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کاش  یگفتم و دهانم خشک شده بود. ا   یم «ی ،وای آنقدر مستأصل بودم که در دل »وا

اعصابم    یبود که رو  یا لهیه کرده ام تنها وسگر یآمدند. مشت ها ینم  چوقتیه

پدرم جواب متلک  نکهیکرد. قبل از ا یمرا نگاه م یچشم ریمسلط باشم. ترانه داشت ز

 بلند گفت:  یرا بدهد با صدا  دیسع

 !میما اشتباه کرد  -

 خصمانه پدرم هم نتوانست ساکتش کند: نگاه

بر   یاز دست ما کار گهیخودشون رو بسازند... د یزندگ دیبا اوشیسحر و س  -

  شیپ ییحرف ها یول میکه احترام به عروسمون گذاشته باش نجای ا می... اومدادینم

 کنه... مامان بلند شو! یاومد که انگار داره بدترش م

 برخاست و دوباره گفت:  خودش

 یخودت م اوشی... سدیبدترش کرد چیکه ه دی... گره باز نکردنطوریبابا شما هم هم  -

 ... ی... خداحافظ همگ نهیخواد ما رو بب ینم گهیو زنت... حق داشت که گفت د یدون

به خودم  ی. لحظه ا ستادندی هم ا هیقدم را که برداشت پدرم هم بلند شد و بق  نیاول

 که گفت: دمیسحر را از پشت سرم شن یگفتم تمام شد اما صدا

 من صحبت دارم!  دیداشته باش فیتشر  -

. حس  افتمیب شیو به پاها رمیچشم همه دستش را بگ یوخواست برگردم جل یم دلم

کردم اما جرأت نداشتم  یشدن سحر را به خودم حس م کیداشتم. نزد یبد یچارگیب

نفس فاصله داشتم که سحر کار  کیفقط  میاشک ها دن یبرگردم نگاهش کنم. تا بار

 : ستادیا یصندلشانه من گذاشت و کنار  یکرد. دستش را رو یبیعج

 من حاضرم! زمیسالم عز  -

  یعنی زم«یتا تهش هستم. »عز یعنی . »حاضرم« دیآتش درونم پاش یرو یخنک آبِ

 یآورد و مماس با صندل یندانند. صندل ز ی تو را عز زانتی اگر عز یحت یهست  زیهنوز عز

 من نشست: 
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داده شده و   بیترت اوشیمالقات به خاطر س نیدونم ا ی...مدیخوش آمد یلیخ  -

 ... د یبه همسرم احترام گذاشتممنونم 

مجبورتان کرده. طرز  اوشیو س د یمن نبود یدانم عاشق چشم و ابرو  یم یعنی

نگاه کنم.   مرخشیصحبتش باعث شد همه دوباره نشستند. باالخره جرأت کردم به ن

.  دمید یم یشتریب شیبود. بعد از مدت ها صورتش را با آرا  دهیبه خودش رس یحساب

 شد. ینم دهید گرید شیموها دیسپ یتارها

  یبه رنگ قهوه ا  یدو بنده سبک و نرم راهن ی مطمئن بودم خودش در خانه رنگ زده. پ

  دهیرا خر راهنی پ نیا یدانستم ک یپوشاند. نم  یرا م شیبه تن داشت که تا قوزک پا

 . نم یبب کی آراسته و ش نطوریاما شک نداشتم از حاال به بعد قرار است همسرم را هم

را در او کشته بودم و  یحس و حال زنانگ یتوجه یشکل از من بود که با ب شک م یب

 شیکه خودش را هفتاد قلم آرا یکیبا  ند یب  یکه مردش او را م یحاال داشتم تفاوت زن

 :دمیفهم یم رد،یگ ینم لشیتحو یکند و کس یم

حرف  یلی... خدیمبل ها نشسته بود نی هم ی... درست روشیاز هفت سال پ  شتریب  -

  میتصم کیها زده شد که بهش عمل نشد و باد هوا بود... هر دو طرف اشتباه کردند... 

