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که به   میبود یو جگرک یعالمه کباب  کیجنوب تهران وسط  یدر قسمت ها ییجا

که خورده  ییساعت شب باز بودند. به خاطر مسکن ها نیا یمسافربر  نالیخاطر ترم

ام را به سحر دادم و   یداشتم. کارت بانک یرا باز نگه م میچشم ها یبودم به سخت 

حالم   یجگر حساب خیو چند س دهیوببگذارم. کباب ک  زیم یخودم نشستم تا سرم را رو

تواند براند. امان از دست   یرا جا آورد. موقع برگشتن هم سحر گفت بخوابم خودش م

و معطر بود. همه   زیداشت. داخلش تم یشخص لینبود که اتومب یادیزن ها! مدت ز

کوچک با بالشتک نرم   یپتو سفر کیسافران از قبل آماده کرده بود.  رفاه م یبرا  زیچ

را خواباندم و   یاز صندوق عقب آورد و دستم داد. صندل نیماش یها یصندل  وصمخص

بودم؟ چرا من انقدر نفهم بودم؟   دهی نخر نی: چرا قبال براش ماشدمیاز خودم پرس

کنه؟ پس زن گرفته   یدم رانندگراه خوابم گرفت اجازه ندا نیسفر ب میچقدر هر بار رفت

هم نباشند  کیفابر  قیبودم که باهاش چه کار کنم؟ به قول سحر اگر زن و شوهر رف

 خوش بگذره؟  دیبا یباشه؟ با هم به ما خوش نگذره با ک یپس ک

خواب آماده کند.   یبرا  ییمبل جا یاز من وارد خانه شد تا با ملحفه و کوسن رو قبل

. خواب راحت آن ستمیبا میپاها یتوانستم رو یمسکن ها بودم نم جیمن از بس گ

بار در تمام عمرم تا ساعت سه ظهر  نیاول یکرد که برا  یکاوریشب مرا چنان ر

 .  دمیخواب

دکتر   شیآرام تر گذشت. با هم پ یلیمن و سحر خ نیب بی بعد از آن شب عج یروزها

به   ازیاز من ن  شتریب یکرد و معلوم شد طفلک زیسحر هم دارو تجو ی. برا میرفت یعامر

و با صداقت کامل از  میکنار هم نشست  یوقت دمان یدارد. اختالف عقا یروان درمان

فرق داشت.   اریسحر با من بس یایآشکار شد. دن شتریب میحرف زد مان یخواسته ها

به او احسنت  یکرده بود که دکتر عامر یزیبرنامه ر  یرا طور گرشیسحر دو سال د

شد که من دست از کنترل کردن او بردارم که  یم ریامکان پذ  یوقت نهایگفت اما همه ا

  سحرحق را به  ینبود. عامر ریو سبک خانواده من امکان پذ یبا توجه به نوع زندگ

ده من  با خانوا گریداد. چه به لحاظ قانون و چه از نظر عرف جامعه سحر حق داشت د
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من   ینبود که خودش بخواهد. بدون همکار  یزیچ نینداشته باشد اما ا  یبرخورد چیه

 نبود.  یکدام از مشکالتمان حل شدن چیهم ه

  یرو داشت اگر من پا پس م شیبود که سحر پ یراه حل نیو عاقالنه تر نیطالق بهتر

 دیجد یها یو سرگرم  ینی. خانه نشدمیچسب یام م  یقبل یو دوباره به زندگ دمیکش

من مثل پادزهر عمل کرده بود.   یبرا  یکار و مشکالت قبل  طیدور شدن از مح نیهمچن

هم همان حرف سحر را به   ینداشتم. عامر یکار کردن هم برنامه درست یبرا  یمن حت

  میها و خواسته ها  تیمسئول نیکردن دارم ب یزندگ یکه برا  یزمان میمن زد. تقس

بود دوباره    یتوانستم در حق خودم انجام دهم. کاف یبود که م یکار نیتر یضرور

بزنم و دو نصفه شب برگردم تا سالمت جسم و   رون یشروع کنم شش صبح از خانه ب

 روانم از دست برود. 

