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به کلبه    یسر میهنوز ذوق داشت  یبا وجود خستگ  میلوازم را که داخل اتاق گذاشت

درست کرد تا کنار  چیبود. ساندو دهیکالباس و مخلفات خر ی. سحر کممی بزن  شنیمیان

  یمنته ری انبوه دو طرف مس یشمشاد ها ان یها در م رکیرج یج ی. صدامیساحل بخور

و گاز  میدر دست داشت چیساندو کیکدام  ربه پا کرده بود. ه ییبایز یبه ساحل ملود

.  میو غذا بخور میبه ساحل برس میاوردیکه طاقت ن میگرسنه بود ی. به حدمیزد یم

 مرا صدا زد: یسحر با خوشحال  میکلبه که شد کینزد

 م؟ یتا اونجا مسابقه بد یایچراغ هاش روشنه... م نی... بباوشیس  -

 م: داخل دهانم را قورت داد اتیاش فرو کردم و محتو سهیرا در ک چیساندو نصفه

 ه؟ی اش چ زهیببره جا یام فقط هر ک هیمن پا  -

 دونم تو بگو.  ینم  -

 ... می خواب یشب مثل بچه آدم م یاگر تو بُرد   -

 : دیرا باال داد و با تعجب پرس شیابروها

 ؟ یچ یدرازت بُرد یبعد اگر تو با اون لنگا  -

 زدم و با اعتماد بنفس گفتم:  لبخند

 ! یارائه بد ژهیبه من خدمات و دیکل شب با  -

 : دیمن کوب یبه ران پا یلگد

 بچه پررو.   -

کرد. همه توانش را به کار گرفته بود زودتر   دن یمقدمه شروع به دو یرا زد و ب حرفش

 :رمیرا بگ نشیکردم آست یراه سع نیاز من برسد. ب

 . ی االن بازنده ا نیسحر از هم یجر زد  -

 ... من بُردم. خود یب  -
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 :میدیخند یو م میزد ی. نفس نفس م میبود دهیهر دو با هم رس بایتقر

 . من بردم. ستیقبول ن  -

 . یافت ی... تو پاهات بلندتره انصاف نبود با من راه برینخ  -

 ... نهیبش دیخربزه با یزنه پا  یکه جر م یکس گهید  -

شاپ پنجره را   یکه گفتم چنان قهقهه زدم که فروشنده کاف یاز جمله اشتباه خودم

 :دمیو چپ چپ نگاهم کرد. از فرصت استفاده کردم و پرس دیکش نییپا

 د؟یکن یآقا امشب کارتون پخش م  -

 شه.  یبله االن داره پخش م  -

تمام تام و  تیبا جد میچهار تا هفت ساله نشسته بود یرنج سن یبچه ها ان یدر م

زل زده بود به ما و با   ون یزیتلو یاز دختربچه ها به جا یکی. میکرد یتماشا م یجر

نشسته بود تا شش  یصندل یکرد. کامال برعکس رو یم یشکلک در آوردن دلبر

را با  شیساله بود و موها شش ایدانگ حواسش به من و سحر باشد. حدودا پنج 

کرده بود. من که بلند   شیآرا یکوچک به طرز مسخره ا یها پسیکل یادیتعداد ز

 شیپا یرو یزبان نیریبخرم باالخره خودش را به سحر رساند و با ش یشدم بستن

 نشست. 

