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 جوابش را داد:  یمعطل  یسحر ب

  ی ... طرفداری زن یحرف م یزندگ کیدرباره  یدار ه؟ی ابونیخ یمگه جنگه؟ مگه دعوا  -

به جون من... کم از خودت   یافتاد  یشد  هیدستت درد نکنه اما خودت هم پا یکرد

چشمشون   یجلو اوشیبه خانواده خودم بگم س دمیترس یبچه بودم م دم؟یمتلک شن

  کتیبود منو به چشم خواهر کوچ نیا مآوردم تصور یبشه... به تو که پناه م  کیکوچ

 مای...انقدر منو با سیدیکوب یصورتم م یبعد تمام حرف هام رو تو یول ینیب یم

  یبهتر از اون باشم اما نم یحت ایمثل اون  دیکه باورم شده بود با دیکرده بود سهیمقا

  وستون عر نی چند سال بود بعنوان اول مایبود... س  یرحمانه ا یب  سهیتونستم چون مقا

 من تازه وارد و خام بودم...  یکرد ول یم یبا شما زندگ

 دلمون خون بود...  مایما خودمون از دست س ؟یباش مایاز تو خواست مثل س یک  -

که سال به سال خونه شون مهمون  ک یخانواده کوچ کی... من از دیگفت یدروغ م  -

نداره و اهل حرف زدن   ادیجنب و جوش ز ییکه توانا یدختر کم انرژ کی... من ادینم

صد تا پسرعمو دارن...  یبود باال نی که افتخارشون ا ی... اومدم تو خانواده استین

کشه... جون نداشتم   یکار کردن و حرف زدن ته نم یشون برا یکه انرژ ییزن ها نیب

مثل شوهرش نه   یداشت... مثل خودتون بود با پشتوانه ا مایپا به پاتون باشم اما س

شد... من   یها شروع م سهیگرفتم مقا ی... من که فاصله مبی پناه و غر یمثل من ب

شما  یخودم رو داشته باشم ول یها  یگوشه خلوت کنم سرگرم کیدوست داشتم 

دو روز... هر   یکیتازه نه  دیساعت ها حرف بزن  دینیهمه کنار هم بنش دیداشت دوست

راحت تر   مایمعلومه با س...  یو مرخص  یلیسال بدون تعط یروز هفته، تک تک روزها

مثل اون   دیکرد یمجبورم م ی... اما وقتهیهم عال یلیخ ستیاصال بد ن نیو ا دیبود

  یرو ندارم بهم فشار م شییتوانا ی ستم حتیبشم که ن یزیچ دیباشم اصرار داشت 

 اومد... 

ها و فشار   یانقدر مغزش از گله گذار  دمید یم اوشیآوردم به س یاز اون طرف پناه م

کس  چیخواد خرخره منو بجوه... ه ی م یحرف نیشما پره که قبل از کوچکتر یروان

  ای یانقدر در گوشش ناتوان یبرادرش بگه برو زنت رو بزن... وقت ایبه پسر  رهینم
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  کیشه تحر یم شیمعن رهیرو بگ جودششمره که نفرت و یزنش رو م یتفاوت ها

 وش طرف رو پر کردن... کردن... گ

. ترانه که آهنگ رفتن کرد سحر دستش را جلو می گفتن نداشت یبرا یحرف چکدامیه

 آورد:

به هم زخم   گهید دوارمیندارم ازت اما ام ی... خاطره خوب شهیهم یخداحافظ برا   -

 ... مینزن

 ؟ یچ یعنی  -

ناخواسته گند بزنه به انسان بودنم خط قرمز   ایتو و هر کس که خواسته  یرو یعنی  -

 شم...  یاستثناء قائل م  یخواهر خودمه فکر نکن شیکی... دمیکش

 یم دیکرده. با یرو ادهیو منگ با او دست داد و رفت. حس کردم سحر ز جیگ ترانه

.«  دمیگفت »خط قرمز کش یداد اما وقت ینشان م یاز جانب خودش تند  یگفت و کم

بکشم که تصور کند دارم   شیخواستم حرفش را پ یحال نم نیبا ا تنم لرز رفت. 

