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من   نیره او را تحت فشار گذاشتم: ببحرفم دوبا  نیبه فکر فرو رفت. حس کردم با ا

  یم کیخانواده زنش کوچ یجلو  نطوریسوزه ا یم ان یک یدادم... دلم برا  شنهادی فقط پ

که   ییدرباره جا چوقتی ه یول می مشترک بساز یایبا هم رو یشه... خودت گفت

 ارمیهم فکر نکن دارم بهت فشار م  ... االن میحرف نزد میکن یتوش زندگ مییبخوا

 ... ینظرت رو بگ یفقط خواستم بهش فکر کن

زد:   هیتک نتیبشقاب کنار گاز گذاشت و به کاب یکه در دستش بود رو  یچوب قاشق

...  یدرباره طالق دست و پام رو بسته بود  ارتیبود که با اخت  یزمان ؟یدون یم اوشیس

  ندهی... از آجم یگ یلیبرم... من هنوز خ دونم یم یخودم نامرد یاالن که آزادم کرد

 ترسم...  یم یلیخ

صبر  یکن دایرو پ شی... گفتم تا هر وقت که آمادگزمی دونم عز ی: مدمیحرفش پر ان یم

 کنم...  یم

 اوف خدا دوباره از نو...  م؟ینگاهم کرد: با خانواده هامون چه کار کن وحشتزده

غذات هم خاموش کن...   ری... زنجایا  ایو دستم را به سمتش گرفتم: ب ستادمیا صاف

... ژامبون میرو معلوم کن مون یزندگ فیامشب تکل ارن یب چیساندو میزن یاصال زنگ م 

 ؟ یخور یکه م یتنور

دکتر   ید ی... نشنیبش یامشب عصب  ادیگاز را بست: دلم نم چیزد و پ یمحو لبخند

   ؟یداشت یگفت اسپاسم عصب

موضوع کش   نیا یسمت من که آمد دستم را دور شانه اش انداختم: اتفاقا هرچ  به

دل شکسته تو با   فیتکل دیکنم... حداقل امشب با یاسپاسم م شتری کنه من ب دایپ

 فاتحه مع الصلوات...  یدید هویخانوادم معلوم بشه وگرنه نصفه شب 

 ؟یکن یو چپ چپ نگاهم کرد: چرا خودتو لوس م ستادیا

 کنم...  یم ی: دلبردمیخند
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 یشانه ام گذاشت و همگام با من رو  یسرش را رو  یوقت دمیپرست یرا م  لبخندش

 : االن حالت بهتره؟ دمیمبل نشست. دستش را گرفتم و بوس

  شیگرفت به نما یکه از رفتارم م یتکان داد تا آرامش یرا بست و سر چشمانش

کارم لذت   نیاز ا  شتریاش گذاشتم که احتماال خودم ب یشانی پ یرو  یگذارد. بوسه اب

همه آدم با مخالفت خانواده ها  نیرسه... ا ینم  نیبردم: نفس من... آسمون به زم

 رسند...  یکنند با هم به توافق م یازدواج م

  دی... باشنیم ری... فردا پدر و مادرمون پاوشیشه که س یغم داشت: نم کالمش

عمر   کیبه  نی... االن رو نبهی... خودخواه ه ی... نامردمیخدمت کن دی... بامیکن یپرستار

 ... میبه وروجکمون هزار جور جواب پس بد دیبا  میش یفکر کن... فردا بچه دار م

 

  زیزدونم ع یسرش نشاندم: م یرو  یگرینرمش را نوازش کردم و بوسه د یموها

بخوان... امروز نشستم با آرامش حرفم   دیشه کرد؟ خودشون هم با یچه م یدلم... ول

  کیحرفشون  دمیخودم د یازشون نداشتم ول  یرمعقولیغ یتقاضا چیرو زدم... ه

ذره هم حس نکردم دل   کی یولو پا افتاده بود... من دلم سوخت  شیپ اتیمشت جزئ

در برابر مشکل ما  یت یکه اصال اهم یبودند به مسائل  دهیما بسوزه... چسب یاون ها برا 

 نداره... 

