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هفت سال زندگی مشترک ما به ساعت ها جر و بحث 

گذشت که امروز کنار هم جلوی قاضی نشسته ايم. 

پرسيد آيا او را می زنم؟ آيا خرجی نمی دهم؟ سوال ها 

نامعلومی قطار شد و او فقط بهت زده و خيره به نقطه 

گفت من هيچ کدام از اين خصوصيات را ندارم. از نظر 

قانون من مرد بی مشکلی بودم اما خودم می دانستم چه 

 .بر سر زندگی ام آورده ام

پوزخند زدم و سحر آتش گرفت. چطور به قاضی می 

گفت از روز اول نفس کشيدن را برايش زهر کردم؟ اين 

ا به من می حرف ها محکمه پسند نبود. قانون حق ر

داد. کافی بود بگويم به جز سال اول، شش سال از 

زندگی مشترکمان را در دو اتاق مجزا سپری کرده ايم تا 

محکوم به عدم تمکين شود. وکيل گفت حتی ممکن 

  .است برای زن خسارت تعيين کنند
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خودم هم نمی دانم چرا با اينکه می دانم هيچ احساسی 

ش دهم. از روز اول هم بين ما نبود نمی خواستم طالق

برای من فقط بهترين گزينه بود. خانواده گفتند خوب 

است و من هم گفتم برويم تمامش کنيم. او سعی کرد 

وضع را عوض کند اما من حواسم جای ديگری بود. با 

اينکه می دانستم اگر اين زندگی ادامه پيدا کند عاقبت 

ه نمی خوبی برای هيچکدام از ما ندارد اما غيرتم اجاز

داد زن نجيبم را طالق دهم. شايد بزرگترين مشکلش هم 

همين نجابت بود. کافی بود ببينم دست از پا خطا کرده 

  .تا رهايش کنم

 

 

خودخواهی محض بود که تنها راه نجات يک انسان را 

گناهش می دانستم. گناهی که شرافت ذاتی اش هرگز به 
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م اگر او چنين اجازه ای نمی داد. من هم می دانست

بدبخت ترين زن روی زمين باشد به من وفادار خواهد 

بود اما ته دلم حس می کردم نامردی است بگذارم 

  .برود

 

شکست خورده از روی صندلی کنار من برخاست. می 

توانستم بشنوم استخوان هايش خرد شد وقتی بعد از 

هفت سال هيچ حقی از زندگی نداشت زيرا من مردی 

و بگويم به سالمت... او هم زنی نبودم حقش را بدهم 

 .نبود قدرت مقابله با من را داشته باشد

 

 

از اتاق قاضی که خارج شدم، ديدم گوشه ديوار تکيه 

زده و اشک هايش پايين می چکد. واقعا گناهش چه بود 
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که حرفش را نمی فهميدم؟ درد من چه بود که با وجود 

و پای قلب سردم فکر می کردم هر طور شده بايد بماند 

 من بسوزد؟

 

 

 

 

لقمه طالق برای من آنقدر بزرگ بود که از گلويم پايين 

نمی رفت. مردانگی ام را به رخ کشيدم و از کنارش 

بدون اينکه نگاهش کنم گذشتم. صدای پاشنه های کوتاه 

کفش های کهنه اش را می شنيدم که پشت سرم راه 

سخت افتاد. مثل يک برده که فرار کرده و بعد از تنبيه 

  .می خواهد اطاعتش را به ارباب نشان دهد با من آمد
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در ماشين را باز کردم. اخم هايم در هم گره خورده بود 

و نگاهش نمی کردم. هنوز کمربندم را نبسته بودم که 

خودش بی دعوت نشست. کجا را داشت برود؟ وقتی به 

خواستگاری او رفتم دختری هجده ساله بود. التماسم 

سر کار برود ولی بدون هيچ منطقی به او کرد بگذارم 

اجازه ندادم. روزهای اول مظلومانه اطاعت کرد ولی 

بعد مبارزه اش شروع شد. نمی دانم چه مرگم بود که 

هيچ اهميتی به غرورش نمی دادم. دختری که با معدل 

بيست از دبيرستان فارغ التحصيل شده بود، رفت در 

 .يک آرايشگاه زنانه پادويی کند

 

دون اجازه من رفت. فقط خودم می دانم هيچ مشکلی با ب

جايی که می خواست در آن کار کند نداشتم اما گويا يک 

قانون نانوشته در مغزم وجود داشت که می گفت اگر 
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بگذاری زنت سرکار برود يعنی روی پيشانی ات نوشته 

 .ای من بی غيرتم

 

آبرويش را چنان بردم که هرگز جرأت نکند پا به آن 

وچه و محله بگذارد چه برسد به آرايشگاه دخترخاله ک

اش که ديگر هرگز او را نديد. سعی کرد در خانه کار 

کند. با اينکه نياز مالی نداشتم اما با هر ترفندی بود 

جيبش را خالی می کردم. پدرم می گفت جيب زن که پر 

پول شود، مرد ديگر مرد نيست. آنقدر به اين کار ادامه 

ر کار نکند. هر روز که گذشت او پژمرده تر دادم تا ديگ

و من غمگين تر شدم. دلم برايش می سوخت که گير 

من افتاده. حقيقتش اين بود من چنين آدمی نبودم. انگار 

زندگی مشترک گاهی تو را به سمتی سوق می دهد که 

  .خود واقعی ات فرار می کند
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هر بار نشست و ساعت ها نصيحتم کرد که عاقبت 

ما يک جهنم است. بيا امروز تمامش کنيم. اين  زندگی

عشق نيست. اين زندگی نيست. جواب من قاطع يک 

 !کلمه بود: نه

 

وعده دادم که درستش می کنم. خودم هم می دانستم 

هيچ کاری نخواهم کرد. يک مدت رفتارم را عوض می 

کردم و بعد دوباره روزمرگی مرا به همان هيواليی 

بودم. نتوانست امروز به قاضی  تبديل می کرد که قبال

بگويد بارها روی او دست بلند کرده ام. مدرکی برای 

اثبات نداشت. می گفت هم چيزی را عوض نمی کرد. 

من با يک وکيل آمده بودم زيرا پول کافی در جيب داشتم 

و او تک و تنها گوشه ای کز کرده بود زير بار ضعف 
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ار برود هايش له می شد. شايد اگر می گذاشتم سرک

امروز وضعش اين نبود. او را محتاج به خودم کردم. 

پدرش وضع مالی بدی نداشت اما نه آنقدر که زيرپر و 

بال دخترش را بگيرد. خودش هم نمی خواست وقتی با 

مخالفت آنها با من ازدواج کرده مجبورشان کند کمک 

  .کنند

 

 

  .می دانستم گاهی حتی خبرندارند بين ما چه می گذرد

هرچند ما خيلی رسمی به خواستگاری دخترشان رفتيم 

و روزهای اول همه راضی و خرسند بودند اما درست 

يک شب قبل از عروسی به دخترشان اخطار دادند به 

هم بزند. ای کاش به حرف خانواده اش گوش می کرد. 

به او گفتند سياوش تو را دوست ندارد. گفتند چند ماه 
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وش عين خيالش نيست. است عقد کرده ايد اما سيا

خانمی کرد و آبروی ما را نبرد. جواب اين همه نجابت 

را من با نفهمی و زورگويی که اسمش را غيرت گذاشته 

بودم دادم. ماجرا اين بود آنقدر با هم تفاوت عقيده 

داشتيم که گاهی فکر می کردم او به زبان مريخی ها 

  .حرف می زند و من هرچه می گويد درک نمی کنم

 

حتی وقتی زندگی مرا به سمتی می برد که معنی 

هشدارهايش را می فهميدم غرور مردانه ام اجازه نمی 

داد بگويم حق با تو بود. احمقانه به کار اشتباهم ادامه 

می دادم نکند حرفش ثابت شود. به من ياد داده بودند 

زنی که جواب مردش را بدهد اليق بدترين هاست. 

ش را دست زنش بدهد احمق مردی که افسار زندگی ا

است. کافی بود خانواده ام بفهمند يکی از قدم هايم را با 
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توافق سحر برداشته ام تا ديگر دست از سرم برندارند. 

همه می دانستند مشکل از من است حتی خودم، ولی 

هيچ کدام نمی خواستيم برای دلگرمی هم که شده به 

 .سحر بگوييم می دانيم بی تقصير است

 

و خواهرهايم به او زخم زبان می زدند. می دانستم  مادر

اما هميشه پشتش را خالی می کردم. به من ياد داده 

بودند عروس هيچ وقت چشم ديدن مادر و خواهر 

شوهرش را ندارد پس اگر حمايتش کنی به خانواده ات 

پشت کرده ای. حقيقت اين بود جلوی روی خودم دلش 

صورتش تف می  را می شکستند و ضعف هايش را به

انداختند. روزهای اول غر می زد ولی وقتی اولين سيلی 

را به ناحق به صورتش کوباندم خفه خون گرفت. آن 

روزها نفهميدم اين سکوت تبديل به نفرتی عميق در 
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  .دلش می شود که با هيچ محبتی پاک نخواهد شد

 

 

به خانه رسيديم. ماشين را درون پارکينگ بردم و 

حتی دعوتش نکردم به خانه خودش خاموش کردم. 

بيايد. هربار قهر می کرد و می رفت کسی سراغش را 

نمی گرفت. اين سومين بار بود بدون هيچ احترامی به 

خانه باز می گشت. ديگر هيچ چيز برای از دست دادن 

نداشت. من هم اين را می دانستم و به او فشار می 

اش را  آوردم که برگردد. می دانستم حقش است مهريه

بدهم و شايد حتی بيشتر به خاطر هفت سال نجابتش 

کمک زندگی اش کنم ولی با ترفند های حقوقی کار را 

به جايی رسانده بودم که برای بردن جهيزيه اش مجبور 

 .شد مدرک بياورد
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هيچ سندی نداشت که بگويد تنها دارايی اش همين 

الی چهارتا تکه اثاث است. يا بايد می پذيرفت با دست خ

به خانه پدرش بازگردد و من هرگز او را طالق ندهم يا 

  .باز می گشت

 

 

همان جا رهايش کردم و از پله ها باال رفتم. کمی جلوی 

آسانسور ايستادم ولی وقتی نيامد سوار شدم و دکمه 

طبقه چهارم را فشردم. در خانه را باز گذاشتم و داخل 

بعد از  رفتم. امروز يک چيزی در خانه فرق می کرد.

پنج ماه همسرم بازگشته بود. دفعه پيش سه ماه رفت و 

بار قبلش هفت ماه البته به جز قهرهايی که يک هفته 

  .طول کشيد و با وساطت خانواده خودش آشتی کرديم
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کت و وسايل داخل جيبم را روی ميزناهارخوری رها 

کردم. خانه آنقدر به هم ريخته و کثيف بود که حتی 

ی کشيدم. وقتی رفت، احمقانه خانه را خودم خجالت م

برق انداخت و تحويلم داد. عادتش بود وقتی عصبانی و 

ناراحت است چند برابر حالت عادی کار کند. فکر می 

کرد وظيفه دارد اگر می خواهد ترکم کند خانه ای تميز 

در اختيارم بگذارد. دو روز بيشتر طول نمی کشيد تا به 

  .تحويلش دهمجای خانه تميزش يک طويله 

 

اين بار آنقدر شرمنده اش بودم که دلم می خواست کاش 

زمان داشتم گند و کثافتم را قبل از اينکه وارد شود 

جمع کنم. صدای پايش را شنيدم که آرام داخل شد. اين 

جور وقت ها با پررويی تمام جلوی چشمش راه می 
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رفتم و خودم را به نفهمی می زدم. از اتاق بيرون آمدم 

ه اين بهانه که می خواهم غذا سفارش دهم. ديدم که ب

روی مبل نشسته و در سکوت به تلويزيون خاموش 

نگاه می کند. از پشت سرش به سمت آشپزخانه رفتم و 

تلفن را برداشتم. بدون اينکه نظرش را بپرسم يا بچرخم 

يک جور  .نگاهش کنم دو پرس کوبيده سفارش دادم

باعث شد کنارش  حس مردانه يا شايد خودخواهی

بنشينم و بيخيال تلويزيون را روشن کنم. موبايلم را 

بردارم و مخصوصا برای اينکه بشنود با مادرم تماس 

  .بگيرم

 

می دانستم مادرم آنقدر بلند حرف می زند که نيازی 

نيست تلفن را روی پخش بزنم. قربان صدقه هايش در 

فضای ساکت خانه پخش می شد. شک نداشتم مثل 
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ر در قلبش فرو می رود ولی من همين قدر بدجنس خنج

و خودخواه شده بودم که می خواستم بشنود با رفتن او 

 .مادرم چندين برابر عشقش به من گل کرده

 

 

يادم آمد يک بار به من گفت روزی می رسد که می 

فهمم هيچ کس در زندگی ام آنقدر به من بدی نکرده که 

که حاال می دانم  مادرم باعث شده ببازم. نمی دانست

راست می گفت. بدون اينکه بفهمم بازی می خوردم. 

جلوی من مظلوم نمايی می کرد و باعث می شد به جان 

سحر بيافتم. آنقدر تحريکم می کرد که عقلم از کار می 

افتاد. يادم داده بود چون پسر بزرگ خانواده ام بايد 

همه جوره پشتش باشم در حاليکه حاال می فهميدم 

ر در حق من بدجنسی کرده... چقدر به خاطر چقد
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چيزهای پيش و پا افتاده باعث شده امروز که کنار 

همسرم نشسته ام زهر کينه اش کامم را تلخ کند... اين 

دختر گناهی نداشت زيرا گول نجابت مرا خورده بود. 

همه به او گفتند سياوش خيلی آقاست... نجيب و سر به 

دختری نديده اند... پشت زير است... هرگز او را با 

خانواده اش است... روی نامم قسم خوردند... نگفتند 

به قول سحر فرق زن و کمد ديواری خانه اش را نمی 

  ...داند

 

 

نگفتند اصال نيازی به زن نداشت فقط می خواست همه 

فاميل بگويند آفرين به سياوش که زود زن گرفت و بچه 

د زيرا من خودم را دار شد. نقشه خانواده ام جواب ندا

در کاسبی غرق کردم و زنم اتاقش را از من جدا کرد. 
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شب ها آنقدر خسته به خانه می آمدم که حتی نمی 

توانستم کلمه ای با سحر حرف بزنم چه برسد به اينکه 

بخواهم بغلش کنم يا چهارتا کلمه حرف رمانتيک که نه 

  .بلد بودم و نه می خواستم ياد بگيرم در گوشش بگويم

 

 

تصويرش روی صفحه تلويزيون افتاده بود. حس می 

کردم از غم زياد مچاله شده. قبال وقتی کنارم می نشست 

قدش بلند تر بود. از فرم نفس کشيدنش می فهميدم 

گريه می کند و از درون آتش گرفته اما نمی خواستم کم 

  .بياورم

 

هميشه که گريه می کرد به جای اينکه با محبت آرامش 

رش داد می کشيدم. پدرم بارها گفته بود هيچوقت کنم س
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گول گريه زن ها را نخور. اشک می ريزند که تو را 

محکوم کنند. تمامش نمايش است. امروز می فهميدم 

پدرم حق داشت زيرا مادرم با گريه همه را خلع سالح 

می کرد اما سحر مادرم نبود و من نفهميدم. هربار 

را محکوم به موذی اشک ريخت طوری داد زدم و او 

بودن کردم که چند سالی می شد گريه نمی کرد يا شايد 

هم من نمی ديدم. امروز بد شکسته بود که اشک هايش 

 .می ريخت و کنترلی روی غمش نداشت

 

 

 

صدای زنگ آيفون باعث شد از کنارش بلند شوم و به 

سمت در بروم. لحظه ای برگشتم و نگاهش کردم. همان 

روسری نشسته بود. کيف دستی اش را طور با مانتو و 
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بغل گرفته و با کمترين صدای ممکن اشک می ريخت. 

اين جور وقت ها می رفت به بهانه خوابيدن با خودش 

کنار می آمد و بعد طوری وانمود می کرد که انگار هيچ 

اتفاقی نيافتاده. حقيقتش باور نمی کردم اينجا باشد. می 

ز نخواهد گشت. دفعات دانستم اين بار که رفت ديگر با

قبل التماسم می کرد خودمان با توافق هم تمامش کنيم 

اما اين بار خيلی زخم ها به هم زده بوديم. حجت را 

برای من تمام کرده بود که نه حق و حقوقش را می 

  .خواهد و نه طالق اما محال است بازگردد

 

شک نداشتم چيزی شده که دست از پا درازتر انسانيتش 

پا گذاشته و بدون دعوت به خانه بازگشته. بايد را زير

چيزی می گفتم تا اين جو خفقان آور دست سنگينش را 

  .از روی گلوی هر دوی ما بر می داشت
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ظرف های غذا را که تحويل گرفتم مستقيم به سمت 

آشپزخانه رفتم تا قاشق و چنگال بردارم. همه کشو ها 

بود.  خالی و ظرف های کثيف در تمام خانه پخش

حوصله نداشتم دو جفت قاشق و چنگال بشورم. داخل 

کيسه را نگاه کردم. خوشبختانه سرويس يک 

بارمصرف گذاشته بودند. سابقا اگر سحر ظرف يک بار 

مصرف جلوی من می گذاشت خانه را روی سرم می 

گذاشتم. حتی برای خودم هم خنده دار بود که اين همه 

  .ا می گرفتزورگويی فقط يقه زن بيچاره ام ر

 

با حرکت ساعد دستم لباس ها و لوازم روی ميز جلوی 

تلويزيون را کنار زدم و ظرف های غذا را روی آن 

گذاشتم. خودم را به بی خيالی زدم. خدا می داند اگر 
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نمی خورد لقمه از گلويم پايين نمی رفت اما وانمود 

کردم اصال مهم نيست. پوشش آلومينيومی روی ظرف 

م و بدون تعارف شروع به خوردن کردم. را کنار زد

لحظه ای سنگينی نگاهش روی شانه هايم افتاد و بعد 

بلند شد به سمت اتاقش رفت. دلم دعوا می خواست. 

