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که من با بخششم به او  یتیساخت و امن ندهیاز آ  میکه سحر برا ییبایز ریتصو یایرو

درخشان  یستاره ها ایدن کیوحشتزده ما را شست و  یذهن ها یاهیکردم س هیهد

 خندان در آسمان عشقمان روشن کرد. 

راحت دوباره به سر کارم  الیتوانستم با خ یشده بود. م یمراحل سپر نیتر سخت

خانواده ام بروم و   داریدروز به  کی یبرگردم. با مشورت سحر قرار شد هفته ا 

در رستوران کمتر   رایبودم ز یکار را خارج از خانه پدرم انجام دهم. راض نیا حایترج

مشترکم غرق کنند.   یدرباره زندگ یجکاوکن ای ثیکردند مرا با حرف و حد یوقت م

برد. هر چه  دمان یخانه را جمع کرد و به آپارتمان جد هی اثاث ییسحر خودش تنها

.  م یخواستم شب آنجا بمان یاما من نم می دیرفته بود دوباره خر نیو از ب میشکسته بود

روبرو  نخواهد با خانواده م یبردم. مهم نبود نم یسحر را با عزت به خانه اش م دیبا

هم بود.   نیمن سخت تر یمرحله برا  نیرا به همسرم بدهکار بودم. آخر نیشود ا

خانواده ام تماس  یکردم. با تک تک اعضا یآماده شد نقشه ام را عمل زی همه چ یوقت

گرفتم و خواستم در خانه مادرم جمع شوند. از همه خواستم تنها و بدون همسرانشان 

هم شده خودشان را   یباالخره از سر کنجکاو ماقبول کردند ا  ی. به سختندیایب

  گریتوانست باز کند اما من آرام بودم. د ینم یقدرت چیپدرم را ه یرساندند. اخم ها

امان قلبم نبود. تازه   یب یها دن یکوب ایاز گزگز کردن نوک انگشتان دست  یخبر

 یم نجامگفت ا یم یکه هر کار دمیترس یلحظه از پدرم م نیخودم تا ا یحت دمیفهم

کنارشان نشستم و شروع به   نیزم ی نفر رو نیدادم. با ورود کامران به عنوان آخر

... منت سر من  دیهمه جمع شد  دیداد تی ممنونم اهم نکهیصحبت کردم: اول ا

 که با زنم گرفتم حرف بزنم...   یمیخوام درباره خودم و تصم ی... مدیگذاشت

: من  دمیکش رون یکرده بودم ب ادداشتیکه قبال نکات مهم را  یشلوارم کاغذ بیج از

  یازیلحظه به بعد اگر ن نیشما باشم... از ا یروز در هفته در خدمت همگ کیتونم  یم

 ارشیک ایکامران  گهید یروز در هفته... روزها کیمن هستم اما فقط  دیبه کمک داشت

  یول میرس یعرض ادب خدمت م  یمن و همسرم برا ندهیسال آ دیهستند... ع هیو بق
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  یگونه مراوده مال  چیدونه... ه یهر کس خودش م التیتعط یباق یروز ... برا کیفقط 

 من و شما اتفاق نخواهد افتاد...  نیلحظه به بعد ب  نیاز ا

... همه  دیخودتون خرج کن بینداره... اندازه ج یبدهکاره به من ربط ایچک داره  یکس

در خونه   دیمحترم بر یلیخ هفته نی افته که آخر ا  یاتفاق م یها فقط در زمان نیا

 نکرده...   یاز زن من عذرخواه چکسی ... هنوز هدیکن ییخانواده سحر و ازشون دلجو

 بدم؟  یخم بشم سوار ینکنه توقع دار ؟یچ گهی: داوردیتاب سکوت ن گرید پدرم

که قراره مادر بچه من   یبابا تو به زن نی ... ببیبد یاز شما توقع نداره سوار  یکس  -

... امروز جبران کن وگرنه حق دارم  یزد  ی... بهش تهمت ناموسیکرد  نیبشه توه

 ... ینی اجازه ندم نوه ات رو بب

االن قراره   نیگه انگار هم یجور م هیرا باالتر برد:  شیدر هوا تکان داد و صدا یدست

 بچه دار بشه... 