 من صداش رو ضبط کردم؟  یبه مادرت گفت  -

: آخ خدا منو ببخشه مجبور شدم دروغ بگم... گفتم خودم شنود  دمیکش یبلند نفس

کرد   ینم رییتغ  یزیهم چ یو ضبط کردگفتم ت یتلفن وصل کرده بودم... اگر م یرو

دو نشون زدم... نخواستم بگم تو هم متوسل به   ریت کیبا   یول یچون کامال حق داشت

 ... یروش زشت خودشون شد

 کرد: خب قبول کرد؟  یم یباز راهنمیپ یبا دکمه ها آرام
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 یز یدلم... خرجش برنامه ر زیمن حرفم رو زدم. سحرم... عز یاولش نه ول   -

  چی... به قول خودت هیتحمل کن یکه دوست ندار یز یچ یستی اصال مجبور ن ماست...

  یاون هم که انجام نم  یدار فهیتو رو موظف نکرده... تو فقط در برابر من وظ یقانون

 ... ید

 ه؟ یرا بلند کرد و متعجب نگاهم کرد: منظورت چ سرش

 فقط نگاهت کنم؟   دیبا یانگشتانم گرفتم: تا ک نی اش را ب چانه

 دیاز د شیگونه ها یرا گرفت. خواست خودش را محکم نشان دهد اما سرخ منظورم

 به وقتش... پر رو نشو...  یز یمن پنهان نماند: هر چ

: اگر دوست داشتنت  دمیدرون آغوشم کش شتریترکم کند اما من بدنش را ب خواست

هه باشه من گناهکار... فقط  پررو بودنه اشکال نداره من پررو... اگر لمس کردنت گنا

گردونم... از دستت   یکه مال منه بر م  ی... تنها زنرمیگ یرو پس م  مینرو... من زندگ

زن هست که اجازه  کیمن فقط  ی... براازمپرد  یباشه م یدم بهاش هم هرچ  ینم

بازم...    ینم یاحد چیتن پاک رو به ه نی داره مالکم باشه... سحر... فقط سحر... من ا

 مونه مگر من مرده باشم...   ین ممال م

  فیکه تکل یکرد ری اس نجایمن زد: فکر کنم منو ا نهیآرام با کف دست به س یا  ضربه

 ؟یچه کن یخوا  یگره کور م نی... بفرما با ایمعلوم کن

 

شوم: من هم از دست خانواده تو دلخور  رهیخ شیفاصله گرفتم تا بتوانم به چشم ها

  نهیک یدون یشکست...خودت م  یدلم م ی لیخ لیمنم اون اوا یبودم... نه به اندازه تو ول

من و   نیفاصله افتاده ب یهست مال گذشته است از وقت یهرچ  یهستم... ول یا

 ...  افتادهین یاتفاق  گهیخانوادت د

گم از  یکه م نی... گوش کن... اسیدهد و من مانع شدم: ه یحیباز کرد توض دهان 

باشه   کیاز آدم ها هر چقدر نسبتشون نزد یبعض یخودت کش رفتم... گفت یحرف ها
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  یفاسدت م شهیافتند از ر  یخط بخورند چون مثل آفت به جونت م یاز زندگ دیبا

