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 حاج بابا ادامه داد: 

 

و حاال   دیغربت عذاب کش یگم هجرت کن چون بچه خودم سال ها تو یمن نم  -

 گرده...   یداره بر م

 ...  میبا عروس دوممون درست برخورد کن میریبگ ادیشد تا ما  یبزرگم قربان پسر

 بود...   دهیاومد چون خانمم چشمش ترس  شیپ یمشکل کمتر یکی نیا با

 برگرده...   شیقبل یکه شکسته شده بود سر جا ییبا رفتنش باعث شد حرمت ها یول

کنه... محتاط  دایتا ابد ادامه پ  یکه اجازه ند یبه شرط  ستیکردن بد ن یدور یگاه

 کنه...  دا یخودش رو پ گاهیباش و فضا بده هر کس جا

 ...  ست ی به مبارزه ن یازیدرستش قرار گرفت مطمئن باش ن یسر جا زی همه چ یوقت

خاله   یحرف ها یو قاط یبه دو طرف احترام بگذار   ینره... هرچ ادتیاحترام  فقط

 یبود که م یزیتنها چ نی ... ایدیخودت هم احترام خر یقدر برا نی هم ینش یزنک

 تونستم به پسرم بگم...  

 چکسی ه یدوباره چوب نادان ستین نیا  شیباش و احترام بگذار پسرم اما معن  محترم

تو بشه زنت   ییزناشو یزندگ میحق نداره وارد حر چکسی...هیپدرت رو بخور  یحت

 ... صبر داشته باش... رهیگ یهم آروم م

 

که زنگ خانه مادرزنم را   یتا لحظه ا نش ی. لبخند دلنشدمیشدم دستش را بوس بلند

 رفت.  یچشمم نم یفشردم از جلو 

  یپله ها را باال رفتم و پشت در کفش ها  یبه وحشت شد وقت لیحس خوبم تبد تمام

 .  دمیجفت شده خانواده خودم را د

 زده با آن نگاه هراسان خنده اش گرفت:  خیمن  دن یدر را گشود و با د دیسع
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 ! میتو نترس هنوز کشته نداد ایب  -

 توانست همه را خفه کند.  یم ییرایحاکم در پذ نیسنگ جو

کنار پنجره نشسته بودند و اخم  لیاست ی مبل ها یو پدرم همراه تبسم و ترانه رو مادر

 داشتند.   یظیغل

 معذب بودند.   ییرایپذ  یها یصندل یو پدر سحر رو مادر

 سرد گرفت.   یپاسخ نیسر حاضر یاز سحر نبود. سالم من با تکان دادن ها یخبر

 آورد نشستم.   یناهار خور زیکه از کنار م یصندل یرو  دیدعوت سع به

ضربه   دیرس یکه به گوش من م ییشد و تنها صدا یبه سکوت سپر  یلحظه ا چند

 امان قلب خودم بود.  یب یها

 بود که به حرف آمد:  یکس  نیپدرم اول 

 

 کردم؟  یچه کار م دی... من بادیحاج آقا شما بگ  -

 دست که نمک نداره...  نیگرفتم... خونه دادم... بشکنه ا یعروس

 

 شد.  یوقت تمام نم چیکه ه  یشگیهم یهمان حرف ها دوباره

داده بودم را به حسابش خوابانده بود اما باز هم   یکه بابت خانه و عروس یچک بدجنس

 گذاشت.   یمنتش را م

  یقال یانداختم و به گل ها نییسرم را پا نیهم  یزدم برا یم یلبخند عصب اریاخت یب

 شدم که دوباره گفت:  رهیخ
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 من بد کردم؟ نه من بد کردم؟   -

 بود.   یزبان  یپدر سحر مرد ب

 آمد.  یکدام در نم چیه  یوقت ها صدا نجوریاز او هم بدتر و ا مادرش

 کرد.   یجنجال به پا م شهیخانواده خواهر بزرگترش سمانه بود که هم نیا  یسخنگو

 را بدتر کند.  زیتوانست همه چ ی. حضورش فقط مستی بودم که ن خوشحال

 کرد.  یصورتش کبود شده بود که نگرانم م یمادرم طور 

 آمد گفت: یم  رون یب شیلب ها  نیکه به زور از ب ییصدا با

 

به ما بگه مشکل دارن... حاال هم   ادیتونست ب ی. م..می ما که بدشون رو نخواست  -

 ... میکن یخواد درش م ینشده... نم یزیچ

 

همه ما را از   یمعطل یب دیشن یکه اگر سحر م م«یکن یآن اصطالح »درش م دوباره

 به من نداشت.   یبار رحم  نیانداخت و ا یم رون یاش ب یخانه پدر

 را گاز زدم.  نمییو لب پا دمیکش یق ینفس عم یناراحت از

 زد:  یبود که به دفاع از خواهرش حرف یکس نیاول  دیسع

 

 که سحر اومد من بهش گفتم تا آخرش پاش موندم...   شیدفعه پ  -

دهن   میلقمه نون داشت کیاصرار کرد خواهرم بهش فرصت داد... باالخره ما  اوشیس

 ... میخواهرمون بگذار

 ... ی...ولم یمرده پول شما هم نبود کشته

 پوزخند زد.   پدرم
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 اما خودش را نباخت:  ستادیاز حرف زدن ا  یو لحظه ا دید دیسع

 

 ... میکردن بود ما دخالت نکرد یخواهرم دلش به زندگ یتا وقت یول  -

 ...  می نزد یو سحر بود که ما حرف اوشیبا س میتصم

   د؟یطلب دار یزیاز دختر ما چ ای دیکن ییدلجو دیفهمم اومد  یهم نم االن 

 خانواده شما چشم و گوش بسته و پاک بود...   یاومد تو  یمن وقت خواهر

آبروش   یدست شما ب میکه بد میاز چشم نامحرم دور نگهش داشت میدیکش زحمت

  د؟یتهمت بزن  د؟یکن

 ... دمیسرنوشت سحر رو د یخودم دختر دارم... به همه اعتقاداتم شک کردم وقت من

نداشته   یارزش چیبمونه بعد ه زیکه تم میخونه نگه دار یهمه وقت بچه رو تو نیا

 باشه؟ 

... با  رهی... با شوهرش مسافرت میمهمون رهیکنه با شوهرش م یزود ازدواج م میگفت ما

و تو خونه   دهیکش ییشده برگشته از بس تنها ریکنه... خواهرم پ یم یشوهرش جوون 

 ...  نهیجمع بش یتونه تو ینم گهیمونده د

که به پسر   یکه حاال سرکوفت خونه ا  دیترسه... با امانت ما چه کار کرد یمردم م از

  ؟ی زن یبهش م یخودت داد

  یره ول یبزرگ شده که درسته پولمون از پارو باال نم یخانواده ا  یمن تو  خواهر

 نکرده...   هیلقمه نون گر کیبه خاطر   چوقتیه

...خواهر من جا و مکان گمی... االن دارم مم یچرا به موقع حرف نزدگله داره که  ازما

 داره احترام داره...  

 ...میکن یبه جهنم... ما شما رو در م  دییخوا یشخصا نوکرشم... نم خودم
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