 یده بودم. قصد دروغ گفتن نداشتم اما مآماده کر یتیموقع نیچن یقبل خودم را برا  از

زدم و  ی. لبخند نندیبب یت یموقع نیچند لحظه هم شده خودشان را در چن یخواستم برا 

  یفرق چیه گهیگفتم: سحر مادر بچه منه... حرمتش با مادر خودم د یبا خونسرد

 نداره... 

جون   ؟یگ ی: راست مدیآن اخم ها باز شد. با ذوق به سمتم برگشت و پرس  باالخره

 ره؟ یتن بم نیمن؟ بگو ا

  نیهم یدروغ بود برا  رایسحر حامله است ز میبگو میخواستم مستق یوجه نم چیه به

... اون  دمیبگذارند. ترانه گفت: من فهم گریکدیسکوت کردم تا خودشان حرف دهان 

 عوض شده بود...  افشیق یلیدرمانگاه بود خ یروز که تو

 خوام...  یازت نم یچیه گهید ایشکرت... خدا ایدست به آسمان برد: خدا مادرم

شده: نگفتم؟ خانم نگفتم؟  روزیپ یکرد در جنگ بزرگ یو تصور م دیخند یبلند م پدرم

آخر   یدی... ددهیاز ما بر اوشیس یگفت یچه کار کنم تو ه دیدونستم با یمن که م
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خودم از خجالتش در   نجایا ادیزنگ بزن سحر ب ؟یکردم نوه دار شد یخودم کار

 ...امیم

 گفتم: نه! یمحکم و جد یلیخ یلحن با

طلبکار گفت:   یهمه ساکت شدند. پدرم با تعجب نگاهم کرد و با لحن یلحظه ا  یبرا 

 ... ادیکه ن ادیشده؟ نم یاوه... حاال انگار چ

باشه پس   د؟ینیو نببچه من چوقتیه دیندار یبه هدف خورده بود: پس شما مشکل رمیت

 مونه...  ینم یحرف گهید

 نه... آخه چرا؟  ی: وا دیدست دلش لرز هیزودتر از بق مادرم

 مادرش رو بگذارم پشت در...  رمیبچه رو بگ دیچرا؟ البد توقع دار دیپرس یتازه م  -

  یزیچ نی همچ ی: خاک به سرم... من کدیبه گونه اش کوب  یکف دست ضربه ا با

 خواستم؟ 

ته مونده   دیهمه با هم متحد شد ی... وقتدیستیمن قائل ن یبرا یاحترام چیه  یوقت  -

رفتار  بهیغر کیبا زنم مثل  دیتوقع دار ی... وقتدیما مونده بود شکست نیکه ب یحرمت

  یآب خوردن تهمت ناموس نیبابا به عروسش ع یکنم و فقط پشت شما باشم... وقت 

 من چه کار کنم؟  دیدار وقعکنه... ت یزنه روش دست بلند م یم

زدند. تبسم و   یکردند و پوزخند م یو کامران تمام مدت در گوش هم پچ پچ م ارشیک

در   میطال بردار بر کهیت هیترانه ساکت بودند اما امان از پدرم: جمعش کن بابا... خانم 

 ... میخونه باباش دهن همه رو ببند

  ید یفهم یم  لتیخونه فام یرفت یخواد... بابا خودت بگو... اگر م یزن من طال نم  -

که تو  ستادمیا ییمن االن درست جا ؟یکرد یچه کار م میما در عذاب ایمامان 

 خانواده خودم چه کار کنم؟  یبرا دیخانواده شدم... به نظرت من با کی... مرد یهست

مغزش رو شستشو داده...   ؟ینیب یحرفش با مادرم بود: م یرو  یمن اشاره کرد ول به

 اد؟یم نییخانم االن تازه افسار خر معرکه رو گرفته دستش مگه حاال پا
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کامران دوباره   یصدا دن یرا بستم اما با شن میپلک ها یو لحظه ا  دمیکش یقیعم نفس

اهت  کنه ملکه وج یسحر رو نشناسه فکر م یگه هر ک یجور م هیچشم باز کردم: 

 یما نم یال یاندازه و یباباش رو جمع کن یی... کل دارام یدیگرفته... خانوادش هم د

 شه... 

