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که سحر از شما  ییدونه به دونه گله ها یلحظه گفتم حرف شما سند ول نیمن تا ا

شه به  یتازه بدتر... چنان شرمنده شدم که هنوز روم نم دیکرد ریداشت برام تصو

 یندارم اون زن منه و شما خواهر مادرم ... سند برا  یچشم هاش نگاه کنم... من کار

 ... ست ین یکیعملتون  اده حرفتون ب یمن عمل شماست که نشون م

...  دمیشن یبزند اما اجازه ندادم: صبر کن خواهر من اندازه کاف یخواست حرف  تبسم

گاه   هیجفت چشم هام... تک یبرادر بزرگترم درست... احترام به پدر و مادر واجبه رو

  یم یدارم... وقت یمن هم زندگ یباشم اون هم نوکر هر دوتون هستم ول دیخواهرام با

هم محروم شدم که  میحق انسان نی کشه که من از کمتر یداره م ییکار به جا نمیب

خب   دیستین یگم به درک... به جهنم... راض  یم منگه دارم به خود یشما رو راض

پشت سرم حرف بوده    شهیهم د؟یبود یراض  یک زاتون ی... اصال شما رو جون عزدینباش

  انقدرکجام؟ من  دینیبب دیلحظه به دور و برتون نگاه کن  کیاحترام هم که صفر...

نگهش دارم... اگر خونه بود که هر   ییجا نیزنم همچ تی بدبخت شدم که به خاطر امن

تونم خونه خودم باشم از ترس   ینم یشد... من حت یشروع م دیبساط جد هیروز 

  گهیخانوادم... سحر هم مثل شماست... مثل هر زن د یزنا یبابا و فتنه ها یها یقلدر

مشاور به من   شیبخورم باورتون بشه؟ رفتم پ قسم ی... به چنهی شوهر کرده محبت بب

 دن ید بیو ترس از آس یو معنو  یمدت در فقر کامل ماد نیه همسرت تمام اگفت

دلش   ای شهی پناه یاز ب  شهیخانومه پام مونده... از بدبخت  یلیکرده... به خدا خ یزندگ

سجده   شهزار بار جلو یروز دیکه هنوز هست با نینداره... هم  یفرق رهیمن گ شیپ

  یشدم... تازه ازش بچه م یم کهیت دست شماها هزار یگوشت قربون نیکنم وگرنه ع

   د؟یبه چه ام د؟ییخوا

  میگفت: بر شیاشکش را پاک کرد و خطاب به دخترها یبا گوشه روسر مادرم

 ... ستیدلش با ما ن گهید اوشیس

  یمن روز ؟یمگه بچه ا  ست؟یبلند نشده بود که گفتم: دلم باهات ن شیاز جا هنوز

بار توقعات شما  ریز ستم؟یمگه من انسان ن یدم ول یهزار بار به خاطر شما جون م

کنم همچنان کم گذاشتم... من اشتباه کردم   یهم م یبرام نمونده هر کار گهینفس د
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  ی د عاشقتون باشم که هستم و خواهم بود ولیگم نبا یتو دوست داشتن شما... نم یحت