نشست و چهره گرفته و   نیماش یصندل  یکنم. کنارم که رو یم یاز کس  یبانیپشت

  یکرده. بهتر بود کال ب یناخواسته تند دیبا خودم فکر کردم شا دمیرا د نشیغمگ

 : دیجلوتر خودش پرس یشدم اما کم یآن جمله م الیخ

 ؟ی ناراحت شد دمیگفتم روش خط قرمز کش  -

 . با تعجب نگاهم کرد: دمیکرد اما بلند خند یهنوز فکرم را مشغول م  نکهیا با

 ؟ یدیاز کجا فهم ؟یذهن بخون  ی! نکنه بلد؟ییخدا  -

 زد و نگاهش را به روبرو دوخت: یحال یب  لبخند

خط قرمز  ها  یلیخ یگفتم... رو یم دیبا  یخشن بود ول یادیدونم ز یم  -

اشتباهات گذشته رو تکرار   ستمیحاضر ن گهید میکن یاز نو شروع م می...داردمیکش

 کنم... 

 ! فه؟یضع یرو ما خط نکش  -
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 ! فهیباز گفت ضع  -

 و خشک خارجش کنم:  یاز آن حالت جد  نکهینداشتم جز ا یبد قصد

  ییرو کدوم بدبخت ها نمی... خب بگو ببیناکارم کرد یبودنت زد فهیضع نیبا هم  -

 که خبر ندارند؟  یدیخط کش

  گهیو چند نفر د دیو سع ان یمادرم، پدرم، خواهرم، خودت و کل خانوادت... فقط ک  -

 هاشون شک دارم...  یبدون خط موندند که درباره بعض

مراقبت از   یسحر برا  میترس همه وجودم را فرا گرفت. قرار داشت  یلحظه ا  یبرا 

 شد در خانه پدرزنم بماند.  یجراح سشیآپاند شیروز پچند  نیمادرش که هم

 را انجام دهم.   دمان یفرصت چند کار عقب مانده خانه جد نیمن هم در ا

کنم   یخانواده خودم را راض ییو دلجو ادتیزمان به بهانه ع نیخواستم در هم یم

 .  اورندیسحر را با احترام از خانه مادرش ب

را خراب   میآخرش با ترانه همه نقشه ها سحر و صحبت یکردن ها یخط خط نیا

 کرد. 

با خودم فکر   یشده ها بودم. لحظه ا  یخودم هم جزو خط کش نکهیهمه بدتر ا از

اش آنجاست، حق طالق هم   هیبه نامش زده ام و اثاث یکردم نکند حاال که آپارتمان

 دارد مرا پشت در بگذارد؟ 

 فکرم را خواند:  دوباره

گردم   ی... نترس من حرفم سنده... گفتم بر میکن یفکر م  یبه چ یدونم دار  یم  -

 زنم...   ینم رشیز

 ... یداره... خوبه تو هم انجامش بد  یخاص یبرام معن دن یخط کش نیا

   ؟یدیمادر و پدرت و شوهرت خط کش ی رو یچ یعن یمن غلط بکنم با هفت جدم...   -

 داره...   یبد یمعن  هی دن یخط قرمز کش یول یدونم دلخور یم
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 چه برسه...  دهیگفتنش هم از تو بع  یحت

 : دیحرفم پر ان یم

هم خون  ستیگوش بده... آدم ها برام چند دسته شدن...مهم ن اریباشه جوش ن  -

 ... بهیغر ایباشن 

قلب تو رو  میاز صم ای یها هر چقدر هم باهاشون ارتباط محکم داشته باش یبعض

 دوست داشته باشند... 