بايد چيزی می گفتم وگرنه خفه می شدم: ای بابا... ببين 

 ...می تونی نيومده کوفت کنی اين زندگی لعنتی رو

 

سرد... پوچ و خالی اهميت نداد... مثل خودم... سنگ 

از هر حس... بی تفاوت... رفت و در اتاقش را بست. 

ليوانی آب ريختم و يک نفس سر کشيدم. دلم به حالش 

می سوخت. به راهروی ميان دو اتاق خواب خانه نگاه 

کردم. درهای هر دو به روی هم باز می شد اما فقط 

ساکنينش می دانستند اين درها تا ابد به روی هم بسته 
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ست. شايد هم وقتی به اين خانه اسباب کشی کرديم ا

  .طالق گرفتيم

 

کاميون که لوازم را به خانه آورد من رفتم و همه کارها 

را روی دوشش گذاشتم. تا نيمه شب در مغازه مشغول 

معامله بوديم. همان جا با همکارها شام خوردم و حتی 

يک تماس نگرفتم بدانم زن بدبختم چيزی برای خوردن 

 دارد يا نه؟

 

وقتی برگشتم خانه را چيده بود. بوی مواد شوينده می 

آمد. سراميک های سفيد خانه برق می زد اما من مثل 

هميشه با کفش تا وسط نشيمن آمدم و به زحماتش گند 

زدم. لباس هايم را همان جا در آوردم و هر کدام را 

روی يک صندلی يا مبل رها کردم. وارد اتاق خواب 
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ن شدم و ديدم نيست. بی فکر چرخيدم و اتاق مشترکما

مهمان را چک کردم. تنها اتاقی بود که هنوز پر از 

لوازم مرتب نشده آشفته به نظر می رسيد. لباس هايش 

آنجا روی زمين پخش بود. با يک نگاه فهميدم لوازمش 

  .را از من جدا کرده

 

غرق خواب روی تخت تکی و دورش پر از دستمال 

شده که آن لحظه فکر کردم گريه کرده.  های استفاده

شايد بايد همان شب يک دعوای حسابی راه می انداختم 

و او را به اتاق مشترکمان می کشيدم. با لجبازی در را 

محکم به هم کوبيدم که بداند آمده ام و از تصميمش با 

خبرم. صبح روز بعد نيامد تا برای من صبحانه آماده 

ن زدم تا بشکند. خودم که کند. مخصوصا ظرفی را زمي

  .پولش را نداده بودم دلم بسوزد
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جهيزيه اش بود. همان چهارتا تکه اثاث که دائم 

سرکوفتش می کرديم کم است. زن برادرم بيشتر از 

سحر جهيزيه آورد ولی هميشه مادرم می گفت خانواده 

 .اش برای يک دانه دخترشان کم گذاشتند

 

آورد داستان تغيير سحر که لوازمش را به خانه من 

کرد. جهيزيه زن برادرم شد خار در چشم سحر که هيچ 

صدای شکستن ظرف هم باعث نشد  .تقصيری نداشت

  .سحر از آن اتاق لعنتی بيرون بيايد

 

چقدر احمق بودم؟ با داد و فرياد باال سرش رفتم و پتو 

را خصمانه از روی بدنش کشيدم. به سمت من چرخيد 

 !ته ای گفت: نکن سردمهو با صدای خيلی گرف
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دری وری گفتم و از خانه بيرون زدم. نزديک ظهر 

تماس گرفت. شنيدم صدا از گلويش بيرون نمی آيد ولی 

دست از متلک پرانی بر نداشتم. صبر کرد و توهين 

های مرا گوش کرد. من که ساکت شدم گفت: سياوش 

حالم بده... پول ندارم خودم برم دکتر... ميای منو 

 ؟ببری

 

 

دچار آنفوالنزای شديد بود. آنقدر فشار روحی داشت که 

وقتی دکتر ِسُرم به دستش زد با صدای بلند گريه می 

کرد. آن روز هم دلم برايش سوخت اما فقط سه روز 

طول کشيد تا دوباره مادرم تماس بگيرد و يک ساعت 
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از زنم به خاطر اينکه نرفته وقتی مهمان داشته کمکش 

من دوباره بشوم همان هيوالی احمق که کند گله کند و 

عقلش نمی رسد به مادرش بگويد مگر زن من کارگر 

خانه توست؟ زن حسابی ماهی فالن قدر پول به حسابت 

می ريزند به جای اينکه جان دختر مردم را به لب 

  .برسانی مستخدم بگير

 

 

چند هفته ديگر عيد نوروز می رسيد. از االن استرس 

فک و فاميل، حالم را خراب می  جواب پس دادن به

کرد. هر روز صبح زود از خانه بيرون می رفتم و گاهی 

آنقدر در مغازه می ماندم که ساعت از دوازده بگذرد تا 

 .برگردم
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از لحظه ای که برگشت شايد چند ثانيه با هم رو به رو 

شده بوديم. خانه تميز می شد و هر شب غذايی هم می 

ن حرف نمی زد. هفته دوم ديگر پخت اما کلمه ای با م

خبری از غذا هم نبود. هيچ چيزی در خانه نداشتيم. از 

روز اول به او پول نمی دادم. هر بار اعتراض می کرد 

برای خانه خريد می کردم و می گفتم: نترس از 

 ...گرسنگی نمی ميری

 

 

از شب عروسی با او لج کردم. هر روز صبح می گفتم 

آشغالی که جای جهيزيه آورده  کاميون می فرستم آت و

  .پس می فرستم تا منت خانواده اش سرم نباشد
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دو سه سال اول هرچه در می آوردم دوباره تبديل به 

سرمايه می شد. سحر حقی نداشت جز يک لقمه نان 

بخور و نمير که هميشه می گفت سگ های ولگرد 

خيابان بيشتر مورد احترام عابرين قرار می گيرند تا 

که من به عنوان نفقه جلوی او می اندازم. بارها چيزی 

نشست و با آرامش گفت بايد برای خانه خريد کنيم چون 

هر روز درد اين را دارد با آن يخچال فريزر خالی نمی 

داند چه بپزد اما من گوش نکردم زيرا بايد هر طور 

شده پول جمع می کردم و به خانواده ام ثابت می شد 

  .مرد باعرضه ای هستم

 

چه فايده؟ حاال سه ملک با ارزش داشتم با چند اتومبيل 

گران قيمت که در مغازه همکارها برای فروش گذاشته 
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ام ولی با همه آنها نمی توانستم لحظه ای از گذشته را 

  .بخرم و از نو بسازم

 

 

از وقتی سحر بازگشت فقط جمعه ها چند ساعتی به 

خند می آمد و ديدن خانواده ام می رفتم. مادرم با لب

وانمود می کرد بی قرار ديدن سحر است. هربار که می 

فهميد نيامده و من تنها هستم سرش را کج می کرد تا 

فکر کنم دلش برای زن من تنگ شده. چقدر گول اين 

رفتارش را خوردم و سحر را آزار دادم... بدون اينکه 

حرفی بزند کاری می کرد به جان زنم بيافتم... سحر 

  .خيلی گفت باور نکن... حق داشت گفت...

 

هنوز مادرم نمی داند وقتی با دخترهايش پشت سر زن 
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بيچاره من جلسه گذاشته بودند من حرف هايشان را 

شنيدم. بعد از هفت سال تک به تک چيزهايی که سحر 

درباره زن های خانواده ام گفت با گوش های خودم از 

گفت سحر را  زبان آنها شنيدم. مادرم هميشه به من می

از صميم قلب دوست دارد اما نمی داند چرا سحر آنقدر 

با او بد است... دروغ محض... شنيدم که گفت از لحظه 

اول سحر را نمی خواسته و هرگز به دلش ننشسته ولی 

  ...نمی خواسته من فکر کنم آدم بد داستان مادرم است

 

شنيدم که گفت هر روز دعا می کند سحر هرگز باز 

د و خيلی خوشحال است دمش را روی کولش نگرد

گذاشته و رفته. جلوی من می گفت بايد حقش را بدهم 

اما آن روز شنيدم که گفت اجازه نمی دهد سحر حتی 

  .يک چوب کبريت از من بگيرد
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 !برای خانواده ما کثر شأن است هم مال بدهيم هم طالق

همه اين ها در سرم تلنگر می زد و لحظه های سختی 

ه به خودم و سحر تحميل کرده بودم مثل فيلم از جلوی ک

چشمانم می گذشت. غرورم اجازه نمی داد بروم و 

نازش را بکشم. همه چيز همين طور ادامه پيدا کرد تا 

دوباره يکی ديگر از حرف های سحر درباره خانواده ام 

تحقق پيدا کرد. يک روز جمعه مرا به حرف کشيدند و 

تر بچه دار شويم ديگر بس است. گفتند بايد هرچه زود

آنقدر گفتند که باالخره آن توصيه شوم از زبان پدرم 

بيرون آمد. همان بود که سحر در آخرين دعوا گفت و 

من با آخرين قدرت بر دهانش کوبيدم. آن ضربه را 
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  .شايد بايد به پدر و مادرم می زدم و حق سحر نبود

 

 

نشناخته ام  نمی فهميدم چطور خودم والدينم را درست

اما سحر آنها را از بر بود. هر قدمشان را از قبل پيش 

بينی می کرد. پدرم گفت: طالقش نميدی... ولش کن بره 

هر غلطی می خواد بکنه... نفهمم خر شدی چيزی 

گذاشتی کف دستش... ميری دادگاه حکم عدم تمکين می 

گيری زود هم بچه دارش می کنی بشينه سرجاش... اگر 

دا اطوار در آورد خودم برات بهترين زن رو می باز هم ا

 ...گيرم

 

 

جمله آخرش همان بود که سحر گفت و من خفه اش 
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کردم. خيلی وقت بود اين نقشه را برای من داشتند. می 

خواستند به فک و فاميل بگويند زنم عيب و ايراد دارد 

و نمی تواند بچه دار شود. سحر گفته بود قبال در جمع 

عروس ما نازا «شوخی خواهرم گفته:  شنيده که به

 «!است بايد برای داداشم زن بگيرم

 

آن روز هر چه از دهانم در آمد به خودش و خانواده 

اش گفتم تا از خواهرم دفاع کنم. ته دلم نهيب زدم: 

سياوش کجايی؟ دختر مردم چه غلطی کرده پات مونده؟ 

اون بدبخت که صدبار گفت آخرش همه به اسم دلسوزی 

برات زن دوم می گيرند چرا نشنيدی؟ چرا باورت نشد؟ 

هزار بار التماست کرد ولش کنی بره سراغ زندگيش 

 چرا دست از سرش بر نداشتی؟
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طبق معمول مسئوليت همه کارها را روی شانه های 

پسر بزرگشان انداختند. ويالی پدرم هر سال عيد محل 

جمع شدن کل طايفه بود. کليد را دستم داد و خواست 

هفته قبل از عيد بروم تا کارهای الزم را انجام دهم. 

سيزده روز عيد سحر را مجبور می کردم همراه 

ر جلوی فک و فاميل خم و خانواده ام باشد و مثل کارگ

راست شود. می دانستم اگر نيايد هزار جور حرف و 

حديث پشت ما راه می افتد. به خانه که برگشتم طبق 

معمول در اتاق خودش بود. نگاهی به آشپزخانه تميز 

 انداختم و از خودم پرسيدم: پس خودش چی می خوره؟ 

 

 

گذشته يادم افتاد از آخرين شامی که پخته بود يک هفته 
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و من از سر لجبازی نه تنها پولی در خانه نگذاشته ام 

بلکه خريدی هم صورت نگرفته. در يخچال و فريزر 

کامال باز بود. چند روزی می شد که داخلش را تميز 

کرده و از برق کشيده بود. شايد بايد دست از اين کارها 

می کشيدم و کمی مهربانی به خرج می دادم. حداقل 

عيد هم که شده بايد کاری می کردم  برای تعطيالت

  .همراهم باشد

 

آرام پشت در اتاق خزيدم. جلوی کامپيوتر کهنه ای که 

از لوازم خراب نمايشگاه قبلی به خانه آوردم و خودم 

هم نمی دانم سحر چطور آن را راه انداخت نشسته بود. 

می خواستم بفهمم به چه چيزی اين طور خيره شده که 

نيست. پاورچين نزديک رفتم و به متوجه حضور من 

  .کلمات نگاهی انداختم. يک کتاب قصه بود
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تصويرم که روی صفحه مونيتور افتاد با تعجب نگاهم 

کرد. به خودش زحمت نداد سالم کند. من هم نمی 

خواستم پيش قدم شوم ولی آن عيد لعنتی نزديک بود. 

بی توجه به حضور من دوباره غرق مطالعه شد. به 

ر رفتم اما از روی بيچارگی برگشتم و با لحنی سمت د

خشن و سرد پرسيدم: چی می خوری زنگ بزنم 

 رستوران؟

 

 !توقع هر جوابی را داشتم جز اينکه بگويد: کوفت

 

متعجب و کمی خشمگين به سمتش خيز برداشتم: چی 

 زر زدی؟
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می دانستم هميشه به غلط کردن می افتد اما گويا يک 

که با اعتماد به نفس و بدون چيزی عوض شده بود 

 !ترس دوباره گفت: کوفت

 

با نوک انگشت ضربه محکمی به صندلی چرخدار زدم 

 .تا به سمت من برگردد

 

نگاهش ديگر آن نگاه هميشگی نبود. از چشمانش 

نفرت می باريد. زل زد به من و باز هم گفت: کوفت! 

 بلندتر بگم بشنوی؟
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تش فرو بيايد اما دستم باال رفت تا با ضرب روی صور

با ديدن عکس العملش همانجا خشکم زد. بی معطلی 

مثل فنر از جايش پريد و چهارپايه ميز آرايش را 

 !برداشت به حالت حمله باال برد: بزن تا بزنم

 

باورم نمی شد. از سحر بعيد بود. نبايد کم می آوردم: 

 بزن ببينم چه جوری می خوای بزنی؟

 

 

حکم گرفت و بغضش را فرو پايه های چهارپايه را م

برد: واقعا فکر کردی نمی زنم؟ شايد االن زورم نرسه 

ولی به همه مقدساتم قسم به محض اينکه بخوابی چنان 

اينو می کوبم توی سرت که بفهمی دفعه آخرت باشه 
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دست روی من بلند کنی... زور بازو داری ولی هميشه 

ات که بيدار نيستی... سياوش بزنی می زنم اصال باه

 ...شوخی ندارم

 

 

با پررويی وحشيانه چهارپايه را از دستش کشيدم و 

روی تخت انداختم: جمعش کن ببينم... زنيکه روانی... 

 فکر کردی من با دو متر قدم از توی جوجه می ترسم؟

 

خنده هيستريک ترسناکی کرد و دست به کمر ايستاد: 

روانی هان؟ آره من روانی ام... تو منو اين جوری 

دی... فکر نکن برگشتم چون خيلی دل خوشی دارم کر

کنارت... اومدم ولی ديگه اون سحر که رفت مرد... 

  ...شنيدی؟ مرد
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آن شب به خاطر قضيه عيد زود کوتاه آمدم. نمی 

خواستم بحث ادامه پيدا کند و آبروی خودم جلوی فک و 

فاميل برود. بايد هر طور شده آتش بس اعالم می کردم 

آرام گيرد اما هرگز تصور نمی کردم سحر  تا جو کمی

وقتی گفت ديگر آن زن سابق نيست با من شوخی 

  .نداشت

 

 

 

 

روز بعد نزديک ظهر حسابی خريد کردم و برگشتم. 

کيسه ها را روی ميز آشپزخانه گذاشتم و سراغش 
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رفتم. تقه ای به در کوبيدم و بازش کردم. جلوی 

ا نگاه کند. کامپيوتر بود. مثل شب قبل برنگشت مر

لحظه ای با حرص چشم بستم و سعی کردم خودم را 

کنترل کنم: خريد کردم... پاشو ببين اگر چيز ديگه ای 

 ...هست بگو امشب بخرم

 

صندلی را به عقب هول داد و از کنارم گذشت. مستقيم 

رفت به سمت آشپزخانه و شروع به مرتب کردن لوازم 

می گفتم شبانه  کرد اما کلمه ای حرف نزد. بايد به او

راهی شمال هستم تا کارهای ويال را انجام دهم: هرچی 

 ...می خوای بگو بخرم شب دارم ميرم شمال

 

خيلی سرپا ايستادم اما وقتی ديدم جواب نمی دهد و 

مشغول شستن مرغ ها شده بيرون رفتم و در را محکم 
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به هم کوبيدم. واقعا چقدر می خواستم اين وضع را 

من خسته نمی شدم؟ سحر خيلی وقت تحمل کنم؟ چرا 

بود می گفت تحملش را ندارد ديگر بس است ولی من 

گويا هفت تا جان داشتم برای يک مبارزه احمقانه خرج 

کنم. آخر شب مغازه را می بستم که مادرم تماس گرفت. 