هر دو خانواده و   یغلط بود. ازدواج من با پسر شما برا  شهیبزرگ گرفته شد که از ر

اش حرف    بلند درباره یکه با صدا یاما تنها کس دندیخود ما فاجعه به بار آورد. همه د

اشتباه گرفته   ری مس نیادامه ا یرو کردم تا هر چه زودتر جلو میزد من بودم. تمام سع

دو خانواده با تمام  وندیتصور که ازدواج پ نی. من با اد ینرس چکسیبشه اما زورم به ه 

زن و مرده پا به   کیو شرط  دیق یب  یهاشون و نقطه شروع دوست یها و خوب یبد

. قبل از ازدواج من  دمیشما ند چکدومی از ه یز یچ نیخونه شما گذاشتم اما چن

تازه   میعقد کرد نکهی. به محض ادیداد ی بودم. همه جا پز منو م نیو بهتر نیخوشگلتر

با   دیکن یبا سرنوشتم باز نکهیخواست قبل از ا یبوده. دلم م  رادیسرتاپام ا دمیفهم

تازه  میعقد کن دیچرا گذاشت دمی. من بچه بودم نفهمدیگرفت یم میچشم باز تصم

کار از  نکهیبعد از ا دیکمبود هام چرا با ای د؟ییخوا یاز جون من م یچ افتهیب ادتون ی

 یم ی...شما ما رو طورنطوریهم هم اوشیاومد؟ درباره س یکار گذشت به چشم شما م
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هاشون درباره  یتیبا نارضا همگم ما... چون خانواده من  ی. ممیکه نبود دیخواست

وجه   چیبه ه  اوشیلحظه به بعد من و س نیدامن زدند. از ا شیآت نیبه ا اوشیس

 گران یعملکرد د ایشه  یخارج م گه ید یکیکه از دهن  یدربرابر کلمات یتی مسئول

... اوشیس نطوریخوب جلوه بدم هم یگریچشم د یرو تو یتونم کس ی. من نممیندار

  تی خودتون مثل افراد بالغ مسئول دیبا هم رفت و آمد کن دیاربهتره اگر دوست د

 ... دیریپشت پرده  رو به عهده بگ  یرفاقتها

 

بود.   دی. موضوع صحبتش با مادرم و سعدندیبه خواهرش را همه د دیسع رهینگاه خ

و کامران بود اما به  ارشیک یها یمهمان یها  هیاز پا یکی دیسع ،ی موقع خوشگذران

  یآمد،خبرش در خانه ما م یم شیپ  یحرف و سخن ایکردند  یدعوا م نکهیمحض ا

که نکرده و روحش هم خبر  یکار ای که نزده  یو همه سحر را به خاطر حرف دیچیپ

  دینال یسحر م شهیکردم و هم یکار را م نیکردند. سابقا خودم هم ا یندارد شماتت م

وسط   نیداد و ا یگوش نم چکسی. هردی تواند فاصله بگ یتا م کرد یم دیو التماس سع

 شد.  یما له م نیسحر ب

کرد  نییهمه مرز تع یکند حرفش را زد. برا یتند یبه کس نکهیبدون ا  میمال یلحن با

 :دیبلند کش وارید کیمن و خودش  یزندگ میو دور حر

نداشته   گهیدرباره خانواده ها از همد  یتوقع چیه میبه هم قول داد اوشیمن و س  -

 دیاریفشار ب دی... مامان، بابا... با شما هم هستم... من اگر تنها اومدم حق ندارمیباش

  ی... هر مناسبتیستیتو رودربا دیرو بنداز اوشیس دیزنگ بزن  ای ومدهیکه چرا شوهرت ن

عالقه رو با عملم سال  نیمن همه شما رو دوست دارم و ا نداره... یهم باشه فرق

که  ییمثل قربان صدقه ها دیکرد یکه شما استفاده م یهاست ثابت کردم... از کلمات

  یلیگذاشتم... من خ هیاستفاده نکردم اما از جونم ما دیجمع بگ یجلو دیعادت داشت

  یب یکه به کس گذشتم تمی. از شخصدیکردم که نشون بدم مهم هست  یرو قربان زهایچ

کردم  یخدشه دار نشه... من فداکار ینشکنه... غرور مرد  ینشه... دل مادر یاحترام 

شد چون  دیگذشتم... موهام سف مییبا یو ز یدوستتون دارم... من از جوان دیکه بفهم
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به کار ببرم حرمت پدرها و مادرها  یز ینکنه کالم تند و ت ختمیخودم ر یدردم رو تو