قشنگ سحر   ریو نوشمک بود تصو یمخصوص بستن خچالیکه  یصندوق بزرگ یجلو 

رنگارنگ   یها پسیکرد تا انبوه کل ی. با دقت کمک مدمید یخودم م یالیرا با دختر خ

بار گفته بود چند سال بعد خودش را در  کیکند.  می خترک تنظسر د یرا مرتب رو

. م ینوازد و منتظر من است با هم شام بخور یم تاریکودکش گ یکه برا ندیب یم یحال

برنامه   یروز نی چن یبرا ییدو تا میتوانست ی. ممیمشترک داشت یایحاال ما با هم رو

طالق نگرفتن نداشت. به قول   یبهانه برا کی یمعن گریو وجود بچه د میکن یزیر

در وقت اضافه به حساب   یو منطق داری عشق پا کیسحر چسب زخم نبود بلکه ثمره 
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که در آغوش همسرم نشسته  یخم شدم از فرشته کوچک یرفتم و کم کیآمد. نزد یم

 : دمیپرس

   ؟یخور یم  یعمو جون بستن  -

 گفت:  یبا پررو  یداشتم دخترانه خجالت بکشد ول توقع

 !یخوام... داداشم هم شکالت یم ینارنج یعمو من بستن   -

 شد نگاه کردم: یچهره سحر که داشت از خنده منفجر م به

 ه؟ یچ ینارنج  یبستن  -

 : دیباال انداخت و خند یا شانه

 یاگر دختر خودت بود از کجا م نی ... ببیکن نیدونم... خوبه بابا بودن تمر ینم  -

 ه؟ یچ ینارنج  یبستن  یدیفهم

کوچکش شکل  یدادن و با حرکات با نمک دست ها حیشروع کرد به توض خودش

 کرد:  میما ترس یمورد نظرش را برا یبستن  یظاهر

... تهش چوب ینطور یدو تا پله داره... بعد سرش گرده ا هی شکل نیها که ا نیاز ا  -

 ... هی داره نارنج

 و رو به سحر گفتم:  دمیخند

 م. اومد دست  شنیاالن قشنگ لوک  -

 :دمیدخترک زدم و پرس فیبا نوک انگشت به گونه لط  یا  ضربه

 ه؟ یحاال پرنسس کوچولو اسمش چ  -

فکش   یدلم ضعف رفت. هر چهار تا دندان باال شتریزد و من ب ییدندان نما لبخند

 بود:  ختهیر

 .تون ییزهرا هستم. خوشبختم از آشنا نینازن  -
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 نشانم داد:  گرد شده یرا با چشم ها رتشیسحر نگاهم کرد و ح

 شون یا ییزهرا خانم! االن شما از آشنا نینازن نیهست ا یجون یعجب بال  -

 .  رمیبگ ادی یبرم در محضرش کالس دلبر دیفکر کنم با  ؟یخوشبخت هست

زنانه   یها  یضعفش در برابر من کمبود دلبر نیبه سحر گفته بود بزرگتر یعامر دکتر

کرد اما طبق نظر دکتر، سحر   یرا م شی توجه بودم اگر هم سع یاست. هر چند من ب

کند که در ادامه   یبرادر بزرگتر رفتار م  ای ریمعلم سخت گ کی هیحالت شب نیدر بهتر

نداشت  یا  دهیا چیساز شود. خودش که ه مشکلهر دو نفر ما   یممکن بود برا ریمس

حول   قاتشیتحق رهیدم دابه چه معناست اما متوجه شده بو «ی واژه »دلبر نیبفهمد ا

  یمتمرکز شده که من هم از مواهبش ب م؟«یزن دلبر باش کیمحور سوال »چگونه 

 ماندم.   ینم  بینص

به  دیاست و همه با روقتیکافه چند بار اعالم کرد د یمتصد دیرس ازدهیکه به  ساعت

هم پخش کنند. من  گرید زودیاپ کیکردند تا  یبروند. بچه ها التماس م شان یاتاق ها

خجالت آور بود که خودمان  ی. حضور ما به حدمیو سحر تنها بزرگساالن کافه بود

کودکانه   حی. تمام راه به تفراندازندین  رون یرا ب ما یتا با اردنگ می برو میگرفت میتصم