دوباره شروع کرده بود. نمی گفت پسرم شبانه روز کار 

ر همسرش می کند و کمترين حقش اين است شب کنا

آرامش داشته باشد. بايد هنوز سحر نيامده نفاق می 

انداخت به جان زندگی جهنمی ما و تا صدای دعوا باال 

نمی رفت آرام نمی گرفت. سابقا اين را نمی فهميدم. 

هزاران بار گولش را خورده بودم. گله داشت که چرا 

سحر يک بار هم تماس نگرفته حالش را بپرسد در 

ان تنگ شده. گريه و زاری راه انداخته حاليکه همه دلش

بود و به بخت بدش که هر کاری می کند به چشم 
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  .عروس خانم بدجنس نمی آيد نفرين می فرستاد

 

گوشم از اين حرف ها پر بود. شايد قبال دلم برايش می 

سوخت و سحر را سرزنش می کردم اما حاال می دانستم 

می کرد مادرم زن ترسويی است. همه اين کارها را 

نکند مرا از دست بدهد. خبرداشت سحر بازگشته و 

ممکن است من برای آشتی با همسرم هم که شده کمی 

پشت سر مادرم بدگويی کنم و به او حق بدهم. وحشت 

داشت نکند سحر حرفی بزند و من برای هميشه از 

  .خانواده ببرم

 

 

حقيقتش اين بود تا قطع کل ارتباطم با خانواده فقط به 

اندازه يک موی باريک فاصله داشتم. از عشق و 
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مسئوليت پذيری ام سوء استفاده کرده بودند. شده بودم 

نوکری که بايد لحظه به لحظه زندگی اش را طبق نظر 

  .آنها برنامه ريزی می کرد

 

پشت فرمان تک و تنها وسط جاده به موسيقی مسخره 

تم ای گوش می دادم. خدا می داند که ته دلم می خواس

يک کاميون از رو به رو بيايد و مستقيم به من بکوبد. 

چقدر حس رهايی پشت يک تصادف مرگبار بود. سحر 

آزاد می شد و شايد مرا می بخشيد. من هم می رفتم و 

ديگر کسی نبود مجبورم کند حق پسربزرگه بودن را 

برای خانواده پر جمعيتمان ادا کنم اما نه... يادم آمد يک 

را وسط دعوا با سحر مطرح کردم و او  بار اين آرزو

در حاليکه بغضش را فرو می داد انگشت اشاره اش را 

به سمت من احمق گرفت و گفت: تو فکر کردی بميری 
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خانواده ات به من اجازه می ده توی خونه ای که بيست 

و چهار ساعته دارم از سرتاپاش رو می سابم يک ثانيه 

اعث شدی سياوش زندگی کنم؟ می ريزند سرم که تو ب

تنها بره سفر اصال قاتلش تويی... اولين کسی که ادعای 

ارث و ميراث می کنه باباته... فکر کردی اگر بچه 

داشتم فرقی می کرد؟ به دو روز نمی کشيد بچه رو از 

  ...من می گرفتند با يک چمدون می موندم پشت در

 

چقدر سرش داد زدم... بارها گفتم مغزش مريض 

نی است... افسرده شده قاطی کرده... اما است... روا

راست می گفت. پدر من مرد پول دوستی بود. باورم 

نمی شد آنقدر بی رحم باشد اما شبی که توصيه کرد 

سحر را با دست خالی رها کنم و زن ديگری بگيرم 

فهميدم او را درست نشناخته بودم. شعار والدينم اين 
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مورچه نمی رسد بود آدم های خوبی هستند آزارشان به 

ولی مگر می شود هفت سال عمر يک نفر را اينطور با 

بی رحمی تباه کنی و باز بگويی آدم خوبی هستی؟ 

چطور ممکن است بقيه عمرش را هم بخواهی پای 

خودخواهی خودت بسوزانی و بروی پی خوشی خودت 

بگويی آزارت به کسی نمی رسد؟ مگر حق الناس فقط 

 است؟ پول دزديدن از جيب ديگری

 

 

حق سحر گردن تک تک اعضای خانواده من بود. 

آری... ما خودخواه بوديم. آنقدر به خودمان ارزش می 

داديم که مهم نبود باال رفتن و پيشرفتمان چند دل 

شکسته و غرور له شده پشت سر گذاشته ايم. خوابم 

می آمد. از صبح زود پشت فرمان خيابان های تهران را 
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م افتاد سحر آن اوايل دلش به حالم متر کرده بودم. ياد

می سوخت. می گفت پدر و مادرم چطور دلشان می آيد 

وقتی می دانند من آنقدر کم خوابم نصفه شب مرا راهی 

سفر می کنند؟ يک روز رسيدگی به ويالی شمال بود 

روز بعد شرکت در مراسم فاميل های دور و نزديک در 

کی دعوا کرده شهرستان و دوباره روز بعد برادرم با ي

بود تا صبح اين کالنتری و آن کالنتری در به در دنبال 

کارهايش بودم. دردسرهای خانواده من تمامی نداشت و 

بدتر اينکه از بچگی در گوشم خوانده بودند مسئوليت 

  .همه با من است

 

چند بار چشم هايم را ماساژ دادم تا خواب از سرم بپرد. 

که از رو به رو می آمد  لعنتی نورباالی اتومبيل هايی

داشت کورم می کرد. حتی خودم از اينکه پشت فرمان 
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خوابم ببرد ترسيده بودم. سحر هميشه از اينکه من 

نصفه شب به جاده می زدم متنفر بود. مجبورش می 

کردم در تمام اين سفرهای اجباری همراهم باشد. 

التماس می کرد صبح زود راه بيافتيم و من... من 

.. من بی فکر... با قلدری او را با خودم می خودخواه.

بردم. الزم بود تمام مسير هر دو در قهر فرو می رفتيم 

اما سحر بايد کنار من می نشست و غمباد می گرفت 

زيرا مادرم می خواست قبل از اينکه مهمان هايش را به 

ويال ببرد سرويس قابلمه نو در کابينتش بچيند يا پتو ها 

ا بشورد. هفت سال زندگی کرديم و جز را برايش ببرم ت

 .شمال و سمنان جايی نرفتيم

 

خانواده من اعتقاد داشتند سفر پر جمعيت خيلی خوش 

می گذرد. من هم مثل آنها بودم اما سحر در خانواده 
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ساکت و آرامی بزرگ شده بود. مسافرت های ما برای 

سحر حکم زندگی در جهنم را داشت. سال های اول غر 

می خواست گاهی هم با خانواده خودش به می زد و 

سفر برود. من خودخواهانه منعش می کردم. چه معنی 

 داشت زن بدون شوهرش جايی برود؟

 

 

حاال می فهمم که چرا هر وقت خانواده همسرم برنامه 

مهمانی يا سفر داشتند مادرم يا مهمان داشت يا قرار 

ينکه بود به سمنان برود. اين همه برنامه ريزی برای ا

من هر روز جلوی چشمانش باشم داشت. به زندگی تازه 

نفس ما رحم نکرد. عشقی از روز اول نبود اگر هم می 

خواست شکل بگيرد در همان چند ماه دوران نامزدی 

در نطفه خفه شد زيرا من بين گله های بی پايان 
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خانواده خودم و غر زدن های دائمی سحر خفه شده 

  .بودم

 

چالوس را گذراندم. ساعت جلوی آخرين پيچ جاده 

داشبورد سه و سی دقيقه را نشان می داد. پنجره را 

پايين آوردم و کمی نفس کشيدم. زمين يخ کرده بود و 

سوز زمستان اجازه نمی داد بتوانم از هوای بيرون 

استفاده کنم. بخاری ماشين هم بيشتر به حالت خواب 

انی که آلودگی ام می افزود. با ديدن تابلوی رستور

نزديک ويالی پدرم بود خيالم راحت شد رسيده ام. اين 

ويال برای من شبيه يک درد بی درمان بود. هر سال 

عيد که می آمديم بايد از باال تا پايين را می شستيم زيرا 

 .سالی يکی دوبار بيشتر مهمان نداشت
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از همه بدتر اين بود که تنها شومينه هيزمی خانه نمی 

آن بزرگی را گرم کند. تا دو سه روز  توانست فضای به

اول آب گرم نمی شد و پدرم ترجيح می داد همان 

دستگاه آبگرمکن قديمی و زنگ زده را راه بياندازد 

ولی پول خرج نکند شوفاژخانه را تعمير کند. آه بلندی 

کشيدم و کمی در صندلی ماشين فرو رفتم. هر سال 

داندم. سحر را سالم می آوردم و مريض باز می گر

تحمل اين همه سرما را نداشت. ويالی پدرش چند محله 

آن طرفتر بود و با اينکه يک چهارم ويالی ما نمی شد 

اما به محض اينکه واردش می شدی به خاطر رسيدگی 

  .دائمی پدر زنم گرم و آماده سکونت بود

 

سحر جرأت نداشت بگويد سری به خانواده اش می زند 

. طفلکی می سوخت و می زيرا قيامت به پا می شد
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ساخت اما هر چند وقت يک بار کم می آورد. می رفت 

که ديگر باز نگردد و من... من خودخواه... من 

عوضی... بدون اينکه واقعا عاشقش باشم دم از عشق 

زنم می زدم و می گفتم بميرم هم طالقش نمی دهم. 

فشار می آوردم و آبروريزی راه می انداختم. مجبور 

  .زگردد و تخم کينه در دلش می کاشتمی شد با

خيابان بلند و خاکی منتهی به ويال در تاريکی فرو رفته 

 .بود

 

به جز صدای حرکت الستيک ها و آواز جيرجيرک ها 

چيزی به گوش نمی رسيد. وارد ويال می شدم از سرما 

يخ می زدم. بهتر بود شومينه را روشن کنم اما تا صبح 

خانه را که رد کردم ايستادم تا در ماشين بخوابم. آخرين 

در فلزی ابتدای کوچه را باز کنم. در ماشين که باز شد 
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سوز زمستان در کالبدم پيچيد. سريع پايين آمدم و مابين 

انبوه کليدهای فلزی ويال دنبال تک کليد کوچکی جلوی 

نور چراغ های ماشين گشتم. صدای عجيبی در اين 

  .قسمت می آمد

 

موزيک غربی همراه خنده زنان و  طنين کوبش ريتميک

مردانی که اين ساعت شب در حال خوشگذرانی بودند. 

نگاهم را مابين ويالهای اطراف چرخاندم. همه چراغ ها 

خاموش بود. ويالی ما در انتهايی ترين نقطه اين 

خيابان، جايی ميان خانه ها و زمين های زراعی قرار 

م بعد از داشت. وارد کوچه تنگ و باريکش که می شد

ما ويالی ديگری نبود. کليد را پيدا کردم و به سمت قفِل 

روی در کوتاه سر کوچه رفتم. برای چند ثانيه خشکم 

زد. يکی قفل را باز کرده و به توری کنار در آويخته 
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بود. اين يعنی کسی داخل ويالست. ترس وجودم را 

گرفت. هميشه از اين وحشت داشتيم وقتی ويال ماه ها 

ی ماند دزد واردش شود. من تک و تنها چطور خالی م

می توانستم از پسش بر بيايم؟ موبايلم را در دست 

گرفتم و پياده راه افتادم. می خواستم طوری بروم که 

اگر کسی داخلش بود مرا نبيند. اينطوری فرصت داشتم 

  .با پليس تماس بگيرم

 

از پشت ديوار بلند ويالی آخری عبور کردم و به 

صلی رسيدم. تمامی چراغ های داخل و خارج محوطه ا

ويال روشن بود. وسط حياط آتش افروخته و دورش 

تعداد زيادی زن و مرد ايستاده بود. صدای موزيک از 

ويالی خودمان می آمد. داخل حياط و کوچه پر از 

اتومبيل بود. تنها حدسی که می توانستم بزنم اجاره 
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او کليد در حياط  دادن ويال توسط باغبان محله بود. فقط

و کوچه را داشت و می دانست ما خيلی به اينجا نمی 

 .آييم. آرام از پشت درخت ها نزديک شدم

 

 

دستم روی شماره گير تلفن رفت تا با پليس تماس 

بگيرم اما صدای آشنايی باعث شد نگاهم دوباره به 

سمت حياط ويال بچرخد. برادر کوچکترم کامران بود. 

م و ديدم همسرش سيما با سر و باز هم جلوتر رفت

وضعی غيرقابل باور کنار زن و مردی ايستاده و سيگار 

می کشد. چشم هايم چيزی که می ديد باور نمی کرد. 

سحر بيچاره هميشه با سيما مقايسه می شد. سيما 

برعکس سحر رابطه خيلی صميمی با خانواده من 

داشت. يک بار سحر به من گفته بود آن همه ادعا را 
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  .ل بگيرم زيرا خبر ندارم پشت سرم چه خبر استگ

 

گفت که حاضر است بميرد اما هرگز مثل سيما زنی 

چاپلوس و دروغگو و دو رو نخواهد شد. آن روز 

حرف مادرم را بر فرق سرش کوبيدم و گفتم به سيما 

حسودی می کند. نفهميدم چرا سحر هزاران بار از اين 

ر به هم نريخت حرف ها از من شنيده بود ولی آنقد

وقتی متهمش کردم حسادت جاری اش را می کند. سه 

روز تمام گريه کرد و آخر گفت نجابتم کوفت تو و 

خانواده ات بشود که يکی مثل سيما به درد شما می 

خورد. حرفش را بد تعبير کردم. تصورم اين بود می 

گويد زن برادرم نانجيب است. زخم ديگری زدم و گفتم 

سيما را به هزار تای دختر نجيب و بی  يک موی گنديده

  .شعوری مثل او نخواهيم داد
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سيمای نجيب و پاک اين بود؟ ليوانی در يک دست و 

سيگاری در دست ديگرش با صدای بلند می خنديد. تاپ 

يقه بازی به تن داشت که من از اين فاصله هم می 

توانستم رنگ لباس زيرش را تشخيص دهم. معلوم بود 

که موقع خنده تعادل ندارد و جلوی  سرخوش است

چشمان برادر بی غيرتم خودش را به مرد کنار دستی 

می چسباند. هنوز شوکه همانجا ايستاده بودم و قدرت 

تحليل آنچه می ديدم نداشتم که ضربه بعدی به روح و 

روانم وارد شد. هر دو خواهرم از ويال بيرون آمدند و 

آنها هم دست  به اين جمع اضافه شدند. سر و وضع

  .کمی از سيما نداشت. باور نمی کردم

 

ما خانواده ای داشتيم که سحر را مجبور می کرد به 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

59 
 

احترام پدرم در تعطيالت نفرين شده عيد، سيزده روز 

تمام با لباس پوشيده و روسری جلوی بقيه خم و راست 

شود. همه ادعا می کردند به شدت آدم های متعصبی 

روغ است فقط جلوی من فيلم هستند. سحر می گفت د

بازی می کنند اما پشت سرم اينطور نيستند. بی فکر از 

  .پشت درخت ها بيرون آمدم

 

 

مستقيم به سمت حياط رفتم. هيچکس حواسش به من 

نبود تا اينکه در زنگ زده حياط را باز کردم. همه نگاه 

ها به سمت من چرخيد. توقع داشتم با ديدن من حداقل 

جمع کند اما گويا تنها مبهوت اين جمع  يکی خودش را

فقط من بودم. ترانه کاله سويشرتش را سرش گذاشت و 

زيپش را باال کشيد اما تبسم همانطور ايستاد و با 
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پررويی از ليوانی که در دست داشت جرعه ای نوشيد. 

کامران به سمت من آمد و با خوشرويی به جمع گفت: 

ع شب راه گم ببينيد کی اينجاست؟ سياوش اين موق

 ...کردی؟ بچه ها اين برادر بزرگم سياوشه

 

می خواستم بدانم. بايد می فهميدم وقتی مرا خر فرض 

می کردند و تمام مسئوليت ها را گردنم می انداختند 

خودشان در چه حالی بودند. همراه کامران داخل شدم. 