  دیمنو دوست دار یلیخ دیکن یهمه ادعا م د؟یکار رو کرد نیشما هم ا ایآ یبشکنه ول

قدم  کیبه خاطر من فقط  ای دیخواسته خودتون بگذر نیاز کوچکتر دیستیاما حاضر ن

 .دییایکوتاه ب

هام  ییازم اندازه توانا  دیهفت هشت سال منو بشناس نیدر طول ا دیحاضر نشد یحت

. من برام عمل مالکه نه قربان صدقه رفتن. پس اگر هزار سال دیتوقع داشته باش

بهتره خودتون هم   رمی دارم محاله بپذ ایداشتم  تیشما بگه براش اهم نیاز ب یکس

 . دیروش فکر کن

  یانقدر شجاعتش رو داشته باشه با صدا یاالن کس  نیشم اگر هم یمن ناراحت نم 

خوردن متنفرم...   یاز باز  یخوره ول یالش به هم منحسم ح ختیبلند بگه از ر

  نیعالقه اش رو با عملش ثابت کرد. از خودش گذشت تا باورش کنم بنابرا اوشیس

که   یگذشته ا اتیتونم تجرب  یگذاشته... من هرگز نم یادامه دادن باق یهنوز جا برا 

که به خاطر قسم   یزشت یلیببخشم... مثال من هرگز س ایباهاش داشتم فراموش کنم 

نخواهم برد   ادیاز  دیکردن از همسر برادرش به صورتم کوب یدروغ مادرش و طرفدار

که دوباره تکرار نشه...پس  یتونم سکوت کنم و به گذشته بسپارم به شرط یم یول

  دیاز من توقع کن  دیرکنم... خانواده خودم بهتره خوب بشنوند... اجازه ندا یم دیباز تأک

  چیهم ه اوشیکشونده ادامه بدم از س نجایکه کار ما رو به ا میبه روش اشتباه قبل

 . دیداشته باش دیتون ینم یتوقع

نبود مداخله   یازیزد که ن یخودش خوب حرف م یبشنود. به حد واریدر گفت که د به

رخ بکشد. من هم  داشت که اتحادمان را به  یمن بر نم یزانو یکنم. دستش را از رو

 شیحرف ها دییسرم را به عالمت تأ  یدادم و گاه  هیاش تک یصندل  یدستم را به پشت

 کردم: یم نییباال و پا

دعوت  یآمادگ میما حس نکن ی... تا هر دومیبچه دار شدن فرصت دار یما هنوز برا   -

  م،ی... دکتر رفتم یکن ینم یاقدام چیه مینکرد  دایرو پ تشیو حما ایدن نی انسان به ا کی

هم که وجود داشت با دارو رفع شد اما   یو خدا رو شکر مشکل کوچک میمشاوره گرفت
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لحظه به بعد   نیم صد در صد به خودمون مربوطه...از ای بچه دار بش میریبگ میتصم یک

اگر هم االن گفتم فقط به احترام پدر و  مید ینم حیدربارش توض یاحد  چیهم به ه

 ... دینپرس گهیو د دیاحترام ما رو حفظ کن میهم توقع دار مادرهامون...از شما

کند.   یبود که آماده است حمله انتحار یکس  هیبه پدرم انداختم. شب ینگاه یچشم ریز

  دن یپدر و مادر من مهم بود که هر دو از شن  یموضوع بچه دار شدن ما برا یبه حد

 سحر کبود شده بودند:  یحرف ها

همراه   میخواست یبود که از خانواده ها م  نی... درستش امیرو دار شیپ  یما راه دراز  -

  نیاز ا چکسی اما متأسفانه ه نندیبب یمشاوره روانشناس  یما باشند... کمک کنند... حت

 دیما هست ی... شما که بزرگتر هاادیب  نییپا یاز موضع خودخواه ستیجمع حاضر ن

به بعد   نیما از ا تی اول م؟یکن یما فداکار دیتوقع دار چرا دید یبه ما نم یتیاهم یوقت

شما  تی ... همونطور که اولمیکه در قبال خانواده کوچک خودمون دار هیبزرگ تی مسئول

...و میگرفت ادینشکستن غرور خودتون مهم بود... ما از شما  ای... حرف مردم میما نبود

 ... دیما داد یبه هر دو یممنون که درس بزرگ

 داد زد: بایدستش را بلند کرد و تقر ینتوانست سکوت کند. عصب گرید پدرم

  یخرم به پا یمن صد تا  بهتر از تو رو م ؟ی هست یک یبرو بابا... تحفه... فکر کرد  -

لب   اوشیشه؟ س یم مون یباالخره که پش یفهمه ول  ی... االن داغه نمزمیر یپسرم م

 ... ارهیپنجاه تا وارث برات ب  رمیگ یدختر تهران رو برات م نیبهتر یتر کن

 خودم را گرفتم نخندم اما متلکم را انداختم:  یجلو  یسخت به

 !دمیبله د  -

 : دیاز جا پر یمن خشک شد و بعد عصب ینگاهش رو یزد. لحظه ا  خی

 خانم... تو هم بمون خودت رو بدبخت کن.  میپاشو بر  -

گفت تمام قربان صدقه رفتن ها و عروس   یرفت و ثابت کرد سحر درست م پدرم

نسبت به سحر ندارد مگر به   یحس مثبت چیدروغ بوده و در عمل ه شیگلم گفتن ها
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  یداشتند. معلوم بود نم دیرفتن ترد یبرا  می. مادر و خواهرهااوردیقول خودش وارث ب