و فقط به   یچطور ازش فاصله گرفت هک دمینمونه اش خواهرت... د یکنند... خودت گفت

از   یکیدونم  یم گهی... االن دیاحترام به پدر و مادرت باهاش روبرو شد یاجبار برا 

  ریز یباز با سمانه بر  یخواست یبود نم نی ا یکه به خفت با من بودن تن داد یلیدال

  رن... من هیدینفهم یگفته و تو احمق یننگ که اون راست م  نیسقف اون هم با ا کی

راه وجود داشت اون هم   کیمن فقط  یتو رو نداشتم... اصال تو باغ نبودم... برا 

از   یرفت کس یخانوادم بود... اصال تو مخ سر من نم یاز اندازه به اعضا شیب یکینزد

 کنه...  یخواهر و برادرش دور

خودت   یعنی نیبغل گرفت: ا شهیرا مثل هم شیو زانوها دیمبل خز گریبه سمت د آرام

 یگاه اوشیبه مشکل خودم ندارم اما س یمن کار ؟یر یازشون فاصله بگ  یخوا یم

باعث   یگذشت کردن گاه شهیمعلوم بشه... هم میکه بود یکرد تا قدر وقت یدور دیبا

 شه...  یم ریسوء تعب

مثل سابق   یخوا  یتا بفهمم نم یکن یم یگل کرد: مثل االن که تو از من دور طنتمیش

 ؟ یلوصول باشمن سهل ا  یبرا 

  ی: مگه خودت نبود دیرا به داخل جمع کرد و نگاهش را دزد شی. لب هادیپر رنگش

  شهیاگر هم  یکنه ول یفرار م  یاگر دنبالش بر یمونه؟ گفت یم هیزن مثل سا یگفت یم

... یداشت دیهم بهش تأک  یلیافته دنبالت... خ یمثل سگ وفادار م یبهش پشت کن

 ...  یدید  یچقدر بدبخت بودم که منو به چشم سگت م

 االن من سگت شدم؟   یعنی: آهان دمیکه هنوز دور گردنش بود گرفتم و کش یشال

  یبزرگ بپرس... خودت االن خجالت نم لسوفیدست به من اشاره کرد: از جناب ف با

 از جمالت قصارت؟  یکش

 

دخترم من اگر بگم   نیمانتو بود: بب یاشال را کامل در آورده بودم و حاال نوبت دکمه ه

افته اگر    ینم یاتفاق چی... ه  میدور نش یاز موضوع اصل  ایب ؟یش یم یشکر خوردم راض
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شه اگر من تنها برم...   ینم یچیما رفت و آمدمون به خونه خانواده ها کم بشه... ه

شد؟   یرفتم چ یمن تمام مدت تک و تنها مراسم ها رو م یکرد یتو قهر م یمگه وقت

 ... رهیگ یخوام همه شون فکر کنند زن من خودش رو م یاصال م

خوام برم سر   یبکشم: من م رون یمانتو را ب نیداد و کمک کرد آست رون ی را ب نفسش

مراسم   یهم باشه که دم به ساعت مجبور نشم تو  ی... فکر کنم بهانه خوباوشیکار س

 شما شرکت کنم...  یتموم نشدن یها

مدت سرش گرم است و   کی. با خودم فکر کردم رمیسخت بود بپذ میکه چقدر برا آخ

 ایکوتاه ب گریکرد چون سحر د یرا حل نم یزیشود. مخالفت کردن چ یم الیخ یبعد ب

 کنم...  یم دایکه من صالح بدونم... الزم باشه خودم برات کار پ یکار ینبود: باشه ول

 یدادند بعنوان معلم مبتد  شنهادی وزشگاه بهم پآم یکرد حرفش را بزند: تو  دایپ جرأت

  یهم آموزش طشیشروع خوبه... مح   یبرا   یول ستین ادیکار کنم... حقوقش ز تاریگ

هم    یاز نظر قانون  یداشته باشه... در ضمن بگم جنابعال یفکر نکنم مشکل هی فرهنگ

  یقانون بهت حق م ی... فقط زمانیری بگ رو یفرهنگ طیمح یکار تو یجلو  یتون ینم

 بده...  ریده که شغل زن با شئونات خانواده تضاد داشته باشه... برو قانون بخون بعد گ

آورد و دوباره قلبم درد گرفته اما به زور   ی دارد جوش م رتمیرگ غ میشد بگو یم کاش

  ؟یزن  یتکان دادم: باشه خب چرا م دییبه عالمت تأ  یخودم را کنترل کردم و سر

کنم  یبا مسئولش صحبت م امی... خودم میکل قانون خانواده رو از بر کرد  دمیفهم

 یشتکامل دا یمنو بده... سحر اگر آزاد  وابفقط بهت شاگرد دختر بده... خب االن ج

  یز یبگو... چ یستیبدون رودربا ؟یکرد یکار م یچ یریبگ  میدرباره خانواده من تصم

 ... یخوا  یکه از ته دلت م

پنهان    یکه به سخت یدسته مبل انداخت با بغض  یو رو دیکش رون یب رشیرا از ز مانتو

باهاش کنار   یتون یم ؟یر یبپذ یتون ی... م نمشون یخوام بب ینم  گهیکرد، گفت: د یم

 ؟ یایب
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  یشو... ول الشیخ یمرتبه نظرش عوض شده بود تعجب کردم: پس ب کی نکهیا از

 ... یگفت یخودت م

 