 بکشم:  شیزبان را پ نیریش یزهرا نی. جرأت کردم حرف نازنمیدیخودمان خند

 زهرا بود؟  نیاالن دخترمون هم سن نازن  یسحر دوست داشت  -

 خنده جواب داد:  با

بسازم. از اسم دو   پسیسرش مزرعه کل یکرد رو ینه... فکر کن مجبورم م  یوا  -

از   یدارند بعض یفهمم چه اصرار  یزهرا... نم  ای نینازن ای. ادیهم خوشم نم یالبیس

 کنند؟  یرو با هم قاط یمردم اسام

 من هم دوست ندارم.   -

  نیاست. خوبه ما تو ا قهیهم سل زهایچ  نیکارش داره. ا یبرا یل یخب هر کس دل  -

 . م یمورد هم نظر
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 تکان دادم و گفتم: دییبه عالمت تأ  یسر

 . م یبار دوست داشتم بچه دار بش نی اول  یمن امشب برا  -

 ایازه ام را به درنمانده جن یزیچ شیبا چشم ها دمینگاهش کردم و د یچشم ریز

 : اندازدیب

  ؟یکن ینگاه م ینطوریکه ا مینگفتم بچه دار بش  -

   ه؟ی چ ینقشه بعد دییبفرما  -

 باور کن.  ستینقشه ن  -

 بود؟  نیقرارمون ا  -

 خوره؟   یسحر چرا زود بهت بر م  -

فهمم برام دام پهن   یباورت کنم م امی. تا میوقت با من روراست نبود  چیچون ه  -

 . یکرد

  یحرف چیرابطه که ه کیکردن در  ی. زندگرفتمیپذ یکه گرفته بود را م  یتدافع حالت

ام    یاعتبار یها طیبل یخودخواهانه نبوده تمام اتیو با ن یاز طرف من بدون نقشه قبل 

 را سوزانده بود: 

اطر فشار  زدم به خ ی... من قبال اگر حرف بچه ماری... گوش کن جوش نزمیعز  -

بار   نیبود. امشب اول دهیبچه نلرز کی داشتن  یدلم برا چوقتی خانواده خودم بود. ه

... فقط خواستم حسم رو گفته  یزود نیبه ا  میبود حسش کردم. نگفتم که بچه دار بش

 باشم. 

 خود ذوق زده نشو! یب ستی از بچه ن یخبر گهیپس بدون تا دو سال د  -

رفت   یمن کند قهر کرده. راه م یحال زان یرا سرعت داد تا با لب و لوچه آو شیها قدم

 زد: یو غر م
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دونم بچه بهانه   یشم... من که م یفکر کرده با دو تا کادو و چهار تا جمله من خر م  -

بشم بعد دوباره بشه همون آش و همون کاسه...  بندیخواد من پا یاست... فقط م 

 سحر بمونه و حوضش... 

را  کلشیحرکت ه کیگل کرد. با چند گام بلند خودم را به او رساندم و با  نتمطیش 

 داشت خودش را خالص کند:  یکتفم انداختم. جفتک زنان سع یرو

 ... وانهید نیولم کن... بذارم زم  -

 ... یشوهرت رو بکن یزیتا صبح کن دیبا  یحرف نباشه... امشب باخت  -

 من باختم؟   -

 . مینیب یحاال م  -

 : دیکوب یام م نهی به س زیر یگذاشتم مشت ها نیزم یدر اتاق که او را رو  یجلو

 بدجنس... بدجنس... بدجنس...   -

 را وارد قفل کنم اما جوابش هم دادم:  دیکل یکیداشتم در تار یسع

 جر زن... جر زن... جر زن...   -

 ! یزن یجر م یمن بُردم االن تو دار   -

 باش.  الیخ نیبه هم  -

تخت و   یکه با خودش آورده بود رو یزیتم یتا من دوش گرفتم، سحر ملحفه ها

. شمع و عود روشن کرد و از همه مهمتر آن لباس مخصوصش که از  دیبالشت ها کش

 شده بودم.   زی. کامال سوپرادیو نامش را »پوست کن« گذاشت هم پوش دیخر هیترک

 زیم یسرتاسر نهیآ یم. جلوکرد یبودم و در سکوت تماشا م دهیتخت دراز کش یرو

گشت. پشتش به   یم یزیدنبال چ لشی موبا یتخت بود داخل گوش یکه روبرو شیآرا

باال آمد و به   ی. نگاهش لحظه ا نمیبب نهیکاملش را در آ ریتوانستم تصو یمن بود اما م