ردند و مادرم قبل از ترک خانه ک یس از من و سحر جدا شوند. روبو  نهیخواهند با ک

 گفت: 

 . م یزن یخونه ما حرف م دییایحاال شب ب  -

هم چاقو   یدو نفر رو دید یختم دعوا بود. اگر م یمادرم برا  یشگیروش هم نیا

  فیگفت شام تشر یزنند وسط کشمکش م یحرف ها را به هم م نیاند و بدتر دهیکش

آورد. خودبه   یرا سر سفره م لیمپخت و فا ی. چند مدل غذا ممیزن یحرف م دیاوریب

دانستم   یاخالقش را دوست داشت اما م نی . سحر امیصلح کن میشد یخود مجبور م

 : ندیمجبورش کنم دوباره سر سفره خانه پدرم بنش ستین یزمان مناسب یزود نیبه ا

 بعد.  یمامان جان... باشه برا  -

 : دیبغض پرس  با

 د؟ ییایخونه ما نم چوقتی ه گهید یعنی  -

ما را پدرم به   یخانوادگ یکشمکش ها شتریسحر به من ثابت شد. ب لیهم تحل باز

 ادیدردشان ز نی کردند. بزرگتر یم تی از ترس هم که شده تبع هیآورد و بق یوجود م

موضوع   کیپر کردن وقتشان بود. آنقدر درباره  یمسئله برا کیحرف زدن درباره 

  یخواستند گلو یو بعد با توپ پر م دیکش یم کیبار یجا کردند که کار به یبحث م 

و تار  اهیام را س یکرد و زندگ یم ریمرا هم تسخ  شهیکه هم یهم را پاره کنند. جور

 کرده بود: 

 اد؟ یم شیپ یچ مینیتا بب میریآرامش بگ یما کم دیفعال اجازه بد  -

  یت یموقع نیجمالت را از قبل سحر در گوشم خوانده بود. از من خواست اگر در چن نیا

. همه  م ینباش گریبه خانواده ام بفهمانم ممکن است د یمدت یفقط برا میقرار گرفت

.  چانمی دادن همه را بپ یجواب قطع یرا موکول به بعد کنم و به قول معروف به جا زیچ

  یما خواهد گذاشت برا یزندگ یرو یخوب  ریثاست و تأ  یوضع موقت نیدانستم ا یم
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  شهیدادم. مادرم دلخور رفت اما برعکس هم یمو به مو انجامش م دیبدون ترد نیهم

دهد و   یم زشیبه عز یرا داشتم که درس بزرگ یحس کس دیلرز  یکه دست و دلم م

 بماند.   جهیمنتظر نت دیبا

بودم سحر   دهیسالها ند نی. تمام ادیرفتن خانواده من، نوبت به خانواده سحر رس با

 : دیهمه کش یرو یکی یکیبا خانواده خودش حرف بزند. خط قرمزها را  نطوریا

شدم... گفتم حاال که  ی... سمانه طالق گرفت من قرباندیکرد یباز میبا زندگ  -

 یرشته کردم پنبه کنه... ک یهر چ ادیب دیشدند به سمانه نگ  شقدمی پ اوشیخانواده س

 فهمه؟  یم شتریبه شما گفته سمانه از همه ب

 

 دلخور بود:  ایمادرش گو

 اومد...  نجای... سمانه به خاطر تو کارش رو ول کرد تا ایکرد یکار زشت یلیخ  -

لحظه احترامم رو نگه داره...   کیشه  ی به خاطر من؟ سمانه به خاطر من حاضر نم  -

 یکنه که زندگ یم یرسه هر کار یاز من م شتری ثابت کنه عقلش ب نکهیا یسمانه برا 

  یگفتم سحر خره نم دیدیبه همه بگه د رهیمن به هم بخوره... که سرش رو باال بگ

 کرد؟   یبه حرف من گوش م دیفهمه با

 بوده:  نجای دانستم سمانه ا ینم یحت من

 بود؟  نجایمگه سمانه ا  -

 که صورتش از خشم سرخ شده:  دمیو د دیبه سمت من چرخ سحر

چشم من   یشدند... مامان زنگ زد جلو یفرما م فیعقل کل تشر دیبا ینبود... ول  -

کنه... چشمش   یم رون یگفت برسه همه رو ب ی... پشت تلفن داشت مایبهش گفت ب

داده؟ جالب   یاجازه ا  نی بهش همچ یکنه... آخه ک یبخوره رسواش م اوشیبه پدر س

وقته منتظر   یلیخ گهیاز من حس طلبکار بودن از شما رو داره... م  شتریب  نجاستیا

خواد   یپرسه اصال دلت م یکلمه از من نم کیبودم بعد مامان   یتیموقع نیهمچ
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و برداشت زنگ زد تلفن ر یباشه؟ زرت تی از زندگ یلحظه مهم نیخواهرت تو همچ