وجدانم   یعن ی... افتهیاتفاق ن نیکردم ا یدونم چقدر سع  یگفتم... م یدونم چ یم  -

ه بود چون برام از شکنجه بدتره... امروز ک میداد... فکر نکن خواسته قلب ینم تیرضا

آدم  نیاما اسم ا رمیحاضرم بم دمیو دوباره باهاشون روبرو شدم فهم شگاهیاومدم نما

بار عهد  کیافتم... من  یبابات م ادی یلرزه وقت   یداره م تنمنشنوم... هنوز  گهیها رو د

انداخته   ریدرمانگاه گ یبگم غلط کردم؟ تبسم منو تو یبستم همسر تو باشم... چطور 

 گهیهمه مدت همد نیلحظه به خودش نگفته بعد از ا کیمثل مسلسل ازم گله کرده... 

داره؟ من   یتموم تشون یکامن بشه... مگه گله و ش الیخ یب نجایالاقل ا میدیرو د

بود که چرا ترانه دماغش رو عمل  نیافتاده حرفشون ا مارستان یتخت ب یشوهرم رو

 یهمه بدبخت  نیقات... آخه توقع تا چه حد؟ مگه من انرفتم مال  ایکرده من زنگ نزدم 

  زیدونم منطق چ یم  دیتونم... ببخش ینم  گهیدادند؟ من د میبار دلدار کی دمیکش

 یراستش رو م دیکامل داشتم... من هم با یاگر آزاد  یدیخودت پرس یاست ول گهید

 بکنم...  یچه غلط دیدونم با ینم گهیگفتم... به خدا د

شدم  یدلم نترس... قبال ناراحت م  زیگرفتم: سحر جان... عز یرا به گرم دستش

بابا  یانداخت... ا  رتیفهمم... تبسم غلط کرد گ یبسه... م  گهیدادم اما د یعذابت م

 حاال اگر خودش بود... 

سر کار... چرا تا حاال  یگه داداشم رو گذاشت یشد: به من م ریاشکش سراز آشکارا

 ...  یگرفت یطالق م ؟یصبر کرد

 ؟ یبهش گفت یتو چ  -

خوام؟   ینم گهید یبگ  یقاض یجلو یدادگاه خانواده؟ تا حاال رفت یگفتم تا حاال رفت  -

که سال هاست خونه   ییجا یتا حاال فکر کرد ؟یچ یعنیطالق خلع  یدون یاصال م

گوشه خونه مادرت سرکوفت همه رو به جون  یبر یترک کن دیرو با یدون یخودت م
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تا  یو لباس تنت هر چ یخودت یکه بفهم یقرار گرفت یتیتو موقع چوقتیه  ؟یبخر

دادم   یم لیآوردم پول وک یدونه؟ از کجا م یحقت نم یکس ید یحاال براش زحمت کش

گفتن از  ؟یطالقم بد ای یایبا من کنار ب یحاضر نبود  یطی شرا چیتحت ه یوقت

  یدوندگ یشد بعد از کل یاگر شوهرت راض میگذر تا برات پرونده باز کنحقوقت ب

 . ریطالقت رو بگ

مشکلت با   دیپرس یشد ازم م یواسطه م یکیچقدر برام سخت بود هر بار  یدون یم

به من دست  اوشیگفتم س یتو م ییدا  یجلو دیبا  یفکر کن من چطور ه؟یچ اوشیس

و   یبیشدم به نانج یگفتم محکوم م یحامله بشم؟ آخه اگر هم م  یزنه من چطور  ینم

بار که رفتم   نیکردم اول فیدو تاست؟ براش تعر یکیمگه درد ما زن ها  ییایح یب

 گفت...   یدر بهم چ یدادگاه مسئول جلو 

 ؟ یرفت یبار؟ ک  نیخواست بدانم: اول یهم دلم م خودم

ما داره به سمت   یگفتم زندگ نکهیسر ا ن رویب  یمنو از خونه انداخته بود ییبا دمپا  -