 دم...  یکه قبال رفتم ادامه نم یراه گهید

به مقدسات قسم   ینش عیمن ضا یجلو  نکهیا  یداده برا ادیبه تو  یمادر من ک

چطور  یدیدونم دروغ بود؟ اصال روت شد؟ دلت اومد؟ ند ینم  یفکر کرد  ؟یبخور

  د؟یظلمه؟ دلت نلرز یکه حق باهاش بود رو کوبوندم؟ نگفت  یکس ستادمیپشت تو ا

 ؟ی دیاز خدا خجالت نکش ومد؟ی وجدانت به درد ن

خواستند ثابت کنند همچنان   یکردند و م هی دفاع از مادرم شروع به توج یسه برا هر

ضبط شده سحر را کوچک   یخواستم با مطرح کردن صدا یدروغگو سحر بوده. نم

خواست   یرسم صدا ضبط کردن را خودشان راه انداخته بودند و سحر م نیا رایکنم ز

جز دروغ گفتن نداشتم: هنوز هم   یااست. چاره  یدر کار زشتفقط به من بفهماند چق

تلفن خونه شنود گذاشته بودم باز   یدستتون درد نکنه... اگر بگم من رو د؟یکن یول نم

   د؟یخور یقسم م

 ... ی گیساکت شدند اما تبسم باورش نشد: آره تو راست م هیچند ثان یبرا  همه

کارو کردم که  نیسر زنت بلند شده ا  ری... از بس بابا گفت زیگ ینه تو راست م  -

ضبط شده اون مکالمه   یصدا یدر کالنتر یخدا شاهده سحر از گل پاک تره... جلو 

  گهید یکی یرفته خوشگذرون  گهید یکیگفت...  ی... سحر راست م دمینحس رو شن

  یکس ریپاش بمونه گ ستیکه شوهرش مرد ن یکوتاه تر از سحر واریکرده د انتیخ

  رتیغ یمردم ب یخانم نره و ما جلو مای س یآبرو  نکهیا  یکتکش رو بخوره... برا ومدین

حسودش بوده... خاک تو سر   یتهمت جار دیگردن سحر که بگ دیانداخت  مینش دهید

خدا و خلقش   یانقدر جلو میزندگ ی... تودیاجازه دادم به هدفتون برس تمیمن که با خر

گوشمه...   یکه به صورت زنم زدم تو یلیاون س ینشده بودم... هنوز صدا  ندهشرم

هنوز هم ادامه داره... نه به خاطر سحر... نه به    ستین التون یخ نیانگار شماها ع یول

دلم باهاتون  دینکن یکه از سحر عذرخواه یخاطر خودم... فقط از شرم خدا تا لحظه ا

  یدستش زن ها رهی بگ کروفون یم هیکس  هرشه... مخصوصا تو مامان...  یصاف نم
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بلغور کنه تو   یخودش رو به عنوان کاله شرع  ماریمحل رو جمع کنه تراوشات ذهن ب

 دنبالش؟  یافتیب دیبا

اون خانم   یاون کالس قرآن هفتگ ی کرد تو فیمن که خبر نداشتم سحر برام تعر

  یشه... م یگفته م ییزهایچه چ نیمحترم که من خبر دارم کل خانوادش اهل کثافتکار

داشته باشه کم هم   یدرست و حساب یبرو که بان ییالاقل جا یوضه برر یخوا

 ... یعقل که دار یدونم مکتب قرآن...سواد ندار  ی...برو مسجد چه مستندین

 رفت...  یآبروم م  -

داشته باش از  ریخدا؟  دل ش یجلو ایزنم بره خوبه  ایمن  یبهتر...آبروت جلو   -

باال   ری سرت رو بگ یاشتباه کرد ؟یکن یرو دروغگو م  گهید یکیخودت دفاع کن چرا 

...  یش یبه خدا که نم ؟یش یم کیکوچ یخوام... فکر کرد یبگو مقصرم معذرت م

... انگار برده داره نه پسر... هزار جور  ابااون هم از ب ؟یدیخودت خر یاالن احترام برا

ه جونش بخاطر چهار  ب دیزد شیبعد آت د یخانواده رو خورد کینون و نمک  دیوعده داد

 ای ادیشما م ریگ یمن به هم بخوره چ یزندگ دمیتا کاسه بشقاب ... من هنوز نفهم

روزها   ن کنم... او یجهنم زندگ یبراتون مهم نباشه من تو ادیاصال چطور دلتون م

  یرتبه آورده... موقع پز دادن م ادی عروسم تو المپ یگفت یم هی بق یجلو یه ادمهی

سر من احمق   تویاصال بزن یدرکش کن ید یاومد نفهم یوقت یول هیچ ادیالمپ  یدیفهم

کردن  بتیظرف بشوره وقتش با غ ادیب یبه جاش توقع داشت  یبد ادمی یقدرشناس

... من احمق رهیگ یخودش رو م ایکنه  یم  یدشمن یبگذره هر بار هم اعتراض کرد گفت

  یسقف م کی ریز دیزیگاو افتادم دنبالتون فکر کردم زن نگرفتم با  نیهم که ع

 خوابم... 