بلده چرا  یل یسمانه اگر خ ؟یبفهم ی خوا یم ینکنه خانم ناراحت بشه. مادر من ک

بشم تف دهن   نجایخواستم مثل سمانه برگردم ا یمن نم  د؟یخودش از هم پاش یزندگ

که منش و   یبه کس یزن ینکشه بعد شما زنگ م نجایتالش کردم به ا یلیمردم... خ

  یمن خط مش  یبرا ادیب یخوا  یهکشان فرق داره ازش متا ک نیطرز فکرش با من زم

اتفاقا من از شما  د؟یدارتو وضع االن من ن یر یتقص چیه دیکنه؟ واقعا فکر کرد نییتع

  یجوب نم کی یآب من و سمانه تو نکه یا یدلخورم. برا  یا گهیاز هر کس د شتریب

بهانه که سمانه شکست   نیبه ا دیداد یمن هم فرار دیرفت با ازدواج من موافقت کرد

  رهیبگ یمیحالش بشه؟ مگه فقط سمانه بچه شما بود؟ اون هر تصم تیخورده رعا

چقدر   دیدون یمن حق اشتباه کردن ندارم؟ نم  یمراعات کنند ول دیبا  هیاشکال نداره بق

 درد دل کنم. شتون ی پ یحت امیجرأت نداشتم ب دمیکش یپناه یب

بود   دیکند. نوبت سع دایرا پاک کرد و نگاهش را چرخاند تا برادرش را پ شیاشک ها

 شود:  دهیرابطه اش با خواهر کوچکتر کش یتا دو تا ضربدر کلفت قرمز رو

چرا؟ چون برادرم حرمت من رو به خاطر   یدون  ی... به من تهمت زدند مدیآقا سع  -

 کست... ش ستندیبرام قائل ن یارزش چیکه ه یبا کسان یخوشگذرون

 : دیپرس یچشم گرد کرد و عصب دیسع

 من؟ من باعث شدم؟   -

بساط  یپا یبر  دیچرا با ایدن نیا یهمه آدم تو نیآره تو... چقدر بهت گفتم ا  -

 ؟ یکه حرفش رو من بخورم؟ مگه گوش کرد ارشیکامران و ک

 بودند! قمی خب رف  -

 ناموس؟  ایبا ارزشتره  قی خواهر؟ رف ایمهمتره  قیرف  -

 برو بابا...   -
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  یبودم جنابعال یفکر خودکش ییاز تنها اوشیخونه س یمن تو یآره برو بابا... وقت  -

  شیبه ر حشون یتفر لهی.. که برادر من بشه وسیزد یم یبه سالمت قاتیبا رف یداشت

انداختند که   یمن دستت م یشد... جلو یختم م نجای کاش به هم یمن بخندند... ا

شدم از خجالتِ  ی... آب مقاتهیو چشمت به دست همون رف یندار یعرضه کاسب

ده با  یچرا سحر اجازه نم یدیاز خودت نپرس چوقتیکه نکرده بودم... ه  یکار

برگرده؟   یآورد یکه به زبون م یتیحما دیکنه به ام یجمع نم ای ؟ی حرف بزن اوشیس

گشتم   یباز بر م یکردم ول یه حقارت تحمل مهم  نیمن چرا ا یدیاصال از خودت پرس

هات   یریگ میتو تصم تی اول نیمن آخر یچون به من ثابت کرده بود  اوش؟یسراغ س

بار هم سحر در حد  کی یماه یسال دیشا یآخر خوش ،ی ... اول خوشامیبه حساب م

 ... یگفت ضهینبودن عر  یچهارتا کالم حرف پوچ که صرفا جهت خال

 روانپزشک...  شیببرش پ اوشی...سی دار ی...مشکل روحیهست یتو روان  -

فکر   یزد که لحظه ا  غیوسط خانه مادرش منفجر شد. آنقدر ج تینامیمثل د سحر

 بود.  نیسنگ  شیبرا یلیخ دیکردم هر لحظه ممکن است سکته کند. حرف سع
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