  شیمعن یکش یروشون خط م یخاک بپوسه... وقت یهات تو شهیکنند که ر یم یکا

 شه...   یطع مارتباطت تا ابد ق ستین نیا

 ی... براشون وقت م یکن ینم هی... بهشون تکیکن ی... حساب باز نمیندار  توقع

 اما محدود...  یگذار

بهشون »نه«   یریگ یم ادی... یکن ینگه داشتنشون نم یراض یخودت رو قربان  گهید

  ستی ن نیا شیکردم معن یتو... آشت  یحت ستندی ن یپدرم هم مستثن ای... مادرم یبگ

 ... رمی گ یم شیرو پ یدوباره همون روش اشتباه قبل 

 یها یریگ میتمام تصم یپا دیخودشه دست آخر هم با یهر کس مسئول زندگ

و با   رندیبگ میدونند جات تصم یها خودشون رو محق م   یخودش بمونه اما بعض

 مدل خاله خرسه زجر کشت کنند...  یها یدوست ایتوقعات 

که به   رندیهم ازت بگ تی ته مونده توان و انرژ دهینمنباشند سخته اما بهشون فرصت  

 ...  یبش یمرگ خودت راض

که تا امروز باعث شده   یزیهر چ ایهر کس  ی... قرمز و بزرگ... رو اوشیبکش س خط

  یحت یکلفت قرمز بکش تا دوباره ازشون زخم نخور یدو تا خط ضربدر یعذاب بکش

زنت باشه ... حساب شده تحملشون کن اما اجازه نده برات   ایاگر اون آدم خودت 

  شی... معنستیکشتنشون ن  یمعن  بهخط  نیهمون آدم ها باشند که قبال بودند...ا

  یخط بکش  دیبا یکردنشون و داشتنشون تا لحظه مرگه...اگر دوستشون دار تیریمد
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که   یرقب  یو تف تو یکن یخودت خاکشون م یوگرنه زودتر از موعد با دست ها 

 ... یانداز یم یخودت کند

 

 کردم.  یشد از پشت نگاهش م ادهیدر خانه مادرش که پ یجلو

گذشته حس کرد.  نیبار سهمگ ریرا ز شی بودن استخوان ها ریشد خرد و خم یم هنوز

 شناختم.  یداشتم آرام آرام همسرم را بهتر م

 یرا م  لشیدل دمینش یترساند اما حاال که افکارش را م یچند وقتش مرا م نیا سکوت

 .  دمیفهم

 دانستم.   یم یفتگ یسکوت سحر را دال بر خودش انمیاطراف کیبه تحر سابقا

 کرد تا فکر کند.  یسکوت م سحر

  نکهیکرد آنقدر درباره ا یادعا م یبود. وقت  دهیزد اما هر کلمه اش سنج یحرف نم ادیز

فکر کرده و   میکن نیریش ییایبه رو لیرابطه گذشته مان را تبد اهیچطور کابوس س

 گفت.   یدنبال راه حل گشته دروغ نم

 عوض نشده بود.   یادیز زیمن هم چ درباره

 ایفهمم  یچون من مردم بهتر م نکهیجهل بود. ا یبا گذشته کنار زدن پرده ها تفاوتم

کتاب خدا را  اتیحکم آ میبرا یدست مزخرفات که زمان نیهمه کاره مرد است و از ا

 داشت. 

 . دمید یروزها به چشم م نیشوند را ا یزن و مرد با هم کامل م 

  یاز زندگ  یدیجد یشفا گرفته جنبه ها  یکه سال ها ناشنواست و به تازگ یمثل کس 

 کردم.  یرا تجربه م

شب تا صبح خودم را تنها  کیانداخت و من   رونمی از اتاق هتل ب بی در کشور غر یوقت

دانستم پشتم را   یگاهم م هیکه تک یکسان ی... وقتدمید ایمرد دن نیپناه تر یو ب نیتر
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آن  یکه از خودم ساخته ام پوچ است... آر یالیبت خ  دمیفهم یکردند... وقت یخال