گفتم. هر بار خواستند به روش قبل مجابم کنند دستشان را رو  دندیشن یم دیبا هرچه

 ان یکند. در آخر از ک یکنند وانمود کردم قلبم درد م یم یشلوغ کار دمیکردم. تا د

دست همه   یرا رو یختم جلسه آب پاک یمن را دارد و برا تیدفاع کردم و گفتم حما

من بهش   نکهی... امیهم جدا بش دیهم... شا شیپ می: من و سحر ممکنه برگردختمیر

قبر   کی یبدم و با آرامش رهاش کنم به خودم مربوطه چون شما رو با من تو هیمهر
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اصال کتاب خدا که  ایهمون قانون  یمرده ول گذارند... قانون گفته حق طالق با  ینم

 کرده...  هی زن رو به واسطه عقد مالک مهر ستیاز اون مهمتر و برتر ن گهید

اش رو   هیمهر یتونه تقاضا یده سر سفره عقد م یم تیهمون لحظه که رضا یعنی

اگر بچه   یشه حت  یم میوراثش تقس نی اش ب هیمهر هیهم بعنوان ارث  رهیبکنه... اگر بم

حق مسلم زن هاست چه باشن چه   هیخوام بگم مهر یم یعنیاشته باشه... ند

من عذاب وجدان  یخواد جا ینم کهدم... بابا  یکه بخوام انجام م ینباشن...من کار

لباس   یمهمون چینرفت... ه شگاهیزنم آرا یدیع چیبکشه... من پولدار شدم چون ه

نداشت که من تونستم پول جمع کنم  گهی تولد و هزار تا کوفت د ی... کادودینخر دیجد

شهر   نی الزم باشه از ا رمیرو پس بگ م ی... اگر تونستم زندگدیامروز شما پزش رو بد

زنم...   نیدارم... چون من مرد ا فهیچون وظ رهیکه زنم آرامش بگ  رمیکشور م نیاز ا

  یرسه برا  ینم چکسیغز ه که به م یکردم اون هر کار اهیچون روزگارش رو من س

مهم بود   یمن خواستگار یبرا دیرفت یم دیداشت  یکرد... وقت مون یدرست کردن زندگ

حاال که کارتون باهاش تموم  یول دیر یبگ دهیدختر دست نخورده و آفتاب مهتاب ند

  ریز میدرباره بچه دار شدن هم اگر دوباره رفت رون؟یمثل آشغال بندازمش ب دیشده با

  میحرف بزن میتون ینم  یحت شتریهم ب دیشا ندهیسقف حداقل تا دو سه سال آ کی

به درمان دارم و سحر هنوز آدم خودش   ازین می چون من بخاطر مشکالت عصب

ا کار داره ت یلیکه قراره تجسم رابطه من و زنم باشه خ یبند زده ا ینی چ نی... استین

و پاتون از   دیبه شعور ما احترام بگذار دیتون  یباشه... م  گهید گناهیب کی یرا یبتونه پذ

 دیاز من و سحر گله نکن  دیحد خودتون رو بدون دیتون یجلوتر نره؟ اگر نم متون یگل

گند زده به روح و روانمون به   دهیرس یهر ک میشدهر دومون توالت شما  یاندازه کاف

سرگردون شده که من  ابون یخ یزنم تو دیخودش... االن هم بر یخاطر خواسته ها

 راحت باشم... 

از خودشان دفاع کردند و سحر را مقصر جلوه   یلی... خشهیحرف زدند مثل هم یلیخ

حق  جاها هم  ی... بعضشهی... سفسطه کردند و برهان آوردند مثل همشهیدادند مثل هم

را هم مشخص کردم و با بغل   شان یو گفتم اما مرز ها دمی... شنشهیداشتند مثل هم
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مدت سحر از من خواسته بود   نیا مامکه ت یزیگرفتن و بوسه درست مثل همان چ

 میدوش ها یبار از رو لویداشتم انگار صدها ک یکردم. احساس سبک یخداحافظ

زود جواب داد.   یلیسحر را گرفتم. خبرداشته بودم. با بسته شدن در آسانسور شماره 

 تموم شد؟ اوشیخواب آلود بود: الو س شیصدا

 ؟ ییکجا ؟ی: خوابدمیبا تعجب پرس

از  نیماش ی... کجا رو داشتم برم؟ نشستم تو نگیپارک یو گفت: تو  دیکش یا ازهیخم

 دعواتون که نشد؟ نمی باال... بب امیخوابم برد االن م یخستگ

  نیباال بش اریب فیو شعورش کنم: شما تشر ینثار خستگ یکردم تا جمله قشنگ مکث

 درست وسط قلب من خانم خوشگلم... 

