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بردارد. با همان وضع به  زیم یرا از رو لشیموبا یچهار دست و پا راه افتاد تا گوش

باال   یرا به حالت سلف لیموبا نیمن گذاشت و دورب یپا یسمت من آمد. سرش را رو

 گرفت: 

  یاز باباش م نهی ب یاخم نکن... فردا بچه م اوشی... سر ی... بگو پنییبخند بزن بابال  -

 ... پیخوش ت نمیخوام دندون هات رو بب ی... بدو مادینم نییترسه... کالست پا

به خاطر عادت  میبار سگرمه ها نیکردم اما ا یاخم م یداشتم موقع عکاس یبد عادت

لب    یداد لبخند بزنم. به سخت یاشتباه گذشته در هم فرو نرفته بود. بغض اجازه نم

  نیاز ا  شیگرفتم. ب لیموبا نی. نگاهم را از دوربدیرا کش دادم اما چانه ام لرز میها

گذاشتم و صورتم را   میلب ها ی. دستم را رورمیرا بگ  میاشک ها  یتوانستم جلو ینم

 رخاندم.  چ یگر یبه سمت د

من نشست. دستش را پشت گردنم گذاشت تا به آغوشش  یپا یبلند شد جلو سحر

توان حرف زدن را به من  شیتا نوازش دست ها دیطول کش هیکند. چند ثان تمیهدا

 را دور شانه اش حلقه زدم.  میبرگرداند. بازوها

 و تشکر کردم: دمیسر و گردنش را بوس هیبا گر 

  تتینشونت بدم چقدر خوشحالم... ببخش اذ یدونم چطور ینوکرتم... نم یلیخ  -

 احمق بودم. درست نشناختمت... ممنونم سحر... منو ببخش...  یلیکردم. خ

  دیمقصر بودم. تو هم با یلیمن هم خ زمی نکن... عز یجور  نی... تو رو خدا ااوشیس  -

... کم زحمت  میشد ینابود م  میما داشت ی. مگه کم اشتباه کردم؟ هر دویمنو ببخش 

کنم. تو انقدر از  یبهت افتخار م یل یخ م؟یکه امروز من و بچه استفاده کن یدیکش

. خانواده ما یش یم ایدن یبابا نیشد. بهتر رمکه من دلم گ ینشون داد اقتیخودت ل

ما وسط   یبود کوچولو دهیوقتش رسشده  ریکم نداره. همه پنجره ها تعم یزیچ گهید

 کنه همه رو بشکنه...  یخونه توپ باز

. با پشت دست  میو فاصله گرفت میدیجمالت آخرش باعث شد هر دو با بغض خند

 :دیاشکش را پاک کرد و خند
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... فکر کن  میش یم چارهی کارمون در اومد... اگر پسر باشه و به تو بره ب اوشیس  -

 .یپسرت رو از سر چهارراه در حال فال فروختن جمع کن یبر

کنم...   یم داشیپ یکرده باشه شک نکن هر روز در حال کاسب نمیاگر بابام نفر  -

 . میبکش بتیکاش دختر بشه کمتر مص

 ترسم دختر بشه هر روز با قفل فرمون ما رو بزنه.  یم  -

 م؟یچه کار کن دیحاال با  -

ازش لذت    یشترینفهمه با آرامش ب ی . کسمیریگ یمفعال خودمون جشن   یچیه  -

 .  میبر یم

 م؟ یبه خانواده ها نگ یعنی  -

کنند...   یچطور برخورد م یدون ی... فقط فردا نگو لطفا... خودت مم یگیمعلومه که م  -

بگه... مخصوصا که فردا جشن بچه  کی بغلم کنه تبر ادیندارم بابات ب یمن اصال آمادگ

  گهی... دو سه روز دده یبهم نم یت... اصال گفتنش حس خوبهم هس مایدار شدن س

 بگو که من اونجا نباشم خب؟! 