توانم و  یاعتراف کردم نم یبار در زندگ کی داقلتجربه سخت مرا به خودم آورد. ح

فرمان  میاجازه دهم بشنوند و به چشم ها میباعث شد به گوش ها نینم. همدا ینم

همسرم   تی کردم احترام گذاشتن به انسان یچند وقت م نیکه ا ی. تنها کارندیدادم بب

در  ارکتافتاد فقط به او حق حرف زدن و مش ینم یبی و غر بیاتفاق عج  چیبود. ه

 درست شدن رابطه هزار پاره ما فقط احترام بود و بس!  دیدادم. کل یم یزندگ

من مثل جهنم گذشت. هر شب ساعت ها با   یکه سحر کنار مادرش ماند برا یشب چند

.  دندیفهم یخواستم اما حرفم را نم ینم  یادیز زیکردم. چ یخانواده ام جر و بحث م

  یرا برا  یا  لحظه یگذاشته بود که حت ریترانه تأث یرو یرفتار آن روز سحر طور

  دن یانداخت. شب آخر مادرم بعد از شن  یکردن از سحر پشت گوش نم یطرفدار 

نرم شد اما   ندی را بب اوشیتواند بچه س ینم  گریگفت د یترانه مخصوصا وقت یحرف ها

 گذاشتم: شان یپدرم بدتر لج کرده بود. در آخر من هم حرف خودم را زدم و تنها

عروسمون باعث شد  ایبچه وفا نداره  دیدا نگ... سحر خواست... بعمیما خواست  -

برم فقط  رون یدر ب  نینداره... من از ا یهم فرق  دی... البته بگمیپسرمون رو از دست بد

دارم نه عذاب  یا  فهیوظ گهیکه دل خودم بخواد... نه د مینیب  یرو م گهیهمد یوقت

من کرده درباره زن و بچه ام   فهیرو خدا وظ یز یچ ن ... اگر هم بعنوان پسرتویوجدان

نه عرفا، نه شرعا و نه قانونا نسبت به شما ندارند...  یا  فهی وظ چیموضوع فرق داره... ه

 ایشد  ینطوریچرا ا میدون ینم دی کنم... بگم که بعدا نگ  یمن هم مجبورشون نم

.  ..ستی ن ی... مشکلدیشهنوز خانواده من با نکهیندارم جز ا یادی... توقع زمیدینفهم

به بعد به هر    نیاز ا یباالست ول  یلی کشم زنم ارزشش خ ینم میمن دست از زندگ

 و نه کمتر...  شتریدارم نه ب  فهیکه وظ دمیکس همون اندازه بها م

  یمیدر خانه قد یگرید زیسحر چ ه یزیداشتم. به جز کاناپه کهنه جه یشب سخت

  یپا  یخواست رو ی. مدیایخانه ب  نیحاضر نشد با همسرش به ا ان ی. کمینداشت

پدر در حق   کی فهیپدرم همسرش را برنجاند. واقعا وظ دیترس یو م ستدیخودش با

سفره پهن کردن و  ؟یئمکردن؟ کنترل دا یپول دادن؟ امر و نه  ست؟یفرزندانش چ
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وه دار شدن؟ ن  یبرا یزندگ کیبردن  نیاز ب یبه بها  یغذا دادن؟ دخالت کردن حت

 یاستکان چا  کیفقط  یرفتم. گاه یبه دکان کوچک مرد سمسار م ادیچند وقت ز نیا

کرد.  یم حتی مرا نص دمیکه از پدرم نشن ییتمام حرف ها یخوردم اما جا یکنارش م

شده.   بشینص یبزرگ تی را داشتم که موفق یحس کس میکرد یم یهر بار خداحافظ

شد.   یعوض م ینسبت به زندگ دگاهمیکردم و د یفکر م شیساعت ها به حرف ها

  یگریطور د می برا  ینداشت. مردانگ تی اهم  میپولدار بودن برا یلیمثل سابق خ گرید

گوشم فرو   رکه همه عمر د یز یاز چ شتری مدل مرد بودن را ب  نیشده بود و من ا میترس

 کرده بودند دوست داشتم.  