سحر رو با کل  دهیگند یتار مو کیخودت... من  شکشیپ یشما زن خوب گرفت  -

وفا کرده که به تو  یبه ک ایمال دن نمیکنم... باشه مال خودت بب یبابا عوض نم ییدارا

 بکنه؟ 

 الیاصال خ ایصبر کردم تا بشنوم اما گو یشروع شده بود. کم یشگ یهم یها جنجال

مشت چرت و   کی یکرد یرا جمع م شان یکوتاه آمدن نداشتند. سر و ته کل حرف ها

آتش  نیدر ا میکرد جز مشکل من و سحر که داشت یاشاره م یز یپرت بود که به هر چ

کند  یخواست صحبت جد  یم یکس قتنبود چرا در خانه ما هر و  . معلوممیسوخت یم

و  ارشیشد. ک یو مشکالت آنجا م یختم به حساب و کتاب آهن فروش زیهمه چ

شوند که من ساکتشان  قهیبا هم دست به   ینمانده بود سر مشتر یزیکامران چ

 دادم.  یم صلهیقائله را ف نیکردم و ا یحجت تمام م دیکردم. با

: همه تون  دندیچند بار همه را دعوت به سکوت کردم تا باالخره دست از بحث کش

  ی... گوشت و استخونم به شما گره خورده... نمدی... شما هم خون من هستدیگوش بد

از دستم بر   یکار دیحذفم کن دیریبگ میتونم از شما چشم بپوشم اما اگر شما تصم

  ستمیوجه حاضر ن چیبه ه رمیپس بگ رو میموفق شدم زندگ ی... من به سخت ادینم

برم فقط دو روز   رون یدر که ب نی...از ادیدوباره از دستش بدم... پس خوب گوش کن

  اوشیبه اسم س  یپسر ایخواد برادر  یهنوز دلتون م دیبه من ثابت کن دیوقت دار

  چیاز وجود من شده ه یمی... سحر نستیتنها ن گهیهم د اوشیس نی... ادیداشته باش

هم در کار  ی... بچه ا رمیم یکه از من جدا بشه چون اگر بره من م ستیهم ن یراه

وضع ادامه   نیاگر زن من حامله بشه و شما همچنان به ا دینیفقط خواستم بب ستین

داشت... به جون همه  دیهرگز نخواه دیکرد یهمه آرزوش رو م نیکه ا یزیچ دیبد

زن و بچه منو   هیسا یحت دمینم زهخورم اجا یس هاتونم قسم متون که هنوز عاشق نف
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در خونه   دیکنم... اگر رفت یبا سحر دوباره از نو شروع م گهی... من چند روز ددینیبب