شايد تنها کسی که کمی دست و پايش را گم کرد شوهر 

ع داخل خانه از بيرون به مراتب فجيع تر ترانه بود. وض

بود. زن ها با لباس های ناجور و مردها همه مست و 

اليعقل جلوی دستگاه ديجی می رقصيدند. دود سيگار 

باعث شده بود خانه در مه فرو برود. همه خواهر و 

برادرهايم بودند. کامران در گوشم گفت: نری بذاری 
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بر می گرديم  کف دست بابا... ما عصر رسيديم صبح

 ...هيچکس هم نمی فهمه البته اگر جنابعالی لو ندی

 

برگشتم حرفی بزنم اما با ديدن سيما که گويا حالش بد 

شده بود و مرد غريبه ای او را روی دست داخل آورد 

دنيا دور سرم چرخيد. برادر ديگرم کيارش به سمتم آمد 

يه و زير بازويم را گرفت تا مجبورم کند بنشينم: بيا 

 چيزی بخور... چرا کسی نگفت داری ميای؟

 

بايد هم از آمدنم می ترسيدند. يک عمر فکر می کردم 

از من حساب می برند و دست از پا خطا نمی کنند. من 

کجای کار بودم و اينها کجا؟ روی کاناپه نشستم و 

 کيارش کنارم خم شد: چی می خوری بيارم؟ 
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ه بود نمی با تعجب نگاهش کردم. منظورش دقيقا چ

فهميدم اما يکی در گوشم می گفت می خواهد بداند من 

هم از اين کوفت و زهر مارها نوش جان می کنم و آنها 

بی خبرند؟ به قول معروف کافر همه را به کيش خود 

پندارد. شايد فکر می کرد من هم يک زندگی خصوصی 

دور از چشم بقيه دارم و حاال دستم رو شده. نگاهم به 

پله طبقه باال کشيده شد. دو زن با شلوارک سمت راه 

های بسيار کوتاه و باالتنه های نيمه عريان سيگار به 

دست پايين می آمدند. به آشپزخانه نگاه کردم. بساط 

قليان و مخلفات روی اوپن چيده بودند و دورش پر بود 

از زن و مردهايی که هرگز نديده بودم. صدای کامران 

 اش به چی نگاه می کنی؟ مرا به خودم آورد: داد

 

حيران بودم... نمی فهميدم... حتی وقتی مجرد بودم 
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هرگز به چنين محفل هايی قدم نگذاشتم و فکر می کردم 

 ...همه مثل من هستند: داداش با تو ام

 

 

 

تا اين لحظه فکر می کردم اين ويال فقط يک کليد دارد 

آن هم دست پدرم است. فقط وقتی من برای سرکشی و 

جام اموراتش می آيم موقتا به من قرض می دهد. ان

 !پاسخ کامران دود از کله ام بلند کرد: داشتم

 

 داشتی؟ از کجا؟ -

 

 !از بابا گرفتم -
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 !کی؟ -

 

 خيلی وقته بابا کجای کاری؟ -

 

 بابا می دونه شما اينجاييد؟ -

 

نه خبر نداره ولی مامان می دونست با بچه ها يک  -

ه قرار بود فردا راه بيافتيم ولی زود شبه می آييم... البت

اومديم... نترس همه چيزو تميز می کنم قبل از رفتن... 

 شام خوردی؟

 

کدام شام؟ مگر من اصال زندگی داشتم؟ مادرم خبر 

داشت و عين خيالش نبود؟ همه اين کارها فقط برای من 

گناه به حساب می آمد؟ بيچاره سحر چقدر خواست مرا 
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ور نکردم؟ ... چند بار گفت همه روشن کند و من با

گولم می زنند که حمالی کنم و من خفه اش کردم؟ چقدر 

سرکوفت برادر کوچکش که گاهی سيگار می کشيد بر 

سر خودش و خانواده اش کوبيدم و گفتم ما اهل اين 

کارها نيستيم؟ خدا را شکر اينجا نيست ببيند دست تمام 

اری روشن اعضای خانواده ام به جز زهر ماری، سيگ

است. منتظر هيچ توضيحی نشدم. بدون کلمه ای حرف 

از ويال بيرون آمدم و به سمت ماشين رفتم. کامران 

دنبالم راه افتاده بود و سعی داشت متوقفم کند اما من 

کوه آتشفشان بودم. وارد خيابان خروجی محوطه که 

شدم دستش را روی شانه ام گذاشت: صبر کن کجا 

 ميری؟

 

ست مشتی محکم به صورتش بکوبم شايد دلم می خوا
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يادش بيافتد چقدر دم از غيرت می زد. از حرص دندان 

هايم را به هم می فشردم. سر راهم ايستاد و گفت: 

سياوش دست بردار... همه زن و شوهريم يک شب 

اومديم عشق و حال... نزن خرابش کن پسر خوب... 

 ببينم سحر تو ماشينه؟

 

توقعی داشتم؟ می خواستم  به صورتش نگاه کردم. چه

ببينم برادرم اجازه نمی دهد زن من وارد چنين جايی 

شود وقتی زن خودش را روی دست آوردند و او فقط 

خنديد؟ نکند فکر می کرد حاال هم پياله شده ايم؟ سحر 

که از قبل می دانست فقط من مانده بودم که فهميدم. 

های  لحظه ای يادم افتاد يک بار که تحت تأثير حرف

سحر شک به دلم افتاد و از بقيه پرسيدم، همه او را 

متهم به دروغگويی و فتنه گری کردند. همين سيما 
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خانم چنان گريه کرد و دست روی قرآن گذاشت که سحر 

دروغ می گويد باعث شد من احمق جلوی همه به او 

 !گفتم مار کثيف

 

 

چطور بر می گشتم و به چشم هايش نگاه می کردم؟ اما 

... مرا پررو تر از اينها تربيت کرده بودند. خودخواه نه

تر از اين بودم بگويم حق داشت. باز هم می رفتم و 

عذابش می دادم. همين کار را هم کردم. خسته کوفته از 

شمال برگشتم و مستقيم به خانه رفتم. بی جهت دعوايی 

راه انداختم و خشمم را سر آن بيچاره خالی کردم. طاقت 

اشتم. در را پشت سرم به هم کوبيدم و به ماندن ند

مغازه رفتم تا يک روز پر کار ديگر را دور از زندگی 

واقعی در ميان ماشين ها سپری کنم. خودم هم شبيه 
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اتومبيل هايی شده بودم که می فروختم. از بيرون پر 

زرق و برق اما کسی خبر نداشتند تصادف کرده ام و 

  .سپر دفاعی ام تا سينه جمع شده

 

دلم يک حمام گرم و رختخواب راحت می خواست ولی 

روی رفتن به خانه را نداشتم. عقربه های ساعت به من 

دهن کجی می کردند. خب که چی اين همه پول جمع 

 کردم ولی نمی توانم در خانه خودم استراحت کنم؟ 

 

همه خداحافظی کردند و رفتند. من ماندم تک و تنها به 

م حساب و کتاب کنم پشت ميز اين بهانه که می خواه

مدير نشستم به خيابان شلوغ و پر رفت و آمد خيره 

شدم. شايد شکستم آنقدر بزرگ بود که آقای رسولی 

مالک نمايشگاه بغلی وقتی داشت کرکره را پايين می 
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کشيد و چراغ های روشن ما را ديد هم از روی قيافه 

ز خسته ام فهميد که داخل شد و سر حرف را با من با

کرد. به هيچ وجه نمی خواستم اسرارم را با کسی در 

ميان بگذارم اما گويا اينجا هم تنها کسی که خبر نداشت 

 .خواجه حافظ شيرازی بود

 

روی صندلی های سرد مغازه که نشست خودش شروع 

به صحبت کرد و من مات نگاهش کردم. جمله های 

اولش دو پهلو بود ولی کم کم رفت سر اصل مطلب و 

ت: من پدر تو رو از وقتی آهن فروشی زده بود می گف

شناختم. مرد سخت کوشی بود. کاسبی انگار توی 

خونش بود. دست به هرچی می زد طال می شد. خيلی 

  ...زود خودش رو کشيد باال... تو هم به اون رفتی
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يادم مياد اون موقع از مدرسه می اومدی آهن فروشی 

چکس متوجه سن طوری با مردم حرف می زدی که هي

و سالت نمی شد. از همون موقع نشون دادی چقدر 

جربزه داری... بعد که شما زديد تو کار نمايشگاه 

ماشين حضورت بيشتر برای بابات حياتی شد ولی 

پسرم... همه چيز پول نيست. خدای نکرده عزيزت 

 صدمه ای ببينه که نشه جبرانش کرد 

 

 

يی ساختگی راه سيما هم حسابی می تاخت. هر بار دعوا

می انداخت تا کامران را به جان مادر و خواهر هايم 

بياندازد عجيب بود که با همه اينها باز هم از زن مظلوم 
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من محبوب تر بود. حس می کردم چيزی نمانده وسط 

خانه پدرم آن همه کثافت را باال بياورم. ساعت از دو 

گذشته بود علی رغم اصرارهای مادرم که می خواست 

طور شده شب مرا آنجا نگه دارد راهی خانه خودم  هر

شدم. سحر بيدار بود. آرزو می کردم ای کاش می 

خوابيد تا با هم رو به رو نشويم. صبح زود می رفتم 

هيچکدام ريخت ديگری را نمی ديديم. فکرش را هم نمی 

کردم مخصوصا بيدار نشسته تا بدبختی ام را به صورتم 

ود وقتی وارد شدم. سالم تف کند. جلوی تلويزيون ب

نکرد اما وقتی ديد به سمت اتاق می روم متلکش را 

 انداخت: مهمونی شمال خوش گذشت؟ 

 

 

با خشم به سمتش برگشتم بپرسم از کجا خبر دارد اما 
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يادم افتاد قبال گفته بود يکی از نزديکان خودم گزارش 

لحظه به لحظه اتفاقات پشت پرده را به گوشش می 

خواستم کم بياورم. به سمتش رفتم و باالی رساند. نمی 

سرش ايستادم: کی به تو اجازه داده تو کار خانواده من 

 سرک بکشی؟

 

پوزخندی زد و ريموت تلويزيون را روی لب هايش 

گذاشت: تو کار خانواده ات نه... تو کار شوهر خودم... 

مهمونی برو شدی آقا سياوش... پارتی مختلط رفتن 

 ...... نوبت ما هم می رسهصيغه جديده؟ باشه

 

اندازه کافی پر بودم که تهديدش بتواند کار دستم بدهد. 

گلدان روی ميز کنار مبل را با لگد وسط خانه پرت 

کردم. تصورم اين بود مثل گذشته بترسد و خفه شود اما 
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از جا بلند شد ظرف ميوه خوری کريستال گران قيمتی 

ميز شيشه  که هديه مادرش بود برداشت و محکم روی

ای جلوی مبل کوبيد. صدای وحشتناک شکستن ميز 

باعث شد شوکه شوم اما خشم درونم اجازه نداد ساکت 

بمانم. با پشت دست ضربه ای به گونه اش کوبيدم: 

 !مردم خوابن روانی

 

برخورد محکم دستش با گونه ام آنقدر سريع و غير 

ز منتظره اتفاق افتاد که تا چند لحظه باورم نمی شد ا

زن کتک خورده ام. دست باال بردم تا نفسش را ببرم اما 

قدمی عقب رفت و يک تکه از شيشه شکسته را 

برداشت مثل چاقو به سمت من گرفت: بزن تا من هم 

 ...بزنم بی غيرت نامرد
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باورم نمی شد. سحر اين همه جسارت را از کجا آورده 

بود؟ از اول هم دختر تو سری خوری نبود ولی بسيار 

لح طلب بود و بيشتر سعی داشت مشکالت را با ص

حرف زدن حل کند. اين سحر که جلوی من ايستاده بود 

شبيه کسی که چيزی برای از دست دادن ندارد رفتار 

می کرد. آنقدر جدی بود که ترسيدم به خودش صدمه 

 .بزند

:pencil2::feet::four_leaf_clovmaryam

 :er::dog2 

 

 

 

را برای يک سيلی محکم هنوز  احمقانه بود که دستم

باال نگه داشته بودم ولی می ترسيدم از خونی که به 
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خاطر نگه داشتن شيشه شکسته از دستش می چکيد: 

زورت به من می رسه؟ راست ميگی برو خواهرهات 

 ...رو جمع کن

 

 

دوباره به سمتش خيز برداشتم ولی با قدرت شيشه را 

ريخت: به  در دستش فشرد و خون بيشتری روی زمين

ناموسم قسم می زنم... ديگه آب از سرم گذشته 

سياوش...اگر اينجام از بدبختيم اومدم فکر نکن دلم 

برای خونه زندگيم يا توی نامرد لرزيد... خودم می دونم 

هيچ حقی از زندگيت ندارم... برو کپه مرگت رو بذار تا 

دهنم باز نشده کار دست هر دومون ندادم... بزنی می 

ز هيچی هم نمی ترسم... مگه نگفتی جاش ديه می زنم ا

دی؟ من هم ميدم... فوقش ميرم زندان کی به کيه؟ 
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نيومدم اينجا به اسم غيرت بشم کيسه بوکست... تو اگر 

غيرت می فهميدی االن زندگی من اين نبود... برو از 

جلوی چشم هام گمشو من ديگه سحر سابق نيستم آبرو 

زر بزنی همه همسايه ها رو  حيثيت برام مهم باشه زياد

 ...می ريزم اينجا

 

 

بايد به حرفش گوش می دادم. بايد تمامش می کردم اما 

خوی قلدر مآب من اجازه نداد جلوی زن جماعت کم 

بياورم. برعکس هميشه که سعی داشت مرا آرام کند تا 

صدا از خانه ما بيرون نرود آنقدر جيغ و فرياد کرد که 

سيد و در خانه را زد. قطره ای يکی از همسايه ها تر

اشک نمی ريخت ولی اگر من يکی می گفتم او هزار تا 

رديف می کرد. اگر من داد می زدم او بلند تر داد می 
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زد. هر بار سيلی خورد با دست های ضعيفش ضربه ای 

زد. ظرف شکستم او هم شکست. همسايه نگران آنقدر 

ما ساکت بر در کوبيد که آخر با پليس تماس گرفت تا 

شديم. آن لحظه بود که فهميدم چه کاری دست خودم 

دادم. حاال سحر هم می توانست شاهد داشته باشد و هم 

  .مدرک محکمه پسند

 

وحشت وجودم را گرفته بود. همسايه ای که با پليس 

تماس گرفت داخل راهرو داشت می گفت که بارها 

صدای دعوای ما را شنيده ولی امشب ديگر شورش را 

آورده ايم. سحر رفته بود مانتو بپوشد. می دانستم  در

اگر بيرون برود با اين روحيه جديدی که از او می ديدم 

 .تا تهش می رفت
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می توانست با چنين مدرکی تقاضای طالق بدهد و اين 

بار دادگاه رای به نفع او می داد. با هزار مکافات 

مجبور زرنگی کردم و اجازه ندادم از خانه بيرون برود. 

شدم با همسايه دعوای صوری راه بياندازم. سحر را در 

خانه گذاشتم و خودم همراه مأمور پليس و همسايه 

بيچاره که حق داشت اعتراض کند راهی کالنتری شديم. 

دو شب بود با اين همه فشار روانی لحظه ای چشم 

روی هم نگذاشته بودم. انگار پدرم را کشته بودند که 

  .ری داد می کشيدمآنطور وسط کالنت

 

وقتی ديد حريف من نمی شود حرفی زد که مثل کارد به 

استخوانم فرو رفت: بدبخت زنت... اون چی می کشه از 
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دست توی روانی صداش در نمياد؟ خدا می دونه چه 

باليی سرش آوردی که امشب اينطور جيغ می کشيد... 

اسم خودت هم گذاشتی مرد؟ زورت به زن رسيده؟ برو 

ن زنت دعا کن که اگر انقدر خانم نبود ولت نمی به جو

 ...کردم

 

 

آن لحظه نفهميدم منظورش چه بود و چرا به خاطر 

سحر کوتاه آمد ولی وقتی پله های راهرو را باال می 

رفتم ديدم در خانه باز است و زن همسايه دارد کمک 

سحر می کند تا خرده شيشه های کف خانه را جمع 

به سمت آشپزخانه رفت و زن  کنند. با ورود من سحر

همسايه با صدای بلند گفت: شبت بخير سحر جان... 

 ...انشاء هللا درست ميشه
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از کنار من گذشت و همينطور که کليد از جيب مانتو 

بيرون می کشيد گفت: سحر خواست بگم شوهرم کوتاه 

بياد ... حيف... واقعا حيف... اميدوارم ديگه همديگه 

 ...رو نبينيم

 

تخت دراز کشيده بودم و می شنيدم سحر مشغول روی 

جمع آوری ريخت و پاش خانه است. دلم می سوخت. 

عاشق لوازمش بود. چه کرده بودم با اين زن که امشب 

چنين رفتاری کرد؟ آنقدر دختر آرامی بود که پدرش 

هميشه او را پيشی صدا می زد. امشب ببر درنده ای 

من و خودش را  جلوی خودم ديدم که می توانست گلوی

پاره کند. اين بال را من و خانواده ام سر سحر آورديم. 

اهل نقشه کشيدن نبود وگرنه از اين موقعيت به نفع 
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خودش استفاده می کرد تا برای طالق مدرک سازی 

  .کند

 

 

 

من که با همان چند مشت و لگدی که زد طوريم نشده 

تی بود اما بدن سحر پر از کبودی و جای دست های لعن

من بود. می توانست به پزشک قانونی مراجعه کند و با 

شاهدی که داشت قدرت را از دست من بگيرد. تا اين 

لحظه به جز سيلی هايی که خورده بود هيچ بهانه ای 

برای ارائه به دادگاه نداشت. می گفت تفاهم نداريم و 

قاضی محکومش می کرد همه چيزش را ببخشد و 

من چند سال طول می کشيد.  برود. آن هم بدون رضايت

هميشه فکر می کردم اين من هستم که با چنگ و دندان 
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زنم را نگه داشته ام اما امشب فهميدم اشتباه می 

  .کردم

 

سحر خيلی قبل تر از اين می توانست با پذيرفتن اينکه 

حقی به او نخواهم داد تقاضای طالق بدهد. باالخره يکی 

يت نمی دادم قانون دو سال بعد حتی اگر من هم رضا

حق را به او می داد. چرا اين کار را نکرد؟ چرا هر بار 

بازگشت و سعی کرد از نو شروع کند در حاليکه من 

گولش می زدم و خودش هم می دانست وعده هايم فقط 

يکی دو هفته دوام دارد؟ زندگی ما را سحر نگه داشته 

  !بود نه من احمق

 

 

ايد برای تعويض پالک صبح زود از خانه بيرون زدم. ب
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با يکی از مشتری ها چند جايی سر می زديم. کار 

هميشه می توانست فضای ذهنی ام را عوض کند. 