خواستم   یخنده از ته دل که همه استرس کل روز را از دلم شست. نم کی. دیخند

 باال... امیدارم م اوشیتماس قطع شود: س

 هست؟   یشنوم مشکل یصدات رو م نجایباشه من ا  -

 ...  ادیوابم مخ  -

 قربون خانوم خواب آلوم برم...   -

اون دو تا هم دلم تنگ شده بود...    یمامانت سوخت... برا یدور از جونت... دلم برا  -

 خرم نه؟ 

 خر انقدر مهربونه؟   -

  یدو گانه است... هم دوستشون دارم هم ازشون متنفرم ول یلیدونم... حسم خ ینم  -

... انگار مهره مار دارند... تا چشمم بهشون  نمشون یخوام بب  یهرگز نم گهیمطمئنم د

 خورم...  یافته گول م یم

 ؟ یاالن تو آسانسور  -

 اوهوم  -
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 خودت بفرست...  یبوس برا هیاز طرف من  نهیتو آ  -

 پسرم؟  یشد طون یش  -

 رسه؟  یدلم برات تنگ شد چرا آسانسور نم  -

 بابا...  دمیرس  -

در دست   یمن وسط راهرو خنده اش گرفت. هنوز گوش دن یآسانسور باز شد. از د در

 شه قطع کنم؟  ی: ممیداشت

 شه من فدات بشم؟  یم  -

آورد و من دست   نییرا پا یهم برق زد. گوش شیاما چشم ها دیباال پر شیابروها

 و طرف باز کردم: بدو بپر بغلم! را به د میها

 ... نهیب یما رو م یکیبرو تو  نجا؟ ی چشم و ابرو به واحد روبرو اشاره کرد: ا با

 ! یبد یلیآوردم و خودم را لوس کردم: خ رون یرا ب نمییپا  لب

 ؟ یمن... خوب  یمرا گرفت و به داخل هولم داد: برو تو بچه دو متر یبازو

 یحس چیه شیچند روز پ نیکه تا هم بایز چهیو زل زدم به آن دو در ستادمیدر ا پشت

چشم هام؟ بگم با دو متر   نیو غم درونش نداشت: بگم چقدر شرمنده ا یدیجز نا ام

  یبگم؟ باور م اد؟یبدون تو باال نم گهی جلوت دارم؟ بگم نفسم د یکیقدم حس کوچ

 ؟یکن

 غید و مهرش را از من درنشان ده یمدت خودش را جد  نیکرد در ا یم یسع یلیخ

راه   مهیخواست مرا تشنه نگه دارد تا ن یروش م نیدانم با ا یکرد نم یکند. فکر م

مان بجنگم   یزندگ رانهیو یآجرها دن یدرست چ یدستش را رها نکنم و تا آخر برا

اش داد و   ین یبه ب  ینیتنگ است. چ ناز م شتری دل او ب نمیمن که خر نبودم نب یول

خورده تو مالجت... برو   یزیچ هی: فکر کنم نمیتا ذوق زنانه اش را نب دینگاهش را دزد

 ... ید یدرمانگاه م یهنوز بو ریدوش بگ
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:  دمییرا بو شیکردم. خم شدم و موها بشیتعق طنتیآشپزخانه شد و من با ش یراه