ره...   ینم ادمی چوقتی در بود منو راه نداد... نگاهش ه یکه جلو یره... زن یم ییجدا

  رون؟یکه پرتت کرده ب ختیسر و ر ن یبا ا یبود  یکدوم قبرستون  شبیبهم گفت د

 یبار هم رفتم پزشک  کیو من انجامش ندادم...  هبود یانگار طالق گرفتن کار آسون

داغونم کرد که  زشیچنان با نگاه ه کهی هام رو نشون دادم... مرت یکبود  یجا یقانون

باش پا   ی... پوزخند زد گفت مچت رو گرفته؟ به خودم گفتم قورمی خواست بم یدلم م

زن  کیبپرسه نصفه شب  ستین یکیکه شوهرت زده...  اریپس نکش... گفت شاهد ب

رفتم در خونه   اره؟یشاهد ب یخوره از کدوم قبرستون یخونه خودش کتک م یتو

  میرو به هم بزن یکس یزندگ میش  یما واسطه نم یول  دمیگفت من شن هیهمسا

شهادت بدن؟ آخه چقدر  ان یهم نم رمی شه؟ اگر من بم یم یگناهه... پس جون من چ

 ظلم؟ بعد باز مقصر منم که طالق نگرفتم؟  

...  دی... ببخشزم یام بچسبانم: عز نهیرا پشت گردنش گذاشتم تا سرش را به س دستم

و  یکنم پاداش صبور  یم یبخشم... کار یخودم رو نم چوقتی منه... ه ریهمش تقص

شم نداره ما رو با هم چ یدعوامون رو به دل هرک دن ی... حسرت دی رینجابتت رو بگ
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به سحر که    نیزنم که همه بگن آفر یمعشقم رو بهت جار  یگذارم... طور یم نهیبب

شه ساخت...   یرو که م ندهیآ یشه گذشته رو پاک کرد ول ینم گهیدونم د ینرفت... م

 شه؟  ینم

هم ندارم...   یندارم اما چاره ا یدیدونم... ام یرا با نوک انگشت گرفت: نم اشکش

کنم نفس خودم رو  یمثل قبل با تو زندگ ایکه بفهمم قراره برگردم خونه پدرم  یروز

 گهیتوست وگرنه د دیجد یکم دلم گرم شده بخاطر کارها هیبرم... االن هم  یم

درست   میگفتم عقد کن یول  دمیفهم م ی بود زدازم نمونده...مقصر خودمم... نام یزیچ

 شه...  یم

 

  یسقف درست م کی ریز میباز خودمو گول زدم گفتم بر دمیفهم میعقد کرده بود

رو کردم که همه دخترها مثل من  یهمون کار  یول دمیفهم یشه... همون شب عروس

کردن... خودت رو گول   یالبافیکنند... به خودت وعده دادن و خ یوقت ها م نجوریا

  یشتم... هگفتم البد من کم گذا ددرست نش یچی ه دمیفردا موندن... د دیزدن به ام

 بدتر هم شد... چیکردم... نشد که ه یسع  یکردم... ه یسع

 شه؟  یدرست م  میاگر بچه دار بش یو البد بعدش فکر کرد  -

 کرد؟  یکنه... خودت بگو فرق م  یفرق م  زیهمه چ ادیبچه ب هیهمه گفتن  یعنیآره...   -

  یمطمئن بودم خفه خون م گهیشد چون د یبدتر هم م دیکنم نه... شا یاعتراف م  -

که بهش عادت  یبه روال  شتری... من هم ب یساز یو م یسوز یبه خاطر بچه م یریگ

 ...  دمیچسب یداشتم م

بدون   یشد... با دست خال  یم شتری من ب تی بود فشار و مسئول نیتنها فرقش ا  -

باهاش  رمیگ یم اوشیرو از س هیبکنم؟ گفتم مهر یخواستم چه غلط یپشتوانه م

دهنم   پیخودم هم ز ادیراه در م نیکنم فوقش خرج خودم و بچه از ا یرآمد درست مد

 بود؟   یهم نزن ک شکه گفت حرف یکس  نیاول  یدون یکشم ... م یرو م
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 زم؟ یعز یفرو بردم: ک شیموها نی فرستادم و دستم را ب  رون یدردناکم را ب نفس