مشتری من و شريکم را به دفترش دعوت کرد و غذايی 

سفارش داد. سراغ سرويس بهداشتی را گرفتم تا دست 

هايم را بشورم. شير آب را باز کردم اما قبل از اينکه 

صابون برسد موبايلم زنگ خورد. از ديدن دستم به 

شماره تلفن خانه تعجب کردم. شايد پنج سالی می شد 

  .سحر فقط در مواقع خيلی خاص تماس می گرفت

 

برعکس مردهايی که می شناختم و هميشه عاشق اين 

بودند از خانه با آنها تماس بگيرند من هر بار سحر 

بودم  زنگ می زد استرس وجودم را می گرفت. مردد

جواب بدهم يا از پشت تلفن هم حالش را بگيرم. آنقدر 

زنگ خورد تا قطع شد. دست هايم را شستم و بيرون 
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آمدم. از روی ميز دستمال کاغذی برداشتم و مشغول 

خشک کردن دست و صورتم شدم که ديدم پيغامی 

 .فرستاد

 

 

خوب بود نمی فهمد که خوانده ام. کنجکاوی اجازه نمی 

داد بی خيال آن پيام شوم. گوشی را از روی ميز 

برداشتم و پيام را باز کردم: لعنت به تو و خانواده ات. 

تا عمر دارم نفرين من پشت همه تون هست. بی 

ناموس بی غيرت. جرأت نداشتی جواب بدی وگرنه 

مثل تو و فک و فاميلت حرفی می زدم که اليق آشغالی 

باشه. من مثل شماها نيستم دروغگوهای کثيف امثال 

 .خودتون به دردتون می خوره
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نمی فهميدم پله های باريک دفتر مشتری ام را چطور 

پايين می دوم. حاال اين من بودم که تماس می گرفتم اما 

سحر پاسخی نمی داد. نوک انگشت هايم از خشم نبض 

زيد. شريکم شهرام دنبالم می دويد و می زد و تنم می لر

مرتب نامم را صدا می زد. احمق که نبودند باالخره اين 

همه جنگ و دعوای من و سحر از چشمشان دور 

نمانده بود. جلوی در ماشين بازوی مرا گرفت تا نروم. 

از حرکاتم معلوم بود آنقدر خشمگينم که اگر بروم جنازه 

تم را کشيد و از اش از خانه ام بيرون می رود. دس

ماشين دورم کرد: مرد حسابی معلوم هست چه مرگته؟ 

نکن برادر من... نمی دونم چی گفته ولی چرا انقدر 

 اهميت ميدی؟
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دستم را کشيدم و داد زدم: ولم کن شهرام... خيلی روش 

 ...زياد شده

 

با تعجب حرفی زد که باعث شد لحظه ای بايستم و 

زنت حرف می زنی يا  نگاهش کنم: زنت؟ داری درباره

 الت محل؟ يعنی چی روش زياد شده؟ مگه حيوونه؟ 

 

چند بار بلند نفس کشيدم و دور خودم چرخيدم. گوشی 

را باال آوردم و يک بار ديگر شماره خانه را گرفتم. 

جواب نمی داد. شهرام سعی داشت مرا دوباره به دفتر 

 برگرداند تا آبی بخورم و حرف بزنيم. بايد با او می

رفتم و وانمود می کردم چيز مهمی نيست ولی تماس 

دوباره سحر از تلفن همراهش باعث شد فراموش کنم 

  .مشت بسته ام را دارم جلوی شريکم باز می کنم
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دکمه تماس را فشردم و با خشم فرياد زدم: بيشعور 

 ...نفهم... می فهمی

 

جيغ بلند سحر با آن حالت هيستريک و ساديسم گونه 

ساکت شوم. هيچ کنترلی روی خودش نداشت.  باعث شد

حقيقتش فهميدم مسئله مهمی بوده و آنقدر ناراحت شده 

که وسط خيابان راه می رود و اينطور غيرطبيعی جيغ 

می زند: من برای سيما حرف درآوردم؟ من؟ ِد جواب 

بده... من به سيما حسوديم ميشه؟ من فتنه به پا می 

مهمونی ها رو هم من کنم پشت زن داداشت؟ نکنه اون 

بدبخت ميرم؟ نکنه من با دوست شوهرم قرار گذاشتم 

هر روز تو خيابون ول چرخيدم؟ اينا دروغه؟ وجدان 
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داشته باش بگو من اين حرف ها رو از حسادت پشت 

عروستون در آوردم... بی انصاف من که سال به سال 

رنگ خيابون هم به خاطر غيرت جنابعالی نمی بينم... 

گر تا سر کوچه برم مثل گوسفند بايد از تو کتک من که ا

بخورم... من از پارسال تا حاال اصال سيما رو ديدم؟ 

فکر کردی خبر به گوشم نمی رسه؟ سرتون رو مثل 

کبک کرديد زير برف همه تقصيرها هم آخر انداختيد 

گردن سحر بدبخت چون مرد نداره؟ پشت نداره... 

ديگران پای زن  مردش ترجيح ميده به همه بگه گناه

خودش ولی کسی اون همه کثافت کاری خانواده اش رو 

نبينه... مرد نيستی اگر بودی خوشگذرونی يکی ديگه 

 ...رو پای زن تو نمی نوشتن

 

گوش می کردم و تنم می لرزيد. نمی فهميدم اين حرف 
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ها از کجا آمده ولی حداقل خودم می دانستم سحر هيچ 

ق داشت آنقدر ناراحت ربطی به اين ماجرا ندارد. ح

شود. چندين بار داد کشيدم و پرسيدم با کداميک از 

اعضای خانواده من حرف زده تا باالخره جيغ زد: 

مادرت... مادرت ميگه من از حسادت فتنه انداختم توی 

 ....زندگيتون پشت سيما حرف در آوردم

 

سابقا هر بار سحر حرفی از دهان مادرم به من می زد 

نمی کنم مگر رو به رو کنيم. سحر امتناع  می گفتم باور

می کرد و می گفت اين کار من باعث می شود حرمت ها 

 .از بين برود
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يک بار خودش اين کار را کرد و وقتی خواهرهای من 

پشت مادرم در آمدند نتوانست حرفش را ثابت کند. اين 

بار او اصرار داشت برويم رو در رو با مادرم حرف 

گفتم محال است مادرم چنين کاری کند.  بزنيم وقتی من

تماس را بدون خداحافظی قطع کرد و گفت خودش در 

راه خانه پدرم است. بايد سريع خودم را می رساندم. 

دوباره به سمت ماشين رفتم و باز شهرام خواست 

  .جلوی مرا بگيرد

 

مجبور شدم کمی از ماجرا را برايش بگويم البته بدون 

سيما و کامران که پيش خودشان بازگو کردن ماجرای 

کامال حل شده و به قول معروف تف سرباال بود. شهرام 

پيشنهاد داد همراه من بيايد با اين حالم پشت فرمان 

نباشم. به اجبار پذيرفتم. بين راه کنار گوشم حرف می 
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زد و من از پنجره بيرون را نگاه می کردم. سعی داشتم 

بت های شهرام خودم را خونسرد نشان دهم اما صح

حقيقت تلخی بود که من تمام مدت داشتم با خودخواهی 

از آن فرار می کردم: من نمی دونم داستان سر چيه ولی 

هيچوقت فکر کردی اگر زنت تمام اين مدت داشته بهت 

راست می گفته و تو اينطور باعث شدی همه درباره 

اش فکر کنند دروغ ميگه چه کينه ای از خودت و 

دل گرفته؟ مگه اصل زندگی مشترک اعتماد  خانوادت به

نيست؟ چرا يک بار سعی نکردی حداقل به دروغ شده 

جلوش بگی باشه حق با توست ولی چه کار می تونم 

بکنم؟ چرا مجبورش کردی همنشين مادر و خواهر هات 

بشه در حاليکه می دونستی با هم رابطه خوبی ندارند؟ 

خانوادت رو  ببين سياوش جان... من نميگم برو يقه

بچسب ولی يه چيزی وقتی رفتی خونه خواستی بين 
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زنت و خانوادت قضاوت کنی يادت نره... زنت اگر صد 

سال هم بگذره يک نفره که تو تنها تکيه گاهشی ولی 

مادرت ماشا چهار تا پسر قلدر و شوهرش و 

دخترهاش پشتش هستند... ضعيف کشی نکن... اگر 

ايجاد کنی به هيچکدوم  ديدی نمی تونی بينشون صلح

در ظاهر حق نده. سرشون داد بزن بگو يا مشکل رو 

بين خودشون حل کنند يا ديگه اجازه نميدی همديگه رو 

  ...ببينند

 

 

 

پوزخند زدم و گفتم: واقعا فکر کردی خيلی دلشون می 

خواد دائم پيش هم باشند؟ فقط اين عيد بگذره... لعنتی 

ببنده پونزده روز عيد هر کاری می کنم سحر دهنش رو 
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 ...خفه خون بگيره باز يه دردسر تازه ميشه

 

شهرام با خانواده من آشنايی کامل داشت. با برادرهايم 

دوست بود و مرا هم خوب می شناخت. می دانست 

منظورم از عيد دقيقا کدام قسمت از مصيبت هايم است: 

سياوش داداش... ميشه ازت بپرسم کجای قانون نوشته 

تو موظفه هر بار تعطيلی ميشه همراه خانواده که زن 

تو بره سفر؟ هر کی می ميره هرکی عروسی می کنه 

زن تو بايد کنار دست مادرت بشينه... مگه تمومی 

داره؟ به خدا من بريدم جای زنت... بگو ببينم هفت 

ساله ازدواج کردی يک بار شده با زنت تنها بری سفر؟ 

ی با زنم دارم ميرم به اون بار که مشهد کار داشتی گفت

خدا همه گفتيم باالخره سياوش سر عقل اومد بعد ديديم 

مادرت و خاله و مادربزرگت زودتر از زنت راه 
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افتادند... زن من بود تا حاال صد بار ازم جدا شده بود 

 ...خيلی زنت خانومه که صبوری کرده

 

معترض به سمتش برگشتم: نميشه... شهرام نرم بايد 

 ...ب پس بدم به همه فک و فاميليک عمر جوا

 

دنده را عصبی عوض کرد و گفت: يعنی چی سياوش؟ 

تا کی؟ مگه آدم چند بار تازه عروس و داماد ميشه؟ تا 

آخر عمرت می خوای پای توقعات خانواده، خودت و 

اون بدبخت رو بسوزونی؟ چرا بقيه خواهر برادرات 

 وظيفه ندارند فقط تويی؟

 

گار که کاپ قهرمانی نصيبم شده با غروری احمقانه ان

باشد گفتم: من فرق دارم... من پسر بزرگ خانواده 
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 ...ام

 

جمع کن اين مزخرفات رو... چرا خودتو گول می زنی  -

پسر؟ ... کدوم پسر بزرگ خانواده؟ اين حرف ها رو 

توی مغزت کردن مثل خر دارن ازت بيگاری می 

يل کشن... چک بابات برگشت خورده سياوش... فام

مادرت از موتور افتاده سياوش... خواهرت با شوهرش 

دعواش شده سياوش... برادرت رفته با الت محل چاقو 

کشی سياوش... به من ديگه نگو اين چرت و پرتا رو 

مرد حسابی... فکر کردی نمی دونم زنت ماه به ماه 

خونه باباشه؟ يک بار يکی شون رفته با زنت حرف 

 بزنه بفهمه دردش چيه؟

 

است می گفت. خانواده من هيچوقت حتی يک تماس با ر
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سحر يا خانواده اش نمی گرفتند. يک بار سحر جلوی 

خودم از مادرم پرسيد يعنی در حد يک تماس ارزش 

نداشته و مادرم گفت تلفن او را بلد نبوده زيرا بی سواد 

است. عجيب بود حاال در دفاع از کثافت کاری های 

را داشته که تماس گرفته و کامران و سيما تلفن سحر 

  .آتش به جان زندگی تکه و پاره من انداخته

 

حرف های شهرام به ذهنم تلنگر می زد ولی گويا بيشتر 

دلم می خواست خواب باشم تا بيدار شوم و برای زندگی 

با سحر بجنگم. جلوی در خانه پدرم ايستاد و گفت 

  .منتظر می ماند

 

خانه پدرم در پنج طبقه تک واحدی و بسيار لوکس 

آسانسور بزرگی داشت که تقريبا دوازده نفر داخلش جا 
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می شدند. طبقه اول را باال رفته بود که من داخل فضای 

آسانسور صدای جيغ و هوار زن ها را از خانه خودمان 

شنيدم و دوباره آن حس بی پدر مادر که باعث می شد 

م مظلوم واقع شده اند بيخ گلويم را فکر کنم خانواده ا

چسبيد. هيچ منطقی پشت اين حس احمقانه نبود اما 

انگار در ضمير ناخودآگاهم فرو رفته بود که همه ما بی 

نقص و کامليم و عروس جماعت با بدجنسی می خواهند 

  .جان ما را بگيرند

 

در خانه باز بود. کفش هايم را با عجله از پا در آوردم 

دم. سحر گوشه ای ايستاده بود و مادرم با و وارد ش

اشک جيغ می زد: چی از جون من پيرزن می خوای؟ 

کم بهت محبت کردم؟ بی چشم و رو... فتنه... آشوب... 

 ...داری می سوزی بدبخت
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با ورود من حرفش را قطع کرد. نشست و بر سر و 

صورتش کوبيد. خواهرم تبسم کنارش با ليوان آب 

ک می ريخت: بميرم مامان... نکن ايستاده بود و اش

سکته می کنی... سياوش زنت رو از اينجا ببر ببين با 

  ...مامان چه کار کرد

 

می خواستم برای يک بار هم که شده جلوی چشم هايم 

حرف بزنند. مچ دست سحر را کشيدم و مجبورش کردم 

روی مبل بنشيند. اعتراضی هم نداشت. به طرز عجيبی 

اه می کرد. صورتش از شدت فشار ساکت بود و فقط نگ

کامال قرمز شده بود و دندان به هم می ساييد. زير 

بازوی مادرم را گرفتم و سعی کردم با آرامش بلندش 
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کنم: بيا ببينم چی شده؟ پاشو بشين روی مبل... تبسم 

 ...ليوان رو بده من ببينم

 

 

کمی آب کف دستم ريختم و روی صورت مادرم کشيدم. 

مجبورش کردم چند جرعه بنوشد و با صدای آرامی 

 پرسيدم: تو امروز زنگ زدی به سحر؟

 

با حالت درمانده ای گريه کنان گفت: نه به روح 

مادرم... دستم بشکنه اگر بهش زنگ زده باشم... من 

يگه... اصال تلفن خونه تو رو از کجا دارم؟ از خودش م

 ...دروغه... بهتانه
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با خشم به سحر نگاه کردم. توقع داشتم مثل هميشه 

ساکت بماند و دمش را کوتاه کند اما کمی به سمت جلو 

خيز برداشت و بلند گفت: شما به من زنگ نزديد؟ شما 

به من نگفتيد پشت سيما حرف در آوردم؟ پس شوهر 

ته طرف من بوده رفته در خونه رفيقش دعوا راه انداخ

رو چاقو زده؟ من دارم تهمت می زنم؟ من کلمه ای در 

اين باره تا حاال با سياوش حرف نزده بودم... خودت 

زنگ زدی گفتی همه چيز زير سر منه.... من اصال نمی 

 ....دونستم سياوش می دونه

 

 

مادرم شروع کرد به خود زنی و از خواهرم می خواست 

هی بوده با سحر کلمه قرآن بياورد تا قسم بخورد چند ما

ای حرف نزده. تا آن لحظه شک داشتم مادرم راست 
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بگويد ولی وقتی دست روی کتاب مقدس قرآن گذاشت و 

قسم خورد نفهميدم چطوری به سمت سحر خيز برداشتم 

و سيلی محکمی به صورتش کوبيدم که ای کاش دستم 

  .می شکست و چنين غلطی نمی کردم

 

ی زمين کشيدم تا از خانه زير بازويش را گرفتم و رو

مادرم بيرونش کنم. با کامران جلوی در رو به رو 

شديم. طوری به سمت آسانسور پرتش کردم که کامران 

دلش سوخت. مرا به عقب کشيد و داد زد: نکن 

 داداش... بيا تو ببينم چی شده؟

 

دستم را با ضرب آزاد کردم ولی قبل از اينکه وارد 

قه اول را فشرد و در به آسانسور شوم سحر دکمه طب

روی من بسته شد. مجبورم کردند کمی آنجا بمانم. 
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اجازه نمی دادند دنبال سحر بروم. می ترسيدند وسط 

خيابان او را بزنم. همه متحد شده بودند تا مادرم را 

تبرئه کنند ولی از قديم گفتند دروغگو فراموش کار می 

 .شود

 

سحر گله  مابين حرف هايشان شنيدم که مادرم گفت

کرده چرا سرويس جواهر خريدند شب قبل رفتند منزل 

پدر سيما تا او را به خانه برگردانند ولی حتی يک بار با 

اينکه می دانستند سحر به خاطر رفتارهای تند من قهر 

 می کند با او تماس نگرفتند؟ 

 

دنيا دور سرم می چرخيد. به اين بهانه که شريکم 

رون زدم. تا چند دقيقه مغزم منتظر ايستاده از خانه بي

درست فرمان نمی داد. گيج و مبهوت به خيابان خيره 
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شده بودم و شهرام هرچه می پرسيد چه شد جوابی 

نداشتم بدهم. کمی بی هدف در خيابان های اطراف 

رانندگی کرد تا باالخره به زبان آمدم و از او خواستم 

 .مرا به خانه برساند

 

 

 

انه مصادف با شروع يک می ترسيد بازگشتم به خ

دعوای بدتر شود برای همين اصرار داشت با سحر 

تماس بگيرم و بخواهم شب به منزل او برويم شايد 

 .بتوانند با همسرش مشکل ما را حل کنند

 

کسی در خانه نبود. سحر به تماس هايم جواب نمی داد. 