 خواد شوهرش رو تا صبح ببوسه... یکه م ید  یم یزن یتو بو  یول

توانست مانع پنهان  ینم زیچ چیکه به تنش افتاد را به زور کنترل کرد اما ه یلرز

صورتش کدر  دمید یغذا کرد. لحظه ا  یبه قابلمه ها  یشدن فرم لبخندش شود. نگاه

قبل داشت   هیثان کی نیکه تا هم یزنانه ا نیریو حالت ش شیچشم ها یشد. چراغان

مرد فقط جسمش هنوز در حالت   شمانمچ یرفت. حس کردم جلو نی باره از ب کیبه 

رفت با اشک و   یقرار داشت اما روحش فرار کرد. هر بار م نتیکاب یجلو ستادهیا

به   رمی خانه را به عهده بگ تیخواست با من حرف بزند تا مسئول یالتماس از مادرم م

  شهیگفت هم یم دادند. یدستش م ییمواد غذا سهیک سهیکمکش کنند؛ ک نکهیا یجا

جز محکوم   یا  جهیگرسنه و بدبختم که عجز و التماسش نت یگدا کی کردم یحس م

گرفت و در   یم وهیش نیشدن و شکستن غرورش ندارد. هر لقمه که از مادرم به ا

کرد  یبه غذاها نگاه م رهیرفت. آنطور که خ یم نییگذاشت، زهر بود که پا یدهانش م

از   یا  سهیفکر قابلمه را برداشتم و ک یره دو دل شده. ب داد دوبا یو ساکت بود نشان م

معروف مادرم بود و دلم داشت ضعف   یرا که ماکارون اتشی. محتودمیکش رون یکشو ب

بپرسد قصدم   ای. توقع داشتم اعتراض کند ختمیر سهیرفت تستش کنم داخل ک یم

 یمغموم تماشا م افهیسرخ و ق یبود با چشم ها ستادهیاما همانجا کنار کانتر ا  ستیچ

گذاشتم. از کنارش  یا  سهیها را آماده کردم و قابلمه را هم داخل ک یخوراک مهکرد. ه

 ... یتحمل کن یستیگونه اش کاشتم: نفسم مجبور ن یرو یگذشتم بوسه ا  یکه م

 

خودم گذاشتم و غذاها را به نگهبان ساختمان  نیظرف ها را داخل صندوق عقب ماش

که همه عمر   یذیلذ  یبار دل بکنم از غذا کیمردم  یر کوچه دادم. نمساز س مهین

به   شی. قلبم براستادهیهنوز همانجا مبهوت ا دمیعاشقش بودم. وارد خانه که شدم د

  یهمه صبور نیزدم. ا یبودم زود جا م خودمکرده بود. اگر  یریچه گ یدرد آمد. طفلک

را که   شیاز خودش است. شانه ها  رادیشد که همه گفتند ا نیاش ا جهیکرد اما نت
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به اطرافش  یو سردرگم نگاه جینبود. گ ایدن نی. انگار اصال در ادیپر شیگرفتم از جا

 ؟ی: با غذاها چه کار کرددیکرد و پرس

سر  یحلقه کردم: دادم کارگرها شیرا دور شانه ها  میو دست ها دمیرا بوس سرش

 ... ارهیب یز یچ یدم کس یاجازه نم به بعد نی کوچه... از ا

... همه جاش  ستیبشو ن  یزندگ گهید یزندگ  نیداد: ا هیشد و کمرش را به من تک شل

  یزهای چ نیچند روز بگذره هم یدرست شده ول میکن یپر از حفره است... امروز فکر م

چه کار کنم؟  دیدونم با ینم گهیشه... من د یدرمون م یشه ... درد ب یعقده م کیکوچ

چشم هات رو   ایولش کن  ای یاگر دوست دار رو اوشیگم بگذر... س یبه خودم م یه

شم...   یله م یکن یمگه من چقدر جون دارم؟ تا ترکم م یدهنت هم بکش ول پیببند ز

خوام فداکار باشم  ی... مادیخوام خودخواه باشم دلم نم یشم... م یله م  یهست یوقت

  یم گهگفت م دیشن یعقل... مقصر... هر ک ی... بوبیمع شم یتونم...آخرش م ینم

دارم   گهیخودم د ی... حت یبود که طاقت آورد  تیزیچ هیحتما  ؟یشه؟ چرا طالق نگرفت

به روشون لبخند بزنم؟  یتحمل کنم دوباره؟ چطور یکنم... چطور یبه خودم شک م

چون   یعاشق ب کهیتو رو محروم کنم در حال یچطور نم؟یسر سفره شون بش یچطور

  یگرفتم... اون طور ادیرو من از تو  ستنشخوا هاشیبودن و با همه بد یکی یو چرا

تونه؟ خواستم مثل تو  یم ی... کیکه تو هنوز با تمام مشکالتشون دوستشون دار

فقط به  راه نباشم... هزار بار چشم هام رو بستم  مهین  قیرف ارمیباشم... خواستم کم ن