.  میناهار به خانه مادر زنم بروم و با سحر به خانه خودمان برگرد یبود روز بعد برا قرار

 یبا دستمال شهیسمسار زدم. مثل هم  رمردیبه پ  یدنبال سحر بروم سر نکهیقبل از ا

 زد تا خاکش را بتکاند:  یکهنه داشت به لوازم مغازه ضربه م

 ؟ یخوا یکمک نم ؟یخوب یباحاجسالم با  -

 من صورتش خندان شد: دن یو با د دیچرخ

 گذاشتم...  ییتازه چا نیگل گالب... بش اوشیبه سالم... آقا س  -

که بهانه   نیدروغ هم ایگفت  یدم کرده بود. راست م یشدم تازه چا یوقت وارد م هر

 بود:  یداد کنارش باشم نعمت یدستم م

 ... دلم گرفت... یرو فراموش کرد ی... گفتم باباحاجی ومدیچند وقته ن   -

 محبتش قنج رفت:  یمن گرفت و دل من برا دن یند  یاو برا دل

  شیر خیفعال ب رهیو کار اجازه نداد... دلت نگ  ی... اسباب کشیمن نوکرتم باباحاج  -

 خودتم... چه خبر بچه ها خوبن؟ 

با  یچه کرد  ؟یخدا رو شکر... تو نگفت میزنند... خوب یسر م ان یبابا... م یه  -

 خانوادت؟ 
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گفت   یمخصوصش که م هیچهارپا یرا سمت من گرفت و خودش رو یو نعلبک وان یل

 است و ساخت لهستان نشست:  قهیعت

 

 کو گوش شنوا؟   یحرف زدم ول  یلیخ  -

 

 بابا؟  گنیم یچ  -

 

 مسخره...  یها یو لجباز یشگ ی هم یبگم؟ چرت و پرت... حرف ها یچ  -

 دمیکش یکردم و هورت م یم یخال  یرا در نعلبک  یچشمانش چا یجلو  نکهیا از

 .  دیچسب یم یادیخجالت زده بودم اما ز

 : دیرا سمتم گرفت و پرس قندان 

 

 ها!  یازشون؟ نکنه حرمت بشکن یخواست  یچ  -

 

آروم   یلیبهم حرف بزنه داد بکشم... خ ی تا کس ستمیمثل قبل ن گهی... دینه باباحاج  -

 شدم ...

 

 تکان داد: تیسرش را به عالمت رضا یبار چند

 

 ؟ یخواست یازشون چ یادامه بده... نگفت نطوریخوبه... خوبه پسرم هم  -
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خانواده من با  ی... ولنیبدن... هم یمحترمانه در خونه پدرزنم ما رو آشت ان یگفتم ب  -

  چوقتیگفت ه یاز خودش طلبکارن... قبال سحر م شتریبکردن  تشیاذ یلیخ نکهیا

 شد... یبا خانواده من صاف نشده باورم نم شیبده

 

 شد:  رهیخ نیو به زم دیکش دشیسف یها شیبه ر یدست متفکر

 

حق داره...   یندارم ک یقبولش ندارند مشخصه... کار ای ستندین یاز زنت راض  نکهیا  -

  دیو سف اهیدست به س گهیخونه، مادر داماد د یآوردند تو یعروس م یها وقت میقد

 زد...   ینم

 

 :دمیخند

 

 گه؟  یم یزن من چ یدون یم  -

 

 را به من دوخت تا حرفم را ادامه دهم:  نگاهش

 

  کیرو  یکه گفت نیکنه... هم یاندازه زن ها به زن جماعت ظلم نم  چکسیگه ه یم  -

 من بازش کرد فکم افتاد...  یبار جلو

 