نمی خواستم با منزل پدرش تماس بگيرم و در عين حال 
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بودم حق با چه کسی بوده برای همين هنوز مطمئن ن

  .نبايد کاری می کردم فکر کند دارم منتش را می کشم

 

کمی در خانه منتظر مانديم. دلم می خواست شهرام 

برود تا خاکی بر سرم بريزم اما چسبيده بود بيخ ريشم 

و فکر می کرد دارد در حقم لطف می کند. ميز شکسته 

ه نبود وضعيت جلوی مبل به من فحش می داد. خر ک

اسفناک خانه را هر کس می ديد می فهميد بعد از هفت 

سال زندگی مشترک به جای اينکه بهتر و شيک تر 

شود شبيه يک انباری است که اسباب و اثاث شکسته 

داخلش گذاشته اند. برعکس خانه ما زندگی کامران و 

  .سيما شبيه کاتالوگ دکوراسيون های شيک بود

 

ه سحر چيز زيادی از سيما کم از حق نگذرم جهيزي
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نداشت ولی کامران عادت داشت مرتب برای خانه لوازم 

جديد بخرد. هر چيزی مد می شد سيما قديمی ها را دور 

می ريخت تا اثاثيه و دکور نو به خانه اضافه کند. من 

اين چيزها را ولخرجی می دانستم. دليلش هم حرف 

ران را های خانواده ام بود که هميشه سيما و کام

نکوهش می کردند. کامران از وقتی داماد شد در همان 

خانه که پدرم به او داد زندگی کرد اما من به سال 

نکشيده خانه ام را عوض کردم. در اين مدت هفت سال 

توانسته بودم دو خانه ديگر هم بخرم و چند ماشين مدل 

باال هم برای سرمايه کاری و خريد فروش به ليست 

شده بود اما کامران هنوز همان ماشين را  اموالم اضافه

 .داشت که پدرم برای او خريد

 

هر چه در می آورد خرج قر و فر خودش و زنش می 
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شد. درست نقطه مخالف من که حتی برای خريد 

مايحتاج روزانه خانه سعی می کردم صرفه جويی کنم تا 

پس انداز بيشتری داشته باشم. کداميک راه را اشتباه 

؟ شايد حق با سحر بود که اعتقاد داشت نه می رفتيم

مثل کامران ولخرجی غيرعاقالنه و نه مثل من خسيسی 

 !ساديسم وار

 

 

مدتی را با شهرام بی هدف در خانه گذراندم. هر چه با 

تلفن همراه سحر تماس می گرفتم جواب نمی داد. از 

طرفی نگرانش بودم و از سويی رگ غيرتم به جوش 

ساعت تک و تنها در خيابان های آمده بود اين همه 

شهر چه می کند. می دانستم حق ندارم برايش تعصب 

خرج کنم آن هم بعد از اتفاقات اخير ولی دست خودم 
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نبود. هرگز در طول اين هفت سال اين همه وقت بدون 

اينکه من بدانم کجاست از خانه دور نبوده. بيچاره حتی 

پا کردن وقتی خانه پدرش می رفت از ترس آشوب به 

  .های من از طريق مادرش اجازه می گرفت جايی برود

 

شهرام سر وقت يخچال رفت تا چيزی برای خوردن 

بياورد. چند ثانيه ميخ مواد غذايی داخل يخچال خانه ما 

شده بود. با اينکه خريد کرده بودم اما داخلش چيز 

زيادی نبود. به سمتم چرخيد و با تعجب گفت: سياوش 

 وخی می کنی؟داری با من ش

 

شانه ای باال انداختم و وانمود کردم متوجه منظورش 

نشده ام. مشغول گرفتن شماره تلفن سحر برای بار 

 هزارم بودم: چطور مگه؟
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بطری دلستر و دو ليوان در دست داشت وقتی به سمت 

من می آمد: مرد حسابی تا حاال خونه برادر و خواهر 

ه پدرت يخچال خودت رفتی؟ چرا اون ها؟ مگه تو خون

خونه اين شکلی بوده که خونه تو شبيه قبر می مونه؟ 

 دنبال چی هستی توی زندگيت سياوش؟

 

خدا می داند که خودم هم ديگر نمی دانستم. با اتفاقات 

اخير همه ارزش هايم دود شده بود. قسم مادرم مثل 

خوره به روح و روانم زخم می زد. عجيب بود حاال که 

واجه بودم درون خودم می دانستم با چنين موقعيتی م

محال است سحر دروغ بگويد. اين همه سال او را به 

دروغگويی متهم کرده بودم اما هميشه ته دلم حسی بود 

که می گفت سحر سرش برود دروغ نمی گويد. آن قسم 
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داشت نه تنها تصوير هميشه مظلوم مادرم را درون 

بعاتش ذهنم تبديل به يک هيوال می کرد بلکه وحشت ت

می توانست کاری کند خودم را از طبقه چهارم به پايين 

پرتاب کنم. فقط موضوع يک دروغ نبود. بحث آبرو و 

غرور يک انسان و به هم خوردن يک زندگی را اگر 

کنار می گذاشتم مسئله سر بی حرمت کردن کالم خدا 

بود و نمی شد به اين آسانی از کنارش بگذرم. شبيه 

ری می بينی باعث می شد از ترس کابوسی که در بيدا

  .تنم بلرزد و عرق سرد روی پيشانی ام بنشيند

 

با اصرار شهرام چند جرعه دلستر خوردم. نمی توانستم 

بيشتر در خانه بمانم. بايد به نمايشگاه می رفتم و به 

قرارم با يک مشتری می رسيدم. از خانه بيرون آمديم و 

ه اميد اينکه سحر را من تمام راه بی اختيار عابرين را ب
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ببينم تماشا کردم. جلوی در نمايشگاه ايستادم و چند 

لحظه ای مشغول احوالپرسی با يکی ديگر از کسبه 

محل به نام آقای کمالی شدم. مرد پر چانه ای بود و 

هيچوقت رعايت ديگران را نمی کرد. کافی بود يک 

  .گوشه گيرت بياورد تا سراغ جد بزرگت را هم بگيرد

 

 

متوجه نبودم امروز به طرز عجيبی مرتب می پرسيد 

کامران را ديده ام؟ آخرين مالقاتمان ِکی بوده؟ با 

 خانواده ام حرف زده ام؟ خبر جديدی نشده؟ 

 

مضطرب داخل نمايشگاه را نگاه می کردم و پاسخ های 

سرباال به کمالی می دادم اما همه حواسم به مشتری بود 

ف ماشين های نمايشگاه که داشت همراه شهرام اطرا
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گشت می زد. با شنيدن صدای زنگ تلفن همراهم بهانه 

ای پيدا کردم تا کمالی را دست به سر کنم. گوشی را 

کنار صورتم گرفتم و بدون اينکه به شماره تماس 

 ...گيرنده نگاه کنم جواب دادم: بله

 

تنها چيزی بود که به زبانم جاری شد. » بله«کلمه 

شنيدم که با داد و فرياد گله دارد اين  صدای پدرم را می

مدت کجا بوده ام وقتی کامران را به جرم چاقو کشی به 

زندان بردند؟ من حرفی نمی زدم اما پدرم پشت سر هم 

می گفت که کامران به خانه مردی که مچ سيما را با او 

گرفته رفته و جلوی در خانه او را طوری کتک زده که 

قانع نشده و چند زخم  چند جای بدنش شکسته اما

عميق هم با چاقو به تنش کشيده. خانواده دوستش 

شکايت کرده بودند و از جائيکه خود کامران هم منکر 
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نشده االن همه در کالنتری بودند. وقتی در خانه مادرم 

با او رو به رو شديم کارش را کرده بود و همه خبر 

داشتند از کجا آمده به جز من احمق که جلوی چشم 

های همه غرور زنم را شکستم تا آبروی برادر بی 

  .ناموسم را بخرم

 

احتماال تماس مادرم هم با سحر به خاطر همين مسئله 

بوده گرچه هنوز شک داشتم کداميک با ديگری تماس 

گرفته و آتش را از زير خاکستر بيرون کشيده. شايد 

حق مادرم اين بود من هم رفتار کامران را با او می 

هرچه زنم می گفت بی چون و چرا می پذيرفتم و کردم. 

به او می فهماندم بايد احترام همسرم را نگه دارد نه 

اينکه به خيال خودم پشت مادر مظلومم در بيايم و کسی 

که حق می گفت را خفه کنم. از همانجا برای شهرام 
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دست تکان دادم تا بفهمد دارم برای کمک به خانواده ام 

وم. قبل از اينکه دستم به دستگيره دوباره بيرون می ر

ماشين برسد صدايش را شنيدم که می خواست متوقفم 

کند. برگشتم و دزدگير را فشردم: شهرام جان 

 ...شرمنده... کامران

 

ميان حرفم پريد: می دونم... احمق جون همه دنيا می 

دونند... کجا داری ميری؟ تو االن بايد دنبال زندگی 

ی بری؟ برو ولی دنبال زنت، نه خودت باشی... می خوا

گند و کثافت کامران و بقيه.... برش دار شب بيارش 

خونه ما... بفهمم رفتی کالنتری دنبال کامران و بابات 

 ...ديگه هيچ اعتباری پيش من نداری
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سحر هميشه می گفت وقتی حق را زير پا بگذاری مثل 

 اين است خدا را ناديده گرفته باشی. مهم نيست حق با

دشمنت است يا خانواده يا دوستت مهم اين است تو 

هميشه حق بين و حق طلب باشی. هر کس بخواهد اين 

کلمه حق را زيرپا بگذارد و تو حمايتش کنی هيچ فرقی 

با او نخواهی داشت. به سمت کالنتری که می رفتم 

جمالت سحر در گوشم تکرار می شد. از خودم می 

کسی را داشتم زير  پرسيدم دارم کجا می روم؟ حق چه

پا می گذاشتم؟ خودم يا سحر؟ زندگی خودم روی هوا 

معلق مانده و من کارم را رها کردم به دنبال برادر 

 عياش و پر مشکلم راه افتاده ام که به کجا برسم؟ 

 

موضوع اين بود اگر نمی رفتم قادر به جواب پس دادن 

ند به پدر و مادرم و بقيه نبودم. آنقدر سرزنشم می کرد
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که به مرگ خودم راضی می شدم. سحر راست می 

گفت. ما فقط خودمان از پس يکديگر بر می آمديم و 

بايد از طايفه خودمان همسر انتخاب می کرديم. 

هيچکس حريف زبان ما نبود. با اينکه می دانستيم 

مشکل داريم ولی با پررويی ديگران را به ميان آتش 

سيديم. با کاری که می انداختيم از هيچ چيز هم نمی تر

مادرم کرد فهميدم کار به جايی رسيده که ديگر وجدانی 

هم برای ما نمانده. گرچه خودم بی وجدان تر از بقيه 

بودم که سحر را رها نمی کردم برود. حس می کردم 

يک جنگ است که اگر نبرم و رضايت بدهم تا آخر عمر 

به صورت يک تابلو از بزرگترين شکست زندگی ام 

ی سرم به نمايش در خواهد آمد. مهم نبود زندگی باال

  .يک نفر ديگر را به گند می کشيدم نبايد می باختم
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جلوی در کالنتری که رسيدم همه اعضای خانواده ام 

جمع بودند. با اينکه به محض خبردارشدن خودم را 

رسانده بودم اما وقتی مرا ديدند می پرسيدند چرا دير 

پتر هم می آمدم زودتر از اين نمی کرده ام؟ اگر با هليکو

رسيدم. شوخی نبود از غربی ترين منطقه تهران خودم 

را به شرقی ترين نقطه رسانده بودم با ترافيک دائمی 

شهر آن هم ظرف نيم ساعت ولی باز هم جلوی اخم و 

طعنه بقيه را نتوانستم بگيرم. کامران با سری باال 

باشد باز هم می گرفته می گفت خوب کرده زده اگر الزم 

  .زند
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از سيما خبری نبود. همه می گفتند کسی به او خبر 

ندهد که نگران نشود. بيچاره سحر من... هر بار 

کامران با رفقای الت و اوباشش دعوا می کرد چند 

ساعت جلوی در کالنتری سرپا می ماند تا من رضايت 

بگيرم و اوضاع را جمع کنم و سيما خانم در خانه می 

د. چرا که عروس بزرگترين پسر خانواده بود و مان

  .وظيفه داشت همراه من باشد

 

 

از همه بدتر حرف هايی بود که بين بقيه رد و بدل می 

شد و مرا از بی خبری در می آورد. معلوم شد سحر 

راست می گفت. شب قبل کامران مادرم و بقيه را 

مجبور کرده بود برای سيما سرويس طاليی بخرند و به 

خانه پدرش بروند تا عروس عزيزشان را که قهر کرده 
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بود با احترام به خانه برگردانند. گل و شيرينی خريده 

بودند و چند ساعتی زير بار توهين های پدرزن کامران 

خفه خون گرفته بودند. بيچاره پدرزن خودم که تا اين 

لحظه با اينکه می دانست چقدر دل دخترش خون است 

به روی من نياورده بود. می دانستم اما حتی يک بار 

راضی نيست دخترش برگردد اما جلوی من چيزی نمی 

گفت. خدا می داند چقدر به سحر متلک می انداختم که 

خانواده اش راضی اند طالق بگيرد. خانواده خودم با دو 

رويی کاری می کردند که به گوش من نرسد از خدا 

عاشق دلباخته خواسته اند. طوری وانمود می کردند که 

سحر بوده اند و هر کاری حاضرند بکنند تا سحر دل به 

 .زندگی با من بدهد اما پشت پرده کار ديگری می کردند

 

شايد بايد همه اين اتفاق ها می افتاد تا کمی چشم من 
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باز شود. تلفن همراهم دست افسر نگهبان بود. وقتی 

ر جريان منت کشی خانواده ام از سيما را شنيدم آنقد

حالم بد شد که به بهانه پاسخ گويی به مشتری، تلفنم را 

گرفتم و بيرون آمدم کمی نفس بکشم. کنار ماشين 

ايستادم و چشمانم را بستم تا جرأت پيدا کنم به سحر 

زنگ بزنم. بايد او را پيدا می کردم. هر طور بود بايد 

 .بر می گشت و دوباره به خانه پدرش نمی رفت

 

ه داشتم. اولين هشدار تماس های از تماسی از نمايشگا

دست رفته بود که به محض باز کردن قفل صفحه 

نمايش به چشمم خورد. تلفن را شاگرد نمايشگاه 

 .برداشت
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وقتی دليل تماسش را پرسيدم از پاسخش شوکه شدم. 

سحر به آنجا رفته و از شهرام خواسته گذرنامه ها را 

د از صفحه اول آنها از گاوصندوق بيرون بياورد تا بتوان

عکس بگيرد. وحشت وجودم را گرفته بود. خشمم را 

سر شاگرد نمايشگاه با داد و فرياد خالی کردم. تلفن را 

به دست شهرام داد. خيلی خونسرد گفت: اومد اينجا 

حالش هم خوب بود. گفت برای آژانس مسافرتی الزمه 

عکس از گذرنامه هاتون داشته باشه. من هم در آوردم 

 ...کس گرفت و رفتع

 

شهرام تو چطور بدون اجازه من گذرنامه اش رو  -



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

121 
 

 بهش دادی؟

 

برادر من اسير که نگرفتی... هر شهروندی حق داره  -

مدارکی مثل گذرنامه داشته باشه... فکر کردی مدارکش 

رو قايم کنی فرار نمی کنه؟ چقدر بدبختی که زنت رو 

خواست  اينطوری نگه داشتی؟ فقط مال خودش رو نمی

 ...گفت مال تو هم الزمه

 

احمق... احمق... خاک تو سرم که براش گذرنامه  -

گرفتم... فکر کردی گذرنامه من به چه دردش می 

خوره؟ گولت زده که بتونه مال خودش رو ازت 

 ...بگيره

 

راستش رو بهت بگم سياوش؟ خدا کنه از دستت فرار  -
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  ...کنه

 

 ..!خفه شو -

 

سرم پر از درد شده بود. نفسم باال تماس را قطع کردم. 

نمی آمد. سحر هميشه از اين کارهای من بيزار بود. 