هم باشه حساب  یاوشیس نکهیا یرو دیکرد یپدرش از خودش و خانوادش عذرخواه 

شه همون عروس سابق... سحر   ی سحر دوباره م ستین نیا شی... تازه معندیکن

  نمیبب  یدوباره ازتون برخورد ای دیاگر نرفت  یمورد جداست... ول نیحسابش از من در ا

ما  چوقتیه گهیبرم د  یشهر م نیاز ا رمیگ یدست زنم رو م ارهیبه وجود ب یکه ناراحت

بلکه به خواست شماست... حرفم رو  ستیهم به خواست من ن  نی... ادینیب یرو نم

 اش با خودتون...  هی ته خط بود بق نجایازدم 

گرفته   شیرا پ یشگیگوش کردم. دوباره روش هم حاتشان ی نشستم و به توض یکم

که مادرم گفت: خونه حاج غالمرضا   ی زیمثل چ یتمام نشدن یها  یبودند. گله گذار

کرد... سحر نشسته   یم  ییرایپذ یعروسش چطور یدید یم دیبود با اءیمراسم اح

نشون  یجمع خود  یعروسم تو ادخو ی بود کنار سفره انگار نه انگار... خب منم دلم م

 نبود...  ایدن نیا یزد به پاش ... اصال انگار تو یبده... آخر خانم زند

شام ما رو مهمون  هی: باباش دیسنج یثروت م  یرا با ترازو زیمثال پدرم که همه چ ای

لقمه نون زورش   هیداره...  الیپدر عروسمون و میپز بد میگفت الشیو می نکرد... رفت

 ما بگذاره...  یخودش بخوره چه برسه جلو  ادیم

 

  یهست... نم ی... انگار کومدیتبسم هم گله داشت: چند بار با احترام دعوتش کردم ن

 خواد که نخواد... 

سرش  ری خ قشیهم گله از برادر سحر داشتند: اومده مغازه با رف ارشیو ک کامران 

 کرد اومده مفت بار بزنه ببره...  یفکر م  ارویآورده...  یمشتر

 ...  ستندیکدوم کاسب ن چیکرد: بابا ه لشیگفت و کامران تکم ارشیجمالت را ک نیا

  زیچ چیکرد. آن شب ه یبه من نگاه م ی چشم ریز یتمام مدت ساکت بود و گاه ترانه

سحر را   یخانه کوچک مجرد میداشت  یرا دو روز بعد وقت شینگاه ها ینگفت اما معن

ما سخت بود.   یهر دو  ی. دل کندن از آن خانه برادمیفهم میداد یصاحبخانه م لیتحو

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

  یزندگ یواقع ی. معن میم اما دوستش داشتیدر آنجا گذراند ینیریتلخ و ش یروزها

که  ینه دو نفره ا کاناپه که یرو نجایلوکس بلکه ا  یمشترک را من نه در آن خانه ها

چمدان لباس   میآورد رون یکه از خانه ب یلوازم نیگرفتم. آخر ادیمال خودم هم نبود 

به خانه   یبار آخر نگاه  یبود. هر دو را در راهرو گذاشتم تا برا تارشیسحر و گ یها

 ... یجا نگذاشته باش یزیحموم چ یتو  نی: سحر ببمیاندازیب

 سالم!  -

بود: سالم...   ستادهیدر آسانسور ا ی. مردد جلودمیترانه را د دمیسمت صدا که چرخ به

 تو...  ایترانه ب

آمد و سالم کرد. خواست از کنار ترانه بگذرد تا  رون یب یبهداشت سیهم از سرو سحر

 !یرا گرفت: سحر نرو... اومدم ازت بخوام حاللم کن شیاما خواهرم بازو میما تنها باش

 

 

 

او بودم با    یاگر جا دمیگفتن داشت. از خودم پرس یر به ترانه حرف ها براسح نگاه

 کردم؟ من که عمرا! یجمله حاللش م کی نیهم

 م؟ یشه حرف بزن یم  -

زد اما با احترام ترانه را به داخل دعوت کرد و خودش پشت سر   یم یبه کبود رنگش

به من نگاه کند وارد شد. ترانه نشست و با کف دست به تشک مبل   نکهیاو بدون ا

 : دیکوب

 باشه؟  میزن یکم حرف م هیعروس خانم...  ایب  -

 کرده بود:  ریاما گ ندیدلش نبود بنش

 د؟ ید یم لیتحو دیدار  -
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 سحر باز شود: خیدادم خودم جوابش را بدهم تا  حیترج