بود در جمع خانواده مطرحش   یترسد. کاف یم یز یتوانستم تصور کنم از چه چ یم

آرامش به   یو دوست یدور نیکه گرفته را خراب کند. ا یکنم تا مجبور شود فاصله ا

 رفت.  یم نیاز ب دیو نبا میاورد یبه دستش ن یما آورده بود. به آسان یزندگ

  یآورد قبال کدورت یخودش نم یبه رو چکسیه میسحر که وارد خانه پدرم شد با

از پسر عموها   یکی. حضور دیکش یطول نم یلیعادت ما بود البته خ نیوجود داشته. ا

  ییراین جدا شد تا در پذاز م شهیبرخورد کنند. سحر مثل هم یباعث شد همه عاد

آورد و  یچا ینیس کیکشت. فقط  یمشارکت کند البته نه مثل سابق که خودش را م 

  کهیگرفته در حال افهیکه با ق دیطول نکش یلیرا جمع کرد. خ وهی م فیکث یظرف ها

 داشت خودش را کنترل کند نزد من آمد. یسع
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 یدر جمع زن ها باشد و اگر زن دینبا یمرد چیگفت ه یقانون نانوشته در خانه ما م کی

  یقانون برا  نیکرده. گرچه ا یزشت یلیکار خ ندیکنار شوهرش در جمع مردانه بنش 

شد اما  یتر اعمال م رانهیمثل ما، سخت گ گرید یبعض ینداشت و برا  تیاهم یبعض

 . میرا نقض کرد ون قان نیآن شب من و سحر به طور کامل ا

نامش را صدا بزنند تا از کنار من  هیحضور سحر در جمع مردانه ما باعث شد چند بار بق

بلند شود اما هر بار من اجازه ندادم. موقع شام هم حواسم بود تا مثل گذشته رفتار 

تصور   نیکردم با ا یم شینبودم. رها ینکنم. من هرگز مراقب سحر در جمع خانوادگ

رغم دعوت  یبار عل  نی. ارمیبگ  هیچشم بق یفاصله را با همسرم جلو نیشتریب دیکه با

 نییسفره را دور زدم و در پا نم،یبه عنوان پسر بزرگ تر کنارش بنش  نکهیا یپدرم برا 

 دمید یو پچ زدن ها را م یچشم ریز ی گرفتم. نگاه ها یقسمت کنار سحر جا نیتر

احترام به   یعنیدادم  یمانجام  دیکردم که از اول با یرا م یکار هیبه بق تی اهم یاما ب

 بود.   بی غر شهیجمع هم نیهمسرم که در ا

 یوقت جمع آور دن ی. به محض تمام شدن شام و رسمیاندازیراه ب یقرار بود انقالب ما

  یمردها یمثل باق میطبق عادت قد نکهیا  یمن زودتر از سحر بلند شدم. به جا

بعد از شام باشم همراه سحر شروع به بردن  یو منتظر چا نمیبنش  یخانواده گوشه ا

 نیاعتراض کند در ماش یکس نکهیبه آشپزخانه کردم. قبل از ا  فیکث یظرف ها

دو بار از آن استفاده شده بود باز کردم.  یکیمادرم را که فقط  متیگران ق ییظرفشو

که پشت سرم   دمیگذاشتم. شن یم نی ماشکرد و من داخل  یم زیسحر ظرف ها را تم

خانواده شده ام اما با خودم فکر کردم  یمضحکه کل مردها  بایراه افتاده و تقر ییغوغا

اشتباهات گذشته. کار به   یقد علم کند و خط بکشد رو یکی دیروز با کیباالخره 

اصال    گفت ی. ماندازدیب رون یکه مادرم با اخم آمد تا مرا از آشپزخانه ب دیکش ییجا

بزند. معلوم بود با سحر لج کرده چون من امر کرده   یزی سحر دست به چ ستین یراض

کردن نداشته باشند. اتحاد من و سحر باعث   اروجه از همسر من توقع ک چیبودم به ه

 مرتب شود.  زیزود همه چ یلیشد خ
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زدم که کامران  یم نییرا پا میها نی . من هنوز داشتم آستمیرفت  ییرایهم به پذ با

