده   ادمیچند ساعت از  نیا یکه من هم باالخره تلخ دیچنان بلند خند فروشنده

بود:    دهیخواهندعذاب کش یدانند چه م یکه نم  ییها یاز دست مشتر یحساب ایخدا گو

خوشم   گهیآخر هم م نییکشه پا یرو م نیتریکل و ادیم یبده... مشتر  رتیخانم خدا خ

... دیکن یم دیخر دیشه دار ی... من هنوز باورم نمن قدر خانمت رو بدو  یلی... خومدین

 ؟ ین یکارهام هم بب هیبق یخوا  یواقعا نم

به من انداخت که خودم   یگذاشت. نگاه معنادار زیم یتاپ را تا زد و رو سحر

: اگر  دن یو نپسند دن یکش نییپا نی تریو شهی. کار من بود همدمیمنظورش را فهم

 یکم هم مجلس هیتا آرنج باشه  نشیکه آست  یالرج دار کسیا زیسا یمشک شرتیت

 خوام...  یمادر شوهرم م یبرا 

رد.  و سحر به سرعت سه تا انتخاب ک دیچ زشی م یزنانه رو شرتیدوباره چند ت مرد

  مینشست  نیداخل ماش یوقت  یکرده ول دی من خر یمادر و خواهرها یبودم چرا برا جیگ

 یشرطم برا  نیکن... اول ادهیخونه پ  یهنوز سحرم را نشناخته ام: منو جلو دمیفهم

از من حرف   ی... کلمه ا یزن یبهش سر م رتخونه ماد یبر یسه تا رو م نی... ایآشت

...  ید یاندازه جواب نم ی... متلک مید  ینم تی کنه اهم ی... بهت اخم میزن ینم

شاپ لوکس   یکاف کی یتو  یبر یم یدار ی... برش مرون یب یکن یمادرت رو دعوت م

  یر یهم نم یآب ریشاپ باشه  ز ی... حتما کافیخر  یم یبستن ایو قهوه  کیبراش ک

  یدلش خواست براش م یهر چ دی خر شیبر یخوب ببرش... از اونجا هم م یجا

  یبر یدوست دخترت رو م ی... انگار داریبزن  یدرباره من حرف نکهیبدون ا یخر

 ... هیچ میمن تا بگم شرط بعد شیشام پ ای... شب برون یب

را با اصول خودش بسازد:   دمان یخواست خانه جد یکرد. م یبه برگشتن فکر م پس

 رون ی... ببرمش بمیعادت ها ندار نیمن و مامان از ا یکنم... ول یم یبگ یهرکارمن 

 زنگ بزنم حالش رو بپرسم...  یخوام حت یبشه؟ انقدر ازش دلخورم که نم یکه چ
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با   یعمر زندگ کینداره... رابطت رو با خانوادت درست کن اگر به فکر  یبه من ربط   -

بگه عجب    یخواد بچم ه یدلم نم یدر برابرشون ندارم ول یا  فهی... من وظیمن

 یخوا  ی... اگر نمنهیرو بب هیبودم که حق نداره بره مادربزرگش و بق یشعوریعروس ب

 خودته! لی... میخوا یبچه نم  منوقت از  چیه یبهم تعهد بد  دیبا یبر

روم به  ! ب؟یعمر زندگ کیخانه اش تنها گذاشت.  یجلو  الیفکر و خ ایدن کیمرا با 

شاپ؟ آه که چقدر قرار بود حرف بخورم و اصال دل و  یکاف میبر ایب م؟یمادرم چه بگو

... خب... خوشت یجز آهان... سالمت باش یز یدماغش را نداشتم. تماس گرفتم و چ

  نیبه شاگرد مغازه زنگ زدم و خواستم ماش هرا نی. بدمینشن زهایچ نیباشه و از ا

کف خانه مادرم  یا  قهیبردارد به دستش برساند. چند دق ابان یسحر را از گوشه خ

  دمیکش یگوش سپردم. خجالت م هیسر و ته بق یب یچهارزانو نشستم و به حرف ها 

 یکند و من اصال حوصله نازکش یدانستم ناز م ی. ممیبرو رون ی از او بخواهم با هم ب

در آشپزخانه  یش رفت بلند شدم و جلو تبسم به خانه خود نکهینداشتم. به محض ا

 ...ییجا میبر دیمادرم را صدا زدم: مامان بدو حاضر شو با

زدم:  رون ی از خانه ب اوردیبهانه ب یه نکهیبپرسد کجا و چرا اما من از ترس ا خواست

 منتظرتم...  نییپا

قفسه   یکرده بود و رو  دایوزن پ نیماش یداخل فضا ژن یبود. انگار اکس ینیسنگ جو

بود   ریداشتم خودم را شنونده نشان دهم اما مغزم درگ یکرد. سع یم  ینیام سنگ نهیس

  یبه حرف سحر گوش م دیکنم؟ چرا با یچه کار م نجای: من ادمیپرس یو از خودم م

برسه   هیبود من امروز کردم؟ اگر به گوش مادر و پدرم و بق یچه کار نیکردم؟ اصال ا

  یخورم و بهم م یحق طالق رو دادم به سحر بدبختم که... تا عمر دارم سرکوفت م

 بگذرون...  ریکردم خدا به خ ی.... چه غلطیوا اوشیس یخندن... وا

 یلحظه تمام کیو خالصه  ان یزن ک  ان،یتمام مدت گله کرد. از من، سحر، ک مادرم

خواست داد  یکرد. دلم م یم ریاسآمد و مغزم را  یم میگلو خیخشم تا ب ینداشت. گاه

  یچقدر دارم عذاب م یدان  یافتاده ام؟ م یمادرم در چه دردسر یدان یم میبزنم بگو

جز   یعشقم را آزاد کردم و حاال چاره ا ودمامروز با دست خ یدانست یم چیکشم؟ ه

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

دغدغه زن   نیبزرگتر  یگوش به فرمانش باشم ندارم؟ اصال تصورش را کرده ا نکهیا

آورد و من در  یرا به زبان م تشیاو شکا د؟ییمن کجام و شما کجا د؟یمن شماها هست

شاپ که  یدر کاف یکارساز از آب در آمد. جلو بیاما نقشه سحر عج  ختمیر یخودم م

 کردم. ادهیپ نیبا احترام مادرم را از ماش ستادمیا
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