 ... دهی فرصت دوباره م  کیآره... سحر داره به من   -

 نیمن نشست. بغض داشت اما متوجه شد که با ا یکنده شد و رو نیسحر از زم نگاه

گفت  یکنم مراقب رفتارش باشد. طرز نگاهش م یحرفم قصد داشتم به ترانه حال

 دستگاه پرس له شدن دارد:  ریحکم ز شیخواستن خواهرم برا تی حالل

 کنون در راهه؟  یآشت ین یری... پس شی به سالمت  -

 زدم:  هیتک وارید به

 داره...  یسحر بستگ می ... به من و تصمستیمشخص ن یز یهنوز چ  -

 ...دیریگ ی سخت م دیدار یلی... خگهید دیتمومش کن  -

  یچالند و سع یدر هم م یکرد؟ سحر انگشتانش را عصب یبود تمامش م خودش

 داشت بغضش را فرو ببرد: 

... حرف  یبد  تیما اهم یبه قهر و آشت چوقت یه ادینم ادمی ؟یاومد  یچ یترانه برا   -

 رو بزن...  تیاصل

به من رفت و به سمت   ی. چشم غره ا امدیبرادر جان به مذاقش خوش ن ییگو رک

 : دیسحر چرخ

 گرفتم جز تو! تیمن از همه حالل ؟یکن یحالل م  -

تصور کردم از کرده   دیکش شیبود. لحظه اول که حرفش را پ بی زده بودنش عج ذوق

چه کرده   ستیمهم ن  شیهم برا ادیبود که ز یکس هیاست اما حاال شب مان یخودش پش

 خوشحال است:  یلیخ یز یفقط از چ

 سحر؟!   -

پلک بست.   یهم فشرد و لحظه ا  یرا رو شیخواست به ترانه نگاه کند. لب ها ینم

 : ندیبب یقبل گاهیدادم دوباره خودش را در جا یاجازه م دیشود؟ نبا مان ینکند پش
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 . خانمِ من... نگام کن... سحر..  -

 سرخش را به من دوخت:  یچشم ها لیم یب

به من   یبگ ی... هرچ یبود؟ من قول دادم دخالت نکنم خودت خواست  یقرارمون چ  -

 ...  یبترس  نکهینداره... حرفت رو بزن بدون ا یربط

خانه خدا   رمیزدم؟ خب دارم م یخواستن ترس داره؟ مگه من حرف بد تی وا؟! حالل  -

 گرفتم... بد کردم؟ یم تی از همه حالل دیبا

 

اعصاب مرا هم خراب کرد. سحر بلند شد و به سمت آشپزخانه  یلحن طلبکارش حت

 شد ساکت ماند: یکنم اما مگر م یرفت. گفتم دخالت نم

 ؟ یدار یزیچ یخانه خدا از سحر طلب ارتیز یبر  یخوا  یترانه تو م  -

 مانع شد: سحر

 ... اوشیس  -

 آب در دست داشت:  یوانیل

 ... فقط بمون گوش بده... یقرار شد دخالت نکن   -

و با فاصله  دیکش رون ی ب یاز پشت ناهار خور یصندل کیاما کنار ترانه نرفت.   برگشت

 خواهرم نشست:  یروبرو

  چیدونم از ه یدلم باهات صاف شده... م نکهینه به خاطر ا یکنم ول  یحاللت م  -

  یمهمون خونه اش م ی... به حرمت همون که داریست ین مون یکدوم از رفتارهات پش

 ... ی بشنو دیتو هم به حرمت همون با یگفتم حالل ول  یش

 وا؟ مگه من چه کار کردم؟   -

   ؟یتیچرا دنبال حالل ینکرد  ی»وا؟« ... اگر کار نیهم  -
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 ... میکرد یرو ادهیکم ز هیهم گفتم   اوشی... من به سیباشه سحر هر جور راحت  -