 زد: یمن لبخند 
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  ؟ی گرد یم یدنبال چ  -

 ! میآهنگ مال هی  -

مناسب همراه   یلباس و فضا  ز،ی کرد. ملحفه تم یدکتر عمل م هیبه توص داشت

بدن   یدرد دور یمعمول که ذهن را آشفته کند. دوا یبه دور از دغدغه ها یقیموس

وجه   چیلحظات فقط و فقط مال زن و شوهر است. به ه نیبود. ا نیما فقط هم یها

  یرا نم نی. من قبال اردک یدر ذهن ما قد علم م یحت  یگریحضور شخص د دینبا

رابطه   تی فیشد ک یباعث م نی. تمام حواسم به مسائل خارج از خانه بود و همدمیفهم

به هتل   نکهیشکنجه شود. قبل از ا هیخودم شب  یحت ایسحر  یما به صفر برسد و برا 

اصرار کرده بود فالسک را به رستوران هتل ببرم و پر از آب جوش کنم. آن  میبرس

  دمیفهم یکند و حاال م یمرا نم  یخستگ تیکه رعا ختیبه هم ر صابماع  یلحظه کم

بار مصرف را پر از پودر   کی وان یکرده. دو ل یم یز یلحظات برنامه ر نیا  یداشته برا

موقع   نیداد با عطر قهوه پر شد. ا ینم م یکه بو یاتاق یکرد. فضا ینسکافه حاضر

  یدوباره سرحالم کند. م تتوانس  یم نیکافئ یخسته بودم اما کم نکهیشب با ا

آمد  یخواستم خواب آلود نباشم تا از لحظه به لحظه اش لذت ببرم. کنارم که م

داد قشنگ بود   یکه به بدنش م  یکند. کش و قوس یداشت عشوه گر یسع انهیناش

تخت نشست و سرش را تکان داد تا  یما شد. رو یباعث خنده هردو شتریاما ب

 را به عقب براند:  شیموها

 بوقلمون شدم.   هیشب ومدهی عشوه به من ن  -

 ها را از دستش گرفتم:  وان یاز ل یکیو  دمیخند

پوستم رو   یکه دار  شمی پ نیبش ایخوشگل خانوم! ب میقبولت دار ییایتو عشوه هم ن  -

 ...دیشد یکن یم

به   یلیاتاق ما خ نکهی . با امیزد هیکرد و هر دو به تاج تخت تک میبالشت را کنار من تنظ

 ریتصو ی. طعم خوش قهوه و تماشامید یشن یموج ها را م ینبود اما صدا کینزد ایدر

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

را داشت. من که به   کی در المپ یحکم کاپ قهرمان میروبرو برا نهیدو نفره ما در آ

 : دیسحر پرس دمیخند همیتشب

 ؟ یخند  یم یبه چ  -

  یکشت نیسال که گذشت، رفته بودم تمر کی نیکردم اگر ا یداشتم فکر م یچیه  -

 گرفتم.   یمدال طال م  کیکردم االن تو المپ یم

  یداد و با حالت لوس رون یرا ب نشییمن نشست. لب پا  یشد و چهارزانو روبرو بلند

 گفت: 