 متلک را انداخت:  نیاول

.  یرو از بر کرد یلیزن ذل یمدت درس ها نیا  یکه تو نمیب ی... ماوشیآقا س  -

 کامال مشخصه.  یبود یشاگرد خوب

  یاما لبخند دمیدر هم گره خورده پدرم و طرز نگاه خصمانه اش را به سحر د یابروها 

آورد  یشده ا چیکادوپ یبسته هاآمد. همراهش  یچا ینیزدم و نشستم. مادرم با س

را   یباردار  نیبودند و ا دهیتکه طال خر کیبدهند. هر کدام  مایکه قصد داشتند به س

 . دندیکش یپوست من و سحر م یرو غیمثل ت

  یلحظات چه به روزگارش م نیداشت در ا ییبا خودم فکر کردم اگر سحر مشکل نازا

 یکارها نم نیبکشم. جار بزنم با ا ادیخواست بلند شوم سر همه فر یآمد؟ دلم م

 نی ا یکه حساب شهی. سحر برعکس همدیرا مجبور به بچه دار شدن کن یکس دیتوان

درشت داشت   نی با نگ یانگشتر منبود. مادر الشیخ نیشد ع یم یجور وقت ها عصب

واهد داد. انگشتر را که  به سحر خ میاورینوه ب شیما برا یگفت وقت  یکه سال ها بود م

 یپوست م  اریخ الیخ یانداختم. ب یبه سحر نگاه   یچشم ریانداخت ز مایدست س

 داد:  میدستش را باال گرفت و با افتخار نشان همسر پسرعمو مایگرفت. س

 .یمامان یبودم... مرس نیعاشق ا شهیمن هم  -

را به داخل جمع کرده بود نخندد.   شیبه سمت سحر برگشت. لب ها عیسر نگاهم

. چند دست لباس بچگانه بود. لباس د یکش رون یب  یا سهیرا مادرم از ک هیهد نیآخر

 داد و دو ست لباس پسرانه را به سمت سحر گرفت:  مایدخترانه را به س یها

 عروس خانم... فکر نکن به فکرت نبودم.   -

 اوشیجان شما برش دار... من و س ا می. سمیندار ازیممنون حاج خانم... ما فعال ن  -

 . انشاهلل سالمت و صالح باشه.میگ یم کیهم تبر
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قرآن  اتیبا طرح آ زیآو کیداد.  مای آورد و دست س رون یب  یبسته کوچک فشیک از

مرا مامان  نیعنوان والد چیبود. همه متوجه شده بودند که سحر به ه  دهیبچه خر یبرا 

در رفتارش نداشت بلکه طرز صحبتش    یاحترام  یوجه ب چیکند. به ه یو بابا خطاب نم

نداد.   تیکرد. مادرم اهم یکار گوشزد م ن یمؤدبانه تر هم شده بود اما فاصله اش را با ا

 سحر گذاشت:  یپا یجلو آمد و لباس ها را رو

 . دمیبچه شما خر تی به ن  -

 . میکن یبعد ما فرار نم یحاج خانم... باشه برا  دیلطف کرد  -

 نتوانست سکوت کند:  تبسم

 خواد که نخواد. عجبا! یمامان... ولش کن... نم  -

هوا   یرا ب اریتکه خ کیمرا خفه کند  نکهیا  یبزنم اما سحر برا یباز کردم حرف  لب

 نداشتم. دن یجز جو یدرون دهانم فرو کرد.چاره ا

 از فرصت استفاده کرد و کنار گوشم گفت: 

شه پسرم! ما  یخانم ها نشو... به ضرر خودت تموم م یمتلک پران یوقت قاط چیه  -

که به   می. پاشو برمیکن بتیغ میدنبالم بر ان یم گهید قهی... دو دقمییآ یاز پس هم بر م

 گفتم؟  یکه چ ینکشه. گرفت نجایا

مادرم باعث   یزد. مهمان یحیتکان دادم و سحر فقط به جمع لبخند مل یخنده سر با

 ریفراهم آورد تا پدرم مرا تنها گ ی. فرصتمی نیسفره بنش کیهمه دور  گریبار د کیشد 

  شیآورد. هزار بار به خودم گفته بودم گولش را نخورم. دوباره همان راه سابق را پ

که به پدرم  یادیبا پدرم نکنم. اجازه ندهم مهر ز هی مشکالت بق ی. خودم را قاطرمینگ

 د برگردم سر نقطه اول اما نشد. دارم باعث شو

 دن یساعت نگذشت که با شن میمرد. عاشقش بودم. ن نی ا یرفت برا یضعف م دلم

  کیرا از وسط نصف کنم.  ارشیخواستم کامران و ک یم یدرد دلش مثل ببر زخم

  ی. نمرمیبود به باد ناسزا بگ امدهیرا که ن ان یمحکم به گوش ترانه بکوبم و ک یلیس
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  یگفت برا یکرد. سحر م یم وذمن نف یسرعت رو  نیداشت که به ا یدانم چه قدرت