زدم تا کارها  شگاهیبه نما  یدوباره دامنم را گرفت که چند هفته بعد سر یوقت بتیمص

  شگاهیبه نما لیاتومب دیخر یخبر برا  یب  لمیوک قیو شهرام چک کنم. رف ان یرا با ک

چه   اوشیس نیا  دیدونست یم چیهمه بلند گفت: ه یاحمق جلو کهیآمده بود و مرت

دو   یرفت یکردم تو هم پاشد تییراهنما ر... من خیکرده؟ آخه آدم حساب یحماقت

 ؟ یحق طالق بهش داد فی حر نیزم یتو یتوپ رو انداخت یدست

کنار هم نشسته   یمیقد یو چند تا از کاسب ها دیشهرام، شاگرد مغازه حم ان،یک من،

زدم. مردها به تکاپو افتاده بودند و   خیبلند مطرح کرد  یموضوع را با صدا  ی. وقتمیبود

صبر کن  رهیگ یرو م زتیاز دستت رفت... همه چ گهیکردند: د یمرتب مرا سرزنش م

 ... نیو بب

 ها...  یبر  هی بار مهر ریز یخر نش  -

 ... رهیگ یبه نام بابات وگرنه ازت م یهمه اسنادت رو بزن  یبر عیسر دیبا  -

... االن معتاد شده  دیرو باال کش شیکارو کرد زنه زندگ نیشناختم ا یرو م یکیمن   -

 ... یخودت رو بدبخت کرد اوشیکنند... س یجوب جمعش م یاز تو
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قانون   یزن اگر عقل داشت تو  ده؟یحق طالق به زن م رهیآخه پسر خوب... آدم م  -

زن دم به   نکهیا  یچرا حق طالق با مرده؟ برا یدادند... فکر کرد یبهش اجازه م

 نکنه....  هیمهر یساعت ادعا

 کنند...  یسه سوت لختت م ی... زن ها رو ول کنگهیآره د  -

 زهایچ نیاشتم اخودم د یسحر وسط دعوا به من زد وقت شیکه چند سال پ یحرف ادی

  یاقتیل  یافتادم. آن روز من هم داشتم همه زن ها را به ب  دمیکوب یرا بر فرق سرش م

... انقدر ی اومد ایزن به دن کیکردم و سحر گفت: تو از شکم  یمتهم م  یعرضگ یو ب

 سن زنده نگهش داشته...  نیو تا ا  دادهانسان جون  کیکه به  دهیرس یعقلش م

گنده بگ   یشده تا تو دهیبه شکمش که چروک ینگاه کیخونه مادرت  یبار رفت نیا

  اقتیکه ل ییتو نینداره... ا اقتیبنداز بعد بگو زن ل  یامروز صداتو روش بلند کن

  نیبه جنس زن توه یخوا یم ی...حداقل حرمت رحم مادرت رو نگه دار وقتیندار

 ... یکن

هفته دارم مامان  نیگفتم: ا ان یمردها بلند شدم و به ک یاهویه ان یتمام م یخونسرد با

 مشکلتون حل شد... دیشا ای... تو هم برون یبرم ب یرو م

  میگ یخودت م ی... برا اوشیآقا س میکن  یحاضر گفت: گل که لگد نم یاز مردها یکی

 ... یدم به تله ند  یزرنگ باش

طرف زنمه... نه   یجان... ول یسجاد یگ یزدم و به سمتش برگشتم: راست م یلبخند 

  یو نه تله... با دو متر قدم رفتم خونه مادرش گفتم قد سال تولدت مهرت م فمهیحر

... یکنم نه کاسب یم یهم امضاء کردم... االن هم دارم باهاش زندگ رشیکنم ز

 دیگ یم دیکه شما دار زهای چ نی. ا..دارم... من هم باهاش رقابت نستیکالهبردار که ن

 یتر از زن آدم تو قی... رفدیکن یم یسقف زندگ کی ریکنه با دشمنتون ز یآدم فکر م

الدنگ مثل من  کیخواهر خودت هفت سال خونه  یفقط مادرشه... تو حاضر ایدن نیا

خودم بهتر   ؟ی جوش آورد ینطوریجون بکنه بعد شکست خورده و داغون برگرده که ا

 بخرم... خون که نکرده زن من شده...  تی مادر بچه هام چطور امن یدونم برا یم

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 ... ستیبده هم طالقش بده مرد ن  ه یکه به زنش هم مهر یجمع کن بابا... مرد  -