 ! یخوام... اصال تو منو دوست ندار ینم  -

 . ادی... نکن سحر اصال بهت نمشیا  -

 دونم.  یم  -

کرده و حاال عادت به  داینجات پ نی طوفان سهمگ کیکه از  را داشتم یکس حس

وحشت وجود   نیخوشحال بودم اما ته دلم هنوز ا نکهیندارد. با ا  تیآرامش و امن

 یرا دو دست وانشیخراب شود. سحر ل زیو همه چ افتدیب  یداشت که هر لحظه اتفاق

و   دیر فرو رفتم خندبه فک دید یکرد. وقت یرا فوت م اتشیگرفته بود و با لبخند محتو

 گفت: 

 !نطوریمن هم هم  -

 تعجب نگاهش کردم:  با

 !؟یچ  -

که   میزن یرو کتک م گهیزنه ما انقدر همد یزنگ م یکیکنم االن  یمن هم فکر م   -

  یوسط راه خراب م نتی... ماشرون یکنن ب یما رو پرت م ان ی... بعد از هتل مادیم سیپل

پشت   یکنم... حدس بزن ک یباز م رمیلباس م  نیزنه من با هم یدر م یکیشه... اصال 

 دره؟
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 بابام؟!  -

 همه شون!  -

 : ختیملحفه ها ر یاز نسکافه رو یقهقهه زدم که کم یطور

 سحر!  می چقدر بدبخت  -

 !یلعنت یلیخ  -

کند. بلند شد و  یخودش خال  یرا رو وان ی ل اتیاز محتو یمیبلند سحر باعث شد ن خنده

 وش لباس خوابش را در آورد:روپ ستادیا

 . میکن یحاال ما ول نم  ستنیخودشون ن  -

 : دمیپرس نگران 

 ! ؟یسوخت  -

 داغ نبود.  یلینه ... خ  -

 

کردم. متوجه طرز   یپوست تنش نگاه م یحرکت قطرات نسکافه رو ریداشتم به مس 

 نگاهم شد و گفت: 

 زم؟ یاش هم بر هی بق یتوقع که ندار   -

 !زمیدوست دارم خودم بر یلیخ ی... ولادیبدم نم قتشیحق  -

 ملحفه چنگ بزنم.  نمیوان چرک حموم بش یتو دی! البد بعدش من باخودیب  -

 :دمیکش میلب ها یاز نسکافه خوردم و زبانم را رو   یا جرعه

. اصال خودم  یبشور یزی چ یکه مجبور نش زمیحموم روت بر یتونم تو  یم زمیعز  -

 راحت باشه.  التیشورمت خ یم
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آمد. بالشت را برداشت و محکم به   یگرفت. اصال به من و سحر آرامش نم  حرصش

 ریرا که باز کردم تصو میصورتم منفجر شد. پلک ها یرو یکاغذ وان ی. لدیصورتم کوب

. سحر دستش را از دیچک یم نیینسکافه پا میاز ابروها ی. حتدمید نهیخودم را در آ

کرد. من که به   یوق زده مرا نگاه م   یدهانش گذاشته بود و با چشم ها یترس رو

دانست در آن اتاق کوچک کجا فرار کند. به سمت در بالکن   یسمتش حمله کردم نم

تخت رساندم.  نییدادم و خودم را به پا رییرا تغ رمیقدم مس کیرفت اما من با 

بزند صورتش را با   یاز دستش افتاد. تا خواست حرف  وان یمن خورد و ل نهیمحکم به س

 .  دمیقاب گرفتم و او را بوس میهادست 

درد هم   ی. کنار هم کامل شوند. دوااورندیهم آرامش ب یتا برا دیو مرد را خدا آفر زن 

را   زی تصور که قانون همه چ نیدائم با ا  نکهیکردم از ا یبه گذشته فکر م یباشند. وقت