  میکرد یکرده. ما که دعوا م یدر من بگذارد از پدرم الگو بردار یر یبتواند تأث نکهیا

 دیبار یکه خون از نگاهمان م میدیکش  یگرفتند. چنان سر هم داد م یپناه م دیهمه با

 .  میکرد یم یدست تخته نرد باز کیحتما  اما به قول سحر بعد از هر دعوا

بودنم به   زیعز لشیکردم دل یما زبانزد همه بود و من تصور م یپدر و پسر   رابطه

که سحر  ییها یلیو تح یپسر خانواده است. مشاوره ها با دکتر عامر  نیعنوان بزرگتر

است. مرد   نیاز حد من به ا  شیعشق ب لشیاز رابطه ما داشت به من فهماند تنها دل

من   یاثر را رو نیشتریوارد شود تا ب ی دانست از چه راه یرگ خوابم دستش بود. م

 بگذارد.  

نداشت. به قول خودش   زیچ چیاز شهرستان به تهران مهاجرت کرد ه  یمن وقت پدر

از ساعت هفت صبح   رتریمحال بود د یجسم طیشرا نیکرد. در بدتر یم یکارگر

 یکارگرها یهم پا دمید یم یسن و سال گاه نی. در ای کن دایاو را در خانه پ یبتوان

نداشته باشم. محال بود در   ستشتوانستم دو یگذارد. نم یبار پشتش م  یآهن فروش

 . افتم یدامش ن

دامادها، دست تنها بودن در آهن  یعرضگ یکردن پسرها، ب یاز تنبل یبود کم یکاف

مرا مثل موم در دستش نرم کند. متوجه نبودم که   تا دیبگو شیها تی و مسئول یفروش

را کنار  میها  دهیو پرخاشگرانه شن یعصب یبازگشت تا خانه را دارم با حالت ریتمام مس

طوفان  یکرد اما وقت یهمراه یکم میصحبت ها یآورم. ابتدا یگوش سحر به زبان م

  نگیدر پارک یداد. جلو یبود را حس کرد در سکوت فقط گوش م میکه در صدا یخشم

 از پنجره بردم و چند بار دکمه آن را فشردم: رون یرا ب  موتیترمز گرفتم. ر

 سحر... با تواَم.  ؟یآورد موتیکنه... سحر ر  یهم که کار نم  یلعنت  نیاَه... ا  -

به    تیاهم یبو سمتم گرفت.  دیکش رون یرا ب نگیدر پارک یدکی موتیر فشیک از

توجه داشتم به   ی. من بمیشد ادهیاخمش در را باز کردم و وارد شدم. هر دو با هم پ

 سحر گفت: دمیرفتم که شن یسمت آسانسور م
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 !اوشیس ریشب به خ  -

 بود:  ستادهیخودش ا نیماش ی. جلودمیتعجب به سمتش چرخ با

 !ر؟ی شب به خ یچ یعنیسحر؟!   -

 خوش گذشت.   یعنی خداحافظ...  یعنی... ریشب به خ یعنی  -

خونه مادرم حاال من  یشب اومد  کیمعلوم هست چه مرگته؟ دوباره شروع شد؟    -

 مجبورت کرد؟  یدعوتت کرد؟ ک ی... کایتا عمر دارم جواب پس بدم؟ خب ن دیبا

 گذاشت:  شیلب ها  یاشاره اش را رو انگشت

خمپاره افتاده وسط   نیع دوباره مخش کجا پر شده ستی... داد نزن... معلوم نسیه  -

رو حل کن هر وقت   هی... اول برو مشکالت بقاوشیمن... من اعصاب ندارم س یزندگ

 دنبال ما...  ایب یبزرگ بش یگرفت میتصم

شد. نوک انگشتانم گزگز کرد و قفسه   ف ی و هزاران کلمه زشت در مغزم رد دمیگز لب

  ن یآتش روشن کردند. اول میگوش ها ریلحظه ز کی. حس کردم در دیکش ریام ت نهیس

کلمه »ما« دستم مشت شد و   دن یزود با شن یلیقدم را به سمت سحر برداشتم اما خ

 . دیکش رون یرا ب نشیماش چیی. سوستادمیا
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