... به هر حال  ستیمرد ن رشیوعده بده و بعد بزنه ز که حرف بزنه یبه نظر من مرد  -

خوشحالم بهش حق انتخاب دادم اگر هم بخواد مهرش رو طلب کنه باهاش   یلیمن خ

 ... ییجا میباشه... من با زنم قرار دارم بر یکنم راض یتوافق م

دستش را به   ستادیدست زدن شهرام توجه همه را جلب کرد. بلند شد و ا یصدا

داداش... به حرف   یکنم که انقدر عوض شد ی: بهت افتخار مسمت من گرفت

 من هم با خانمم برم؟ یریگوش نده... حاال کجا م چکسیه

 ... ایتو هم با خانمت ب ان ی... کدییایشب ب یو دستش را فشردم: دکتر... ول دمیخند

 ... م یریخونه بگ میپول جمع کن دی ... بامیتون یرنگش کبود شد: ما فعال نم ان یک

  یخونه ا  یتو یرفت یما م هیمثل بق دی : داداشم تو االن بادمیبه شانه اش کش یدست

کنم... من   یچقدر بهت افتخار م یدون  یکه بابا به همه ما قولش رو داده بود.... نم 

 ... دیهستم نگران نباش امشب مهمون من و سحرهست

با توپ پر به   شهرام تماس گرفت و گفت پدرم دیساعت نکش میشد به ن یباورم نم

گردد. مجبور شدم دور بزنم. با سحر تماس گرفتم تا  یمغازه رفته و دنبال من م 

  شیکه با پدرم پ ییدانستم هزاران اتفاق ممکن است در دعوا یم رایمنتظرم نماند ز

به   میتصم نکهیقبل از ا ندهیدو سال آ یز یر هطبق برنام می. قرار داشتافتدیرو داشتم ب

چقدر   یکیزیبه لحاظ ف می و بدان میمتخصص مشورت کن کیبا   میریبچه دار شدن بگ

  میبازگرد یدوباره به زندگ نکهیخواست قبل از ا یسحر م رایز میکار را دار نیا یآمادگ

خواستم   سحر. از ستیامکانش ن ایبه من بدهد  یوعده ا نیتواند چن یبداند اصال م

  یحرصت رو سرش خال یریاالن م اوشیچنده؟ س لویوقت دکتر را کنسل کند: دکتر ک

 لرزه؟  یداره م یصدات چطور یاول خودت آروم شو... اگر بدون یکن یم

 درد منو...  یفهم  یمن قربون تو برم که از پشت تلفن م  -

 ... یفتادبخاطرم تو دردسر ا  یمن خودم قربونت برم که انقدر منو دوست دار  -
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کنه... آفتاب امروز از کدوم ور در  یم یاوه... باالخره خانم گروگان داره عشق افشان   -

 اومد؟ 

باهاش دعوا نکن باشه؟ ولش کن داد بزنه... الزم شد بگو   ینکن... االن رفت تمیاذ  -

باهام رو  یگردونم به خودت... وقت یدفترخونه من حق طالقو بر م  می امروز بر نیهم

 نداره...  ییمعنا گهید زهایچ نیا یراست

 اگر معنا نداره پس باشه مال خودت...    -

االن مثل آتشفشان سر دوتامون  یدون  یبابات داره... م  یبرا یما نداره ول یبرا   -

 شه؟ بهانه دستش نده...  یخراب م

. چنان دست دیترس یاز پدرم م قایمکث کردم و به فکر فرو رفتم. سحر عم یا  لحظه

داد:   یمعنا جلوه م یچند وقتش را ب نی ا یها یرا گم کرده بود که تمام قلدر شیو پا

به  نیو ا میگرفت میبشه ما با هم تصم یسحر من پشتتم... از بابام نترس... هرچ

 خودمون مربوطه...  

سحر   نیکنند که ا یم یندارند... دوباره قشون کش چکدومی منو ه دن یاالن چشم د  -

... بدبخت شدم...  گهیدونم د یساده لوحشون رو خر کرده... م اوشیباز س دهیورپر

 ؟ یجمع گفت یاصال چرا تو 

 حلش کنم... دیمن نگفتم... ولش کن... دلت شور نزنه خودم با  -

https://romankhon.ir/