گفتم قدر   اشهیع یکنه ول یخرجش م ی کل یشوهر فالن دمیهات فکر کردم... د یخوب

هم شوهرش   یسفر حساب رهیچند بار م یسال گهید یکی دمیرو بدون... د اوشیس

  یرو بدون... جواب قدر شناس اوشیگفتم قدر سالمت س ضهیمر یرسه ول یبهش م

 ه؟ ی پاداش نجابت چ ه؟یچ

  یکنم به جز پوچ یصبر م یبرسه؟ چرا من هرچ جهیبه نت دیکنه مگه نبا یصبور یکی

 از همه خستم...  شتری... از خودم باوشی؟ خستم س ادینم رمیگ یزیچ

و بدن خسته اش را در  دمیبوس یزد سر و گردنش را م یمدت که حرف م تمام

شانه  دلش هم به محبتم گرم شد. سرش را به  یفشردم. حرفش را زد ول  یآغوشم م
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گرفت. اجازه دادم  یزده بود و با چشمان بسته در سکوت، از من عشق م هیام تک

کند. مرد   رابشیس تنم یضربان قلبم را حس کند. نفسم به پوستش بخورد. گرما

ها را به رگ    نیگاه بودنم... عاشق بودنم... توجهم... همه ا هیبودنم... تک یبودنم... حام

 یو بعد در گوشش زمزمه کنم: حاال شام چ ردیره بگدوبا یکنم تا جان قیتزر شیها

 م؟ یبخور

 : کوفت!  دیخند بلند

... بوش  ی داشت یخودت نگه م یرفت: الاقل برا  خچالیرا کنار زد و سراغ  میها دست

 ساختمون رو برداشته بود... 

عاشق دستپخت مامانم   شهیدادم: تو هم هیتک نتیرا به سنگ کاب میدست ها ساعد

 ... یبود

کرد را روشن   یسرخ م ینیزم بیکه داخلش قبل از رفتن س یا  تابهیماه ریز شعله

 ... ی... دلم سوخت به خاطر من نخوردیهاش یکرد: آره... تو هم که عاشق ماکارون

  میشام بر ایب ه؟ی چ یدون یرفت؟ اصال م یم نییبدون تو از گلوم پا یفکر کرد  -

 ... رون یب

اندازه   یاستراحت کن دیکنم... دکتر گفت با یآماده م یزیچ هیخواد... االن  ینم  -

 ... ی شد یامروز عصب یکاف

که  دمید یکردم و االن زمان را مناسب م یفکر م  یزی روز بود داشتم به چ چند

تو اون آپارتمان بزرگه؟ خونه خودمون هم   میما بر هیمطرحش کنم: سحر نظرت چ

 ... نهیتوش بش ان یک میبد

و با تعجب نگاهم کرد: همون که االن دست مستأجره؟ فکر   دیسمت من چرخ به

چه کار؟ البد باز  مییخوا یم یما خونه به اون بزرگ ؟ینی بچ یخوا  یتوش م یچ یکرد

  یهمه باشه... وا یبراجا  یکن یرو دعوت م شتی کل قوم و خو یکه وقت ین ینگران ا

 من...  یخدا
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  یبرت نم گهیکنم... کابوست نشه دوباره... د یبهش فکر نم  گهیراستش اصال د  -

  یجفت چشم هام... ول یرو یبخر یهم بخوا ی... هر چمون یگردونم تو خونه قبل

 کنه و تو رو خسته تر... یتر م ادیفقط فاصله ما رو ز  یخونه به اون بزرگ یراست گفت
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