 گفت باباجان؟ یچ  -
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 عروس بوده درسته؟  یروز کیمادر داماد خودش  نیبب  -

از ظلم خانواده داماد و   ین یحرفش بش یبالها سرش اومده ... هر روز هم پا همون 

پرسه    ینم چکسیکنه  و ه یگه... بعد همون کارها رو با عروسش م یمادرشوهرش م

 آخه چرا؟ 

 

 را خودم قبال بهش فکر نکردم؟  گه چ ی! راست مهیب یزنت چه آدم عج  -

 

وسط مردها مقصر   نیا دهیکرده تا به ما رس دایادامه پ  نطوریچرخه هم نیا گهیم  -

شدند که عزت  تیترب ییمکتب مادرها یمردها خودشون تو  نیا یجلوه داده شدن ول 

 که عزت نفس داره رو ندارند...  یزن دن ینفس نداشتند و تحمل د

 

 عجب!   -

 

طلب کنم اما  یخواست دوباره چا ی. دلم مدمیجرعه را با سر و صدا هورت کش نیآخر

 شد. حاج بابا هم بدجور در افکارش غرق بود.  یروم نم

 

 :دمیپرس   نیخواست نظرش را بدانم بنابرا یدلم م 

ار داشت رابطه ما با خانواده  اصر یلیاولش خ ؟یکرد یچه کار م یمن بود یشما جا  -

  کی یمو... حاال پاش رو کرده تو چشی من پ ین یب یگفت تو مو م یمن قطع نشه... م

 ... ارمیاسمشون هم جلوش ن یکفش که حت

 

 حق داره؟  یکن یبابا فکر نم  -
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چون  ستی هم ن ی... خودم هم از دستشون ناراحتم...نشدن رفتمیچون حق داره پذ  -

هم داشته باشند   یکامال منو آزاد گذاشته هر وقت دلم خواست برم سراغشون هر کار

 کم نگذارم...  

 

به پسرت   یندار یا  هیداشتم بدونم توص دوستیلیگردونم خ یدارم برش م  امروز

 ؟ یبد

 

 .  دیمن کوب یبا کف دست به زانو  یو ضربه ا دیخند

 

مرا از   یپا نشیبا آن دست سنگ دیکرد با یحرکت عادتش بود و هر بار ذوق م نیا

 آورد: یفلج در م مهیران به حالت ن  ایقسمت زانو 

...  ستندی سالم ن شهیکنه... آدم ها هم یزمان بده بابا... زنت داره درست فکر م  -

 ... لیحال فک و فام به  یمحتاجه وا هیبه همسا هیهمسا

 کیبرگرده سرجاش درسته؟ حداقل  زی بخشه و اجازه بده مثل قبل همه چ یبگه م اگر

پسر خودم زنش رو برداشت رفت خارج به    یدونست ی... م رهیفاصله بگ دیمدت با

 حرف ها؟  نیخاطر هم

 

 آوردم: یتعجب داشتم شاخ در م از

 

 شه؟!  یپسر تو؟! مگه م  -
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  نیبهتر دمیکردم اما بعد ها فهم نیحسرتش به دلم موند و چند سال زنش رو نفر  -

 یل ی... به خودش و زنش خمیبچه من بود... ما اشتباه کرد نیرو گرفته...بزرگتر میتصم

 ... میفشار آورد

  چیخانمم ه یما واسطه بشه ول نیکنه ب دایپ یزد راه  یسرش م یتو یاالن تو ه مثل

 رفتارش رو عوض کنه...  حاضر نبود یجور

خواد بچه   یکرد گفت م یروز اومد از همه خداحافظ کی میکه گفت جدا بش  زنش

 ... استیانب هیآرامش باشند... گفت هجرت کردن از توص یهاش تو

 

 من بودم که بهت زده گفتم:  نیا حاال

 

 عجب!   -
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