... گفت اصال حرفش هم نزن...مردم  م یمامانم... گفت زشته... گفتم به خاطر زندگ  -

  لیازش خواستم پول بده وک یوقت ی... گفتم باشه ول ؟ی ریبگ  هیگن اگر مهر یم یچ

مشاوره خانواده هم گفت زشته...   می گفتم پول بده بر یهم گفت زشته... وقت رمیبگ

 یچه کار م دیبا گهیتون دخالت کردم... من دیزندگ یکنه من تو یفکر م  اوشیبعدا س

 کردم؟

  یشد برگرد یگم... اگر دلت راض  یم ی... خوب گوش کن من چ گهی... بسه دسیه  -

 دمی... اجازه نمینباش  چکسیمحتاج ه گهیکنم د یم یسقف خودم کار کی ریبا من ز

کرده هم صحبت   یدلت رو زخم ای  یخوا یبا هر کس که نم ستین یاگر ضرورت

درباره خانواده   یتوقع ازتوقت   چیبدم ه یتعهد محضر  ای سمی بنو یخوا  ی... میبش

  یبعد م قهیدو دق میحلش کن ایب یگ یروز م  کی... یداغون یلیخودم ندارم؟ سحر خ

هم   دتیهمه ترد نیا لیدل یدونم دلت هنوز مال منه ول ی... میتمومش کن یخوا

 ...  هیمنطق

خوام باز  ینکشه اما نشد... حاال نوبت منه فقط ازت م نجایبه ا  ینبوده که نکرد یکار

 ... یصبر کن

به جز صبر کردن از دستش  یکه داشت کار یباز هم صبر کرد. هر چند با وضع سحر

 گری. ددیآمد اما دوباره در خودش فرو رفت و با سکوت جانم را به آتش کش یبر نم

کالس کنکورش را ادامه   یش را از دست داده بود و حتا  زهیکرد. انگ  ینم یاعتراض 

 یوقتش را با آنها م یو چند ساعت رفت یم یدو تا شاگرد داشت که گاه یکینداد. 

کرد.   یصحبت نم ادیبرخالف سابق ز ی آمد ول  یگذراند. جلسات مشاوره را همراهم م

 دیودم و باکند. نگرانش ب  یم یشده اما خودخور میبود تسل  نینظرش ا یدکتر عامر

که تنها در خانه خودم   ییاز شب ها  یکیکردم. چند هفته بعد  یبه حالش م یفکر

را گرفتم. کاغذ و  یینها میکردم تصم یتماشا م یکیسحر را در تار یخال یجا

مشترک ما آنقدر  یتمام اموالم را نوشتم. هفت سال زندگ ستیبرداشتم و ل یخودکار

  یچند وقت ما در آن خانه چهل متر ن ینداشت که ا نی ریخاطره خوش و لحظات ش
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 دیکردم نبا یم نیو فروش ماش دیکه با آن خر ی. به پولمیمهمان آغوش هم بود

دو  میکرد یم یکه در آن زندگ یکارم بود. به جز خانه ا  هیزدم. سرما یدست م

فروش  یرا برا  یکیدست مستأجر بود. روز بعد هم داشتم که هر دو  گریآپارتمان د

. چند روز  زدیخواستم مبلغ اجاره را به حساب سحر بر یکیگذاشتم و از مستأجر آن 

و قولنامه را به نام سحر نوشتم. با  دمیخر شگاهینما کیکوچک نزد یبعد آپارتمان

کنم.  زشیشروع دوباره سورپرا کی  یرفتم تا برا دارشیبه د ینیریدسته گل و ش

من  دن یشد. با د یخارج م زان یآمدن مادر زنم که اشک ر رون یورود من همراه بود با ب

 شده؟  یز یچ ؟ی: سالم مامان خوبدیو رنگش پر ستادیا

کرد. چند   یحال التماس هم م نیبود. هزاران طعنه داشت اما در ع  بیعج نگاهش

کنارم گذشت و به   از یحیتوض چی. بدون هدیشد و بعد بغضش ترک رهیبه من خ هیثان

اول سراغ سحر بروم که خودش در  ایکنم   بشیسمت آسانسور رفت. مردد بودم تعق

 را باز کرد: سالم!

شده؟   یزد: سحر چ یم یبه کبود یکرده بود. صورتش از فشار عصب هیهم گر سحر

 من برم دنبال مادرت... ریمال توست... بگ نیا ایب

 تو...  ایخواد... ب  یاز کرد: نمب شتریرا گرفت و در را ب ینیریش جعبه
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