تهديدم می کرد که اگر بخواهد فرار کند نيازی به 

مدارک شناسايی اش ندارد و من آنقدر احمقم که فکر 

می کنم چون زن است حق ندارد بدون اجازه من از 

ا بتوانم مدارکش استفاده کند. کمی نفس تازه کردم ت

شماره اش را بگيرم. پدرم از کالنتری بيرون آمده بود 

و با دست اشاره می کرد داخل شوم. وقتی ديد همانجا 

ايستاده ام دستش را عصبانی در هوا چرخاند و وارد 

  .شد
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چه توقعی داشتند؟ زنم داشت فرار می کرد و من دنبال 

حه کثافت کاری سيما خانم و برادرم آمده بودم. قفل صف

نمايش را که باز کردم پيام از دست رفته ای از طرف 

سحر داشتم. برای خواندنش داشتم جان می دادم. 

مطمئن بودم دارد به ريشم می خندد. بازش کردم و با 

ديدن فايل صوتی که فرستاده بود بيشتر آشوب به جانم 

  .افتاد

 

در ماشين را باز کردم تا هدفون را بردارم. با اينکه 

زمستان بود اما من داشتم آتش می گرفتم. کولر ماشين 

را روشن کردم و پنجره را تا نيمه پايين کشيدم. 

خواهرم به سمت ماشين می آمد. دلم می خواست سرش 

داد بکشم بگويم دست از سرم برداريد چه از جانم می 
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ايستاد. خم شد و ضربه ای به خواهيد؟ کنار ماشين 

پنجره کوبيد. گيج و مبهوت نگاهش کردم. می شنيدم که 

سرزنشم می کند. فريادی درون وجودم بود که می 

خواست ديوارهای کالنتری را پايين بريزد و به اين 

جماعت بگويد سياوش نعوذبا خدا نيست که معجزه 

کند شما را از هر مخمصه ای که می افتيد بيرون 

  .بکشد. من هم انسانم کم می آورم

 

سرم را چند بار بی جهت تکان دادم که فکر کند چند 

دقيقه ديگر دنبالش می روم اما دست بردار نبود. می 

خواست هر طور شده مرا دنبال خودش ببرد. چنان 

فريادی سرش کشيدم که از جا پريد. نمی فهميدم چرا 

مرا کم هيچ چيزی نمی توانست روی اعضای خانواده 

کند: سر من چرا داد می زنی؟ دارم بهت ميگم می 
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خوان ببرنش زندان... اگر رضايت نگيريم آبروش 

 ...ميره

 

سرم را به فرمان تکيه دادم و مشت بر ران پاهايم 

کوبيدم. چرا نمی فهميد؟ چرا ولم نمی کرد؟ چطور از 

مادر رفيقش رضايت می گرفتم وقتی زده بود صورت 

خطی کرده بود؟ چرا به جای غر  آن مرديکه را خط

زدن سر من بدبخت نمی رفتند يقه کامران و سيما را 

نمی گرفتند؟ خوشبختانه خودش رفت وگرنه پياده می 

شدم کتک مفصلی به خواهر خودم می زدم تا خفه خون 

بگيرد. سيم هدفون را به گوشی موبايل وصل کردم و 

می  دکمه پخش فايل صوتی را فشردم. صدای زنگ تلفن

 ...آمد و بعد سحر جواب داد: بله بفرماييد
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صدای مادرم پخش شد: بله ديگه... کارت رو کردی 

 حاال جواب تلفن هم نمی دی؟

 

 سالم.... من چه کاری کردم؟ باز چی شده؟ -

 

خسته نشدی از بس دروغ گفتی؟ چی می خوای از  -

جون زندگی سيما؟ فکر کردی پشتش حرف در بياری 

کنه ميره خونه باباش؟ نخير دختره  مثل تو جمع می

فتنه... ما رفتيم با احترام برش گردونديم. به همه گفتيم 

تو از حسودی پشت جاريت حرف در آوردی... سياوش 

بيچاره چقدر بايد از دست تو بکشه؟ نازا که هستی... 

حسود که هستی... چشم ديدن خواهرشوهرهات و 

می اندازی  جاريت هم که نداری... دم به ساعت فتنه

بين ما که چی بشه؟ راست ميگی برو برادرت رو جمع 
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کن که چشم به سيمای ما داره... خودم کامران رو می 

 ...فرستم جنازه داداشت رو بندازه

 

 

 

سحر به ميان حرفش پريد: صبر کنيد ببينم چی می گيد؟ 

 به برادر من چه ربطی داره؟

 

دگی تو نمی دونی؟ تو و داداشت برای اينکه زن -

کامران و سيما رو به هم بزنيد افتاديد دنبالش... آره 

  ...آره ما خبر داريم

 

 داداش من چه کار به خانواده شما داره؟ -
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اون پسره که چسبونديد به سيمای بيچاره رفيق  -

داداش جنابعاليه... کامران رفته در خونه اش حقش رو 

هم گذاشته کف دستش... تيکه و پاره اش کرده... االن 

داره مياد اينجا من می فرستمش سراغ داداش تو... 

سحر دمت رو بذار روی کولت برو گمشو از زندگی 

پسر من بيرون... ماه نکشيده براش زن می گيرم براش 

بچه بياره... اگر فکر کردی سياوش بهت چيزی ميده 

کور خوندی... زنی که جواب شوهرش رو بده بچه 

 ...براش نياره همون بهتر بره

 

بقيه حرف های مادرم را درست نمی شنيدم. قلبم آنقدر 

درد می کرد که چيزی نمانده بود قفسه سينه ام را 

بشکافد و بيرون بيافتد. می توانستم درد سيلی که 

ناجوانمردانه به صورت زنم جلوی بقيه کوبيدم در تمام 
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بدنم حس کنم. درد گوشت و استخوان نبود بلکه يک 

وح بود که می سوزاند و می درد تمام نشدنی در ر

سوزاند. مثل چيزی بود که از جهنم شنيده بودم. 

سراسر آتش گرفتن بدون اينکه بميری بايد تا ابد 

  .بسوزی. نمی توانستم نفس بکشم

 

بارها مادرم اين کار را با سحر کرده بود و هر بار قسم 

می خورد سحر دروغ می گويد. من هم تهمت می زدم و 

ايستادم. توصيه می کردند نازش را پشت مادرم می 

نکشم پررو می شود من هم گوش می کردم. ناز مادرم 

را می کشيدم با اين خيال که پسرخوبی برای خانواده ام 

هستم. هرگز وحشت از دست دادن سحر تا اين حد به 

جانم نيافتاده بود حتی وقتی کنار هم در دادگاه می 

اورم کم می آورد. نشستيم می دانستم کمی به او فشار بي
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نمی دانستم بايد کجا برم يا چطور سراغش را بگيرم؟ با 

تلفن همراهش تماس گرفتم اما جواب نداد. گوشی را به 

سمت شيشه ماشين پرت کردم. ترک بزرگی روی شيشه 

اش انداخت و گوشی خرد شد اما برای اولين بار دلم 

نلرزيد. طاقت نداشتم يک خط به ماشين های عزيزم 

فتد. نه تنها سرمايه زندگی ام بود بلکه می توانستم بيا

به جرأت بگويم از جانم عزيزتر بودند. اين بار بلند 

  !گفتم: به درک

 

 

سوييچ را چرخاندم و بی اهميت به مادر و خواهرم که 

جلوی در کالنتری منتظر بودند به سمت خانه راندم. 

م تماس می گرفتند و قطعا می خواستند برگردم اما چش

ديدن هيچکدامشان را نداشتم. چطور به خودش جرأت 
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داد دست روی قرآن بگذارد؟ خودشان زن بودند چطور 

پوزخند زدند وقتی من به ناحق هم جنس خودشان را 

زدم؟ اين همه بی وجدانی را از کجا آورده بودند؟ شايد 

از من؟ آری من باعث شده بودم. پدرم هر قدمی به 

جای گام های او گذاشته بودم  ناحق برداشته بود من پا

حتی می شد گفت در بعضی موارد از او پيشی می 

  .گرفتم

 

 

به خانه رسيده بودم. وارد پارکينگ شدم اما جرأت 

اينکه پياده شوم نداشتم. با همه کارهای زشتی که در 

حق سحر کردم هرگز تا اين حد شرمنده نبودم. اين يکی 

وسی کسی شده بود فرق می کرد. زن پاکم پاسوز بی نام

که من وارد زندگی اش کردم و هميشه به خاطر بی 
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لياقتی من جلوی او کم آورده بود. بايد هر طور شده با 

خانواده اش تماس می گرفتم تا بفهمم کجاست. اين همه 

گند پشت سر هم و بی احترامی به ديگران آخر کار 

دستم داد. با چه رويی زنگ می زدم وقتی تمام اين مدت 

ه سحر در خانه آنها غصه می خورد يک بار سراغش ک

نرفتم؟ هر چقدر هم گستاخی در خونم بود کفاف نمی 

 .داد

 

تماس دوباره مادرم می توانست کاری کند همانجا در 

پارکينگ خودم را حلق آويز کنم. شايد اگر برای اولين 

بار سر مادرم داد می کشيدم کمی دلم خنک می شد. بس 

رام برای زنی که نمی توانست ذره ای بود اين همه احت

به خاطر من دست از توقعاتش بکشد شايد اين سياوش 

اين جمله به پدر و  .ذليل مرده بتواند دمی زندگی کند
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مادر خود احترام بگذاريد هيچ تبصره ای ندارد؟ چطور 

به مادرم بگويم بس کن زن خجالت بکش که بی حرمتی 

زدم و فقط گوش نکرده باشم؟ دکمه اتصال تماس را 

  ...دادم: آفرين سياوش... دستت درد نکنه... آفرين

 

تماس را قطع کرد. اين يعنی کارم در آمد. تا قيامت بايد 

منت می کشيدم ولی مگر يادش می رفت؟ هنوز همانجا 

پشت فرمان ماشين خاموش در پارکينگ نشسته بودم و 

به بدبختی هايم فکر می کردم که صدای باز و بسته 

ن در حياط باعث شد از آينه به پشت سرم نگاه کنم. شد

سحر بود که داخل می شد. با عجله کمربندم را باز کردم 

و پياده شدم. نمی دانستم بايد از اينکه نرفته خوشحال 

باشم يا بخاطر رفتار امروزم خجالت زده؟ يا شايد هم 

عصبانی برای اين چند ساعت غيبتش بدون اينکه اجازه 
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  .وضيحی بدهد؟ پشت سرش وارد البی شدمبگيرد يا ت

 

مردد بودم صدايش بزنم اما گويا خودش متوجه من شد 

که کنار آسانسور ايستاد و به سمت من چرخيد: سالم 

 آقا سياوش... برادرتون به سالمت برگشت؟

 

متلکش را انداخته بود. از کجا همه اين چيزها را می 

رنگی بود. فهميد هنوز نمی دانستم ولی الحق دختر ز

جلو رفتم به او درشتی کنم اما گونه کبودش که جای 

انگشت های يک نامرد را به نمايش می گذاشت خفه ام 

کرد. از همه بيشتر آن لبخند مرموز روی صورتش 

عذابم می داد. برعکس هميشه که چهره اش گرفته و 

غمگين بود به نظر می رسيد پيروزی بزرگی را پشت 

چشمانش برق شيطنت دارد.  سر گذاشته که اينطور
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تأسف آور بود رو کردن دست مادرم بتواند انقدر 

  .شادش کند که تصور کرده موفق شده

 

چقدر حقير است که چنين چيزی می تواند تا اين حد 

خوشحالش کند. اين حقارت نتيجه سالها شکستن زير 

دست من و فاميلم بود البته من اينطور خيال می کردم 

خاطر شرمنده شدن من است و بعد که شادی اش به 

فهميدم دليل ديگری دارد. وارد خانه که شديم بی خيال 

مانتو و روسری اش را در آورد و روی مبل لم داد. 

کيسه ای همراهش بود. روی مبل کنار دستش گذاشت و 

ساندويچی از درونش بيرون کشيد. چهار زانو روی 

دی مبل نشست و شروع به باز کردن سلفون بسته بن

 ساندويچ کرد: خب چه خبر؟
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پر از کنجکاوی بودم. بايد می پرسيدم تمام اين مدت 

کجا بوده اما سوال مهمتری هم داشتم؟ پول از کجا 

آورده ساندويچ خريده؟ روی کاناپه نشستم و کيسه اش 

را جلو کشيدم. فقط يک ساندويچ خريده بود: پول از 

 کجا آوردی؟

 

دويچش زده بود. شانه ای اولين گاز را با اشتها به سان

باال انداخت و خنديد: به نظرت چيزی توی خونه کم 

 نيست؟

 

نگاهی به اطرافم انداختم. هنوز متوجه نبودم منظورش 

 چيست: چی کمه؟

 

با انگشت به زمين اشاره کرد و گاز ديگری با چشم 
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های بسته به ساندويچش زد. نگاهم به زمين کشيده 

لوی مبل ها می انداخت شد. فرش ابريشم بافتی که ج

 غيب شده بود. با تعجب پرسيدم: فرش کجاست؟

 

همانطور که غذايش را می جويد دوباره خنديد و به 

ساندويچش اشاره کرد. به سمتش نيم خيز شدم و 

 عصبی پرسيدم: چه غلطی کردی؟ 

 

 

کف دستش را به عالمت صبر کن باال آورد و از کيفش 

گرفت: تاريخش يک  چند کاغذ بيرون کشيد به سمت من

روز قبل از سال تحويله... اگر گرسنه ای برو نون و 

 ...پنير توی يخچال هست
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کاغذها را از دستش کشيدم. بليط هواپيما و رزرو هتل 

برای يکی از شهرهای ترکيه بود. تاريخ رفت يک روز 

قبل از سال تحويل و برگشت يک روز بعد از سيزده به 

ن هم هتل پنج ستاره همراه در يعنی کل تعطيالت عيد آ

خدمات آژانس مسافرتی! آنقدر شوکه بودم که تا چند 

ثانيه نمی توانستم حرف بزنم. با دقت مطالب داخل آن 

کاغذها را بررسی می کردم و گاهی زيرچشمی نگاهی 

هم به سحر می انداختم که بی خيال به ساندويچش گاز 

مان می زد و معلوم بود خيلی لذت می برد که با چش

بسته می جويد و حض می کرد. کاغذها را تا زدم و به 

 سمتش گرفتم: اين چيه؟

 

با دهان پر توضيح داد: من ديدم سيما و کامران هر 

سال شمال نميان چون اول عيد ميرن تايلند آخرش بر 
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می گردن من که در هر حال حسود زندگی سيمام... تو 

 که هيچوقت پول نداری چون بدبخت و گدايی مثل

داداشت پولدار نيستی من هم که به قول خودت لياقت 

ندارم... گفتم چه اشکالی داره من شوهر با لياقتم رو 

مهمون کنم؟ هان؟ فرش جهيزيه رو فروختم تور 

گرفتم... خيالت راحت پول دالر هم کنار گذاشتم الزم 

 ...نيست با خودت هزار تومن هم بياری

 

م نمی شد فرش خانه دود از کله ام بلند شده بود. باور

را فروخته باشد: چرت و پرت نگو... تو غلط کردی 

 ...فرش خونه منو فروختی

 

خيلی جدی دستش را باال آورد: آ...وايسا داداش با هم 

بريم... فکر کنم اشتباه فهميدی... فرش شما توی اتاق 
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خوابه... در ضمن اون فرش ماشينی کفاف سه تا 

ر ميگه فرشم انگار با ساندويچ هم نمی داد... يه جو

خودش موزه فرش ايران آورده... می دونم االن ميگی 

می تونی منو متهم به دزدی کنی... نترس تمام جوانب 

رو در نظر گرفتم... با توجه به اينکه من هيچ مدرکی 

نداشتم بگم جهيزيه با خودم آوردم و خانواده من هرگز 

نه چون از داماد شاخ شمشاد نخواستند سياهه امضاء ک

فکر کرديم اين زرنگ بازی ها خيلی زشته... من فقط 

مالک همين فرشی بودم که زير پات بود... می خوای 

شکايت کنی؟ مشکلی نيست فاکتور خريد داشتم... مال 

من بود دلم می خواست با شوهرم برم مسافرت... 