 کم؟   هیکم؟ فقط  هی  -

 خواست جواب دهد اما سحر اجازه نداد:  ترانه

 میکنند اما تصم یمغز ما فرو م یرو خانواده ها تو زهایچ یترانه خانم... بعض  نیبب  -

خوره... قبول من خوب   یبا خود ماست... مادرت گفت عروسش به درد نم یینها

که بچه بودم   یبه من  دیگرفت میهر کدوم از شما با اراده خودتون تصم ینبودم... ول

 ... دیدادم ظلم کن یجون م اوشیدست س ریکه داشتم ز یعروستون شدم... به من

 م؟یگفت اوشیگذره؟ مگه ما به س یم یچ اوشیتو و س نیبه ما چه ب  -

... چون هر وقت ازتون کمک خواستم منو دروغگو جلوه  دیگفت اوشیآره شما به س  -

از تک تک اخالق هاش خبر دارم   اوشمیکه فقط هفت ساله زن س ی... چطور مندیداد

و   دیدون ینم دیکرد یخونه زندگ کی یو چهار سال باهاش تو ستیکه ب ییشما یول

  کی ستی بلد ن اوشیس دیدونست یم یقت... ومیریپذ یدروغ محضه عمرا نم د؟یخبر یب

  چیدختر بچه که ه کی یبا زندگ دی رو بگردونه چطور به خودتون اجازه داد یزندگ

خب  دیاون کار رو کرد د؟یکن یهاش نداره باز تی مشترک و مسئول یاز زندگ  یفهم

چرا به  یازدواج حالل مشکالته ول می کن یاز ما فکر م  یلیچون خ رمیپذ یباشه... م

ها  ریهمه تقص دیکرد یکنه سع یاشتباه م  دیبا آرامش به برادرتون بفهمون نکهیا یجا

 گردن من؟ دیرو بنداز

 

.  رمیپذ  یباز هم م د؟یبرس یکه به چ دیگولم بزن د،یکن یباهام باز د،یکن کمیکوچ

نازا...    دیشه... به من گفت یحل م زیهمه چ ادیکنند اگر بچه ب یخانواده ها اصوال فکر م 

دست  دیها به کنار... رفت نی...همه ادی...متلک انداختدی...دروغ گفتدیزد یتهمت ناموس

دونستم... آخه   یکه من هنوز خونه خودم م یخونه ا یتو دیوردآ دیرو گرفت گهید یکی

 رو فراموش کنم؟   یکیکدوم 
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 کند: یم  وانهیدانستم سحر را تا مرز جنون د یکه م یباز هم جواب  و

 جلوت رو گرفته بود؟  ی... کیگرفت یطالق م یخواست ینم  -

 شد ساکت بمانم:  ینم

باز نگذاشتم که به زور    یبراش جز بدبخت یراه چیمن... من جلوش رو گرفتم...ه   -

  یزخم م یدار یچطور یفهم یخودت نم یخوام سکوت کنم ول یبرگرده... ترانه م

تونم دلت رو  یمن نم یکنه... تو خواهرم  یرو حل نم یز ی... سکوت من چیزن

شه... احترامش برام به   یهام م بچهبشکنم... سحر همسرمه... پاره تنمه... فردا مادر 

به   یکه سحر گفت ربط یزیچ نی همون اندازه واجبه که احترام مادرم واجبه... ا

 نی کم وجدان... هم هیکم انصاف...  هینداره...  یمناسبات عروس و خواهر شوهر

 یسحر آبروم رو بخر  ی... جلویکن دمیخوام رو سف یکنه ... االن ازت م  یم تیکفا

 ... دمیند  یاز خواهرم داشتم ول تی جو انسان کیتوقع  نکهیاز ا شمخجالت نک

 داره؟  یشما به من چه ربط یدعوا   -

داره که  یبه تو چه ربط م؟یش ینداره پس به تو چه مربوط ما بچه دار نم  یاگر ربط  -

  گهیحرف ها د نیمن که با ا ؟یزن یچرا خودت رو گول م رم؟ینگ ای رمیمن زن دوم بگ

 ... دهیکش یشم... سحر هم اندازه کاف یخر نم
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