ظاهرا   دیبودم. شا مان یتوانم حاکم مطلق باشم پش یکرده و من م  ریبه نفع من تفس

که بخواهند با قانون   یشد. زن و مرد یفراموش م  دیقت بایبه نفع من بود اما در حق

که  یکنند. وصلت یبدون عشق کنند خودشان را محکوم م یرا مجاب به زندگ گریکدی

رساند. خانه  تواند به سرانجام ب یبر اساس عشق نباشد را قانون هم نم شیها هیپا

 زن داده باشد.  ایرا به نفع مرد  یکه از قبل رأ یمحل آرامش است نه دادگاه

 به من داد:   یجالب شنهادیتهران سحر پ   کیپر بار بود که نزد یروزه ما به حد کی سفر

خوام از حاال به بعد سالگرد ازدواجمون رو   یم یول ادیدونم به نظرت مسخره م  یم  -

 . میریجشن بگ

 :دیرس یبه نظر م بی که از او داشتم حرفش عج یشناخت با

به نظرت جشن تولد هم مسخره   یحت ؟ی از جشن گرفتن متنفر بود شهیتو که هم  -

 بود؟ 

 گفتم!  یدروغ م  -

 : دمیرا کم کردم و پرس یقیموس یصدا
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 ؟ ی چ یدروغ؟ برا  -

  زیرفتم. فقر چ یهم م  هیتولد بق دیبا  رمیخواد تولد بگ یگفتم دلم م یچون اگر م  -

  ریشکسته هم تعم یها شهیش دیبا یول  می. قرار شد به گذشته بر نگردستین  یقشنگ

 .میکن

 : دمیرا گرفتم و بوس  دستش

  یول میریگ ی. باشه همه جشن ها رو مزمیمثل قبل باشه عز مون یزندگ ستیقرار ن  -

 دعوا کردن.  یاز االن بگم من فراموشکارم بعدا سوژه نشه برا

 اندازم.  یم ادتیراحت باشه... خودم  التینه خ  -

 ه؟ یچ گهیشکسته د شهیش ان ی.... جردمیفقط آخر حرفت رو نفهم  -

 خواستم تو فرصت مناسب برات بگم.  یم یول هیداستانش طوالن  -

  یکرج... بگو م میبرس گهیدو ساعت د یکی... فکر کنم می جاده ا یما که فعال تو  -

 شنوم. 

  یها تیاز خاص یکیخوانده بود.  یمجاز  یکرد که قبال در فضا فیتعر یجالب قصه

کردم قصد دارد نظرش را   یازدواجمان تصور م لیکردن راه حل بود. اوا دایسحر پ

داد طرز برخورد آدم ها با مسائل و مشکالت  حیتوض میبرا یکند. دکتر عامر لیتحم

ن دسته از افراد بود  . سحر جزو آردندگ  یشکل است که دنبال مقصر م نیاصوال به ا

  ی. عذرخواه رفت یپذ یم یکرده به آسان یفالن جا کار اشتباه یگفت یکه اگر به او م 

کارش هم باعث شده بود من دچار سوء  نیآمد. هم یکرد و در صدد جبران بر م یم

 به. در مواجهه با مشکالت هم اندازمیرا گردن او ب زیتفاهم در قضاوتم بشوم و همه چ

تا  دیکش یچند روز طول م یکرد. گاه  یم دایدنبال مقصر بگردد راه حل پ نکهیا یجا

فرمول   کیخواست  یبار م نیکردم. ا یذوقش را کور م شهیبدهد و من هم یا  دهیا

 مشترکمان بسازد: یایبه رو دن یو رس ریادامه مس یبرا 
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کنم   یم فی برات تعر یمعروف بوده. من طور یجرم شناس هینظر کی گمیکه م نیا  -

 کیساختمان بزرگ وسط  کیما  یخودمون... فکر کن زندگ یکه ربطش بدم به زندگ

  یکنه... مردم که از جلوش رد بشن چ  ینم یداخلش زندگ چکسی شهر شلوغه که ه

 نند؟ یب یم

 ساختمون! هیخب   -

 ست؟ ی توش ن یو کس هی فهمند که خال یاز کجا م  -
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