نگران نباش مهمون من... تو فقط بشين توی هواپيما 

 ميدم ديگه چی می خوای؟پول تو جيبی هم بهت 
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از روی مبل بلند شدم و سرش داد کشيدم: فرش رو 

 فروختی بليط خريدی منت هم سر من می گذاری؟

 

گاز ديگری به ساندويچش زد و در حال جويدن گفت: 

منت چيه؟ مگه خودت روزی صد بار نمی گفتی کل آت 

و آشغالی که مادرم داده رو می تونی با ده ميليون 

گفتی يک مشت جنس به درد نخور بهم  بخری؟ خودت

دادن که بدی سمسار قبول نمی کنه؟ نگفتی؟ گفتی 

خودت بلدی بهترش رو بخری... اصال نخر کی به کيه؟ 

  ...مال من بود دلم خواست بفروشم

 

 

کاغذ را در دستم مچاله کردم و به سمتش انداختم: 

دختره بی شعور مگه نمی دونی من هر سال عيد بايد 
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نواده خودم باشم؟ کجا فروختی؟ به کی دادی پيش خا

 برم پس بگيرم؟ کم دردسر دارم؟

 

خيلی خونسرد دست در کيفش کرد و کتابی بيرون 

کشيد: ببين سياوش جان اين کتاب که می بينی اسمش 

قانون مدنی ايرانه... هيچ جای اين کتاب ننوشته زن 

مکلف است هر سال عيد به ويالی پدرشوهرش برود و 

ک کلفت کار کند و از سرما بلرزد و دست آخر هم عين ي

مريض به خانه برگردد... اينجا هر چی که فکر کنی 

درباره حقوق زن و مرد نسبت به هم باشه نوشته 

شده... طبق آئين مدنی من هيچ وظيفه ای نسبت به 

مادر جنابعالی ندارم... در ضمن تو هم هيچ حقی درباره 

ی تونم بفروشم باهاش دارائی های من نداری... من م

 ...ساندويچ ژامبون تنوری بخرم نوش جان کنم
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کتاب را از دستش کشيدم و گوشه خانه پرت کردم: 

برای من قانون قانون نکن... هيچی بهش نميگم روش 

  ...زياد شده

 

سلفون روی ساندويچش را پايين تر آورد و گاز ديگری 

زد: ببين من کاری ندارم تو چه وظيفه ای نسبت به 

خانوادت داری... تو می تونی به من اجازه ندی وظايف 

خودم رو درباره خانواده ام انجام بدم ولی نمی تونی 

مجبورم کنی حتی يک تماس خشک و خالی با کس و 

گر می خوای منو با خودت کارت بگيرم... در ضمن ا

ببری شمال ازم کار بکشی بايد بهم حقوق بدی... از 

اين به بعد هم کارهای خونه وظيفه من نيست... تو 

قانون گفته من می تونم تقاضای مستخدم کنم چون همه 
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دنيا می دونه خاله کبری از وقتی من بچه بودم توی 

م از خونه ما کار می کرد می تونم توی دادگاه ثابت کن

بچگی مستخدم داشتيم و تو موظفی برای من خدمتکار 

بگيری يا دستمزد بهم بدی... در غير اين صورت 

 ...خودت کارهات رو بکن به من هيچ ربطی نداره

 

گاز ديگری زد و افزود: قانون ميگه... مثل زن ناشزه 

بايد کتک بخوره ها... خودت می گفتی... يا همون که 

بهم تعلق نمی گيره... وقتی چون اتاقم جداست نفقه 

خودت داری از قانون برای گند زدن به زندگيت استفاده 

ميکنی چرا من نکنم؟ حقمه از شير مادر بهم حاللتره... 

گرچه بعيد می دونم تو حالل و حروم سرت بشه... به 

هر حال مادرت يادت داده قسم دروغ بخوری بعد هم 

 ...هپول کفاره بدی هيچ گناهی هم گردنت نباش
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دو روز تمام کارم شده بود تحقيق درباره اينکه سحر 

فرش را به کی فروخته و چانه زدن با آژانس هواپيمايی 

برای پس دادن بليط ها که آخر هم موفق نشدم زيرا 

پرواز چارتر گرفته بود و به هيچ وجه نمی شد کنسل 

 .کرد

 

 

با وکيلم تماس گرفتم و ماجرا را توضيح دادم. به سختی 

جلوی خودش را گرفته بود نخندد. حتی وکيلی که رفيق 

قديمی ام بود دلش از کار سحر خنک شد. هر چه سحر 

گفته بود تأييد کرد. فرشی که فروخته بود مدارک کافی 

برای اثبات مالکيت داشت و من حتی اگر می خواستم 
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پس بگيرم بايد ثابت می کردم حقی در آن دارم که 

  .نداشتم

 

به چه جرأتی بگويم ما تعطيالت عيد به نمی دانستم 

شمال نمی آييم؟ تنها چيزی که باعث می شد دلم گرم 

شود اين بود که بفهمم سحر درست گفته و قرار است 

همه خواهر برادرهايم به سفر تايلند بروند. کار هر 

سالشان بود. گاهی هفته اول همراه ما بودند و هفته 

يبشان می زد. چند دوم به بهانه سفر خارج از کشور غ

باری هم از اول تا آخرش همه رفتند و بعد با هزار 

دروغ وانمود کردند کارهای ديگری داشتند تا من نفهمم 

پی خوشی خودشان بوده اند. کامران و سيما هميشه 

بهانه می آوردند که پدر سيما آنها را مهمان می کند. 

ه بقيه هم داستان های خودشان را داشتند. کيارش هميش
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بيماری مادرزنش را پيش می کشيد و ترانه و تبسم به 

زور شوهرهايشان مجبور شده بودند. اين وسط فقط من 

  .می ماندم و سحر که هميشه بدهکار بوديم

 

آخرين جمعه سال به ديدن خانواده ام رفتم تا فرصتی 

پيدا کنم ماجرای سفر اجباری را توضيح دهم. می 

اگر نمی رفتم مبلغ بسيار دانستم بيچاره خواهم شد ولی 

چشم گيری پول را به جوی آب ريخته بودم. سحر مرا 

در بد مخمصه ای گير انداخت. تنبيه جديدش اين بود 

دست به سياه و سفيد نمی زد. نه از غذا خبری بود و 

نه از کارهای روزمره خانه هر بار هم اعتراض می 

  .کردم می گفت اگر حقوقش را بدهم انجام خواهد داد

 

وکيلم گفته بود کامال حق دارد و من چاره ای جز 
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سکوت نداشتم. به خانه مادرم که می رفتم حتی يک 

پيراهن تميز و اتو کشيده نداشتم. سحر را صدا زدم و 

خواستم لباس اتو کند اما روی صندلی جلوی کامپيوتر 

 چرخيد و پرسيد: چقدر ميدی؟

رون آمدم. لج کردم و با همان پيراهن چروک از خانه بي

حاال جلوی مادرم نشسته بودم و قربان صدقه هايش 

داشت ديوانه ام می کرد: مادرت بميره دختره دستش 

می شکست يه اتو به پيرهنت بزنه؟ در بيار خودم برات 

 ...اتو کنم قربونت برم

 

آخ که ای کاش می توانستم بگويم هر چه می کشم از 

رسم کدام دست توست مادر من... کاش می توانستم بپ

از خدا بی خبری يادت داده قسم دروغ بخوری و بعد 

کفاره بدهی که بروم يقه اش را بگيرم حالی اش کنم 
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ديگر از اين مزخرفات يادت ندهد. حيف که مادرم بود 

وگرنه طوری کار زشتش را به صورتش تف می 

انداختم تا بار آخرش باشد از اين غلط ها بکند. مادرم 

دستش را محکم روی راه نفسم رفت خواهرم آمد و 

گذاشت: داداش برات تيشرت بيارم لباست رو در بياری 

 اتو کنم؟

 

شايد نمی توانستم سر مادرم داد بزنم اما می شد حرصم 

را سر تبسم خالی کنم: بس نمی کنی؟ چی به تو می 

رسه؟ آره زنم اتو نکرده چون از دستم ناراحته... چون 

خونه خراب کنيد بريد شماها دست به يکی کرديد منو 

پی خوشگذرونی خودتون... سياوش مرد... تموم شد... 

ديگه از سياوش خبری نيست اينو به همه بگو تبسم... 

وقتی مثل آب خوردن دروغ به خوردم می ديد حتی از 
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خدا نمی ترسيد نبايد از من توقع برادری داشته 

باشيد... من امسال پام رو توی خونه ای که شما می 

زهر ماری می خوريد نمی گذارم... زن من هم نمياد ريد 

همنشين کسی بشه که تو روش دروغ ميگه پشت 

 ...سرش هزار جور نقشه می کشه

 

يکی مادرم می گفت هزار تا خواهرم اما کم نياوردم. 

حريفم که نشدند مادرم نشست. دوباره بنای مظلوم 

که نمايی و گريه زاری راه انداخت. اين بار خواب نبودم 

نفهمم يا نبينم. ميان حرف هايش گفت کيارش و کامران 

دارند همراه سيما و خانواده اش می روند تايلند... تبسم 

و ترانه هم با شوهر و بچه ها می رفتند آنتاليا... 

بنابراين مادرم می ماند بدون کلفتی به نام سحر که 

  .هميشه مفت و مجانی در اختيارش بود
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سال گذشته هم به جز چند روزی که  تازه يادم افتاد عيد

ترانه آمد و بعد گفت منزل مادرشوهرش دعوت است 

هيچکس جز من احمق و زن بيچاره ام نبوديم تا جواب 

خاله، دايی، عمه، عمو با هفت سر نوه و نتيجه هايشان 

را بدهيم. خاک بر سر من کنند که آنقدر کور بودم 

مدم و مستقيم به نفهميدم. با قهر از خانه مادرم بيرون آ

سمت نمايشگاه رفتم تا خودم را آنجا بين ماشين ها 

زنده به گور کنم. شهرام برای جا به جا کردن يکی از 

ماشين ها آمده بود. با ديدن من لبخند زد و به استقبالم 

آمد: سالم آقا سياوش... جمعه اينجا چه کار می کنی 

 مگه عازم سفر نيستی؟

 

ای سفر را می داند: سحر بهت يادم افتاد از قبل ماجر
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 گفته بود؟

 

ابرويی با تعجب باال انداخت: نه... فکر کردم داری 

 ...ميری شمال؟ کامران گفت زودتر راه می افتيد

 

در دل به حال خودم ريشخند زدم. خيال همه راحت بود 

همراه مستخدم خصوصی راهی شمالم و کسی خبر 

بر نداری... نداشت امسال سحر غوغا به پا کرده: پس خ

 کامران نگفت خودش قراره جايی بره؟

 

چرا... گفت داره با خانومش ميره تايلند... من جای  -

تو بودم بليط می گرفتم باهاشون می رفتم.... می خوای 

چه کار کنی اين همه پول جمع کردی؟ وقتش نرسيده يه 

 سفر با سحر خانوم بری؟
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ود و همين هيهات که همه دنيا ديگر به صدا در آمده ب

سفر هم به خرج سحر دارم داشتم زورکی می رفتم. 

نگاهی به ماشين های لوکس و براق داخل مغازه 

انداختم. چقدر شرم آور بود که سحر داشت مخارج همه 

چيز را می داد. بی فکر پرسيدم: شهرام اون لکسوس 

 مشکيه مشتری نداره؟

 

 نگاهی به ماشين مورد نظرم انداخت و گفت: يکی بود

ولی دو سه ميليون تخفيف می خواست... خيلی چونه 

 ...زد من هم گفتم سياوش پايين نمياد

 

باورم نمی شد اينطور به سيم آخر بزنم. حقيقتش به 

خاطر سحر نبود. با کامران و کل طايفه ام لج کردم. 
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حس کسی را داشتم که همه دارند او را با انگشت نشان 

گار صدای کامران می دهند و به ريشش می خندند. ان

در گوشم زنگ می زد که می گفت: ببين چقدر بی 

شعوری... زن من هفت خط عالمه دارم براش سنگ 

تمام می گذارم اونوقت زن تو يک پارچه خانومه بايد 

فرش جهيزيه اش رو بفروشه حضرت آقا رو هم 

 مهمون کنه ... سيما لياقت داره يا سحر؟

حر به هزار تای سيما به وهللا که يک تار موی گنديده س

و خانواده عياش و بی غيرتش می ارزيد. تنها چيزی 

که باعث می شد کامران برای سيما بميرد و من عين 

خيالم نباشد اين بود که سيما و کامران قبل از ازدواج با 

هم دوست بودند و در واقع با عشق ازدواج کردند. من 

اشتم درست وقتی که هيچ فهمی از رابطه زن و مرد ند

و داشتم وظايفم را بعنوان پسر بزرگتر اجرا می کردم 
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بعنوان خواستگار وارد زندگی سحر شدم. هنوز هم 

همان آدم بودم. به قول سحر من زبان حرف زدن با يک 

بچه چهار ساله را بلد بودم اما نمی دانستم دستورزبان 

صحبت کردن با يک خانم چيست. با همسرم همانطور 

که ممکن بود با يک کالهبردار طرف معاشرت می کردم 

  .شوم

 

از لج خانواده ام ماشين را به همان مشتری با چند 

ميليون تخفيف فروختم و مستقيم به صرافی رفتم. بسته 

دالرها را که به خانه آوردم مثل کسی که بمب حمل می 

کند با خودم به اتاق خواب بردم و داخل کمد پنهان 

وقتی از اتاق بيرون آمدم و کردم. دنيا به ريشم خنديد 

ديدم چند صد دالری به همراه بليط هواپيما و قبض های 

پرداخت شده خروجی روی ميز ناهار خوری است. 
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چقدر احمق بودم که پولم را از همسرم پنهان می کردم 

در حاليکه او با دست خالی هنوز هم مرا قابل اعتماد 

 !می دانست

 

و از هزار پرسش بی گرسنه و تشنه بودم. با فکری ممل

پاسخ به سمت يخچال رفتم. با باز کردن در يخچال و 

ديدن وضعيت جديدش خشکم زد. در قسمت راست خريد 

های مرا چيده بود و بخش چپ را به خودش اختصاص 

داده بود. روی همه چيز برچسب با عناوين مختلف 

داشت: از پنير خودت بخور اين مال منه... کالباس 

جهنم من دوست دارم با پول خودم  دوست نداری به

خريدم... نصفش رو خوردم دست نزن... مهمون نمی 

  ...خوام
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بی اختيار خنديدم. با خودم فکر کردم باالخره که پول 

فرش تمام می شود بعد از آن می خواهد چه کار کند؟ به 

هر حال اين سحر جديد مفرح تر از قبلی بود. از سر 

م. خانه به حدی به هم کنجکاوی به سمت اتاقش رفت

ريخته و آشفته بود که وقتی می خواستی راه بروی بايد 

دقت می کردی پا روی وسايل ريخته شده کف خانه 

نگذاری. دلم می خواست سرش غر بزنم که اين چه 

وضعی است ولی هر بار حرفی می زدم يک طومار 

قانون جلوی من می گذاشت و در آخر می پرسيد: چقدر 

 ميدی؟

 

ت بود که خفه می شدم و حرفی برای گفتن نداشتم. آنوق

حقم بود. هر بار اعتراض کرد چند قانون احمقانه مثل 
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اينکه زن بدون اجازه شوهرش نبايد سرکار برود يا 

زنی که تمکين نمی کند نفقه به او تعلق نمی گيرد بر 

سرش می کوبيدم. تقه ای به در اتاقش زدم و وارد 

ه چيپس روی ميز کامپيوتر شدم. کاسه ای ماست همرا

گذاشته بود و با اشتها می خورد: نمی خوای يک لقمه 

 کوفت بدی ما بخوريم؟

 

بدون اينکه نگاه کند گفت: حقوق بده برات بپزم... نمی 

 ...خوای برو مستخدم بگير... قانون داريم که ميگه

 

ميان حرفش پريدم: الزم نکرده باز قانون رديف کنی... 

 گيه؟اين چه وضع زند

 

شانه ای باال انداخت و چيپس ديگری در ماست فرو 
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کرد: به من ربطی نداره... خودت می گفتی مگه تو 

خونه چه کار می کنم؟ حاال کار نمی کنم ببين چی 

 ...ميشه؟ خوشت نمياد به خودت مربوطه

 

قدمی به داخل برداشتم و کمی صدايم را باال بردم: با من 

 ...لج نکن سحر بد می بينی

 

شبيه کسی که تازه چيزی به ياد آورده از روی صندلی 

برخاست. به سمت کيفش رفت و پاکت نامه ای بيرون 

 !کشيد: برات احضاريه اومده

 

 متعجب پرسيدم: برای من؟

 

پاکت را به دستم داد و دوباره نشست چيپسی که در 
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ماست خيس خورده بود برداشت: آره پستچی ديروز 

  ...آورد يادم رفت بهت بدم

 

 

در پاکت را باز کردم و نامه را بيرون کشيدم. هميشه 

خواندن اوراق حقوقی برايم مشکل بود. از نوع امالی 

آنها سر در نمی آوردم. کمی نوشته ها را باال و پايين 

کردم تا متوجه شدم احضاريه دادگاه برای بررسی 

چگونگی پرداخت مهريه سحر است. کاغذها را به 

 اد زدم: اين چيه؟سمتش پرت کردم و د

 

ما تا اين لحظه سه بار به دادگاه رفته بوديم. آنقدر 

خيالم از اينکه سحر هرگز برای مهريه اقدام نمی کند 

راحت بود که هرگز تصورش را نمی کردم چنين روزی 
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را با چشم ببينم. از اولين ثانيه هايی که اسم طالق بين 

شد اما ما آمد سحر التماس می کرد همه چيز را می بخ

رهايش کنم. عجيب بود که من روی هر کلمه از حرف 

های سحر به اندازه قول يک مرد حساب باز می کردم 

اما وقتی پای خانواده ام وسط می آمد متهم به 

دروغگويی می شد. با همان حالت خونسرد به سمت 

 من چرخيد و گفت: مهرم رو گذاشتم اجرا چطور مگه؟

 

 چه غلطی کردی؟  -

 

انون به موجب عقد زن مالک مهريه است. اين طبق ق -

هم هيچ ربطی به اين نداره که بخواد زندگی کنه يا 

طالق بگيره. خبر جديد اينه که من به هيچ وجه ديگه 

نمی خوام از تو طالق بگيرم اما مهريه رو می خوام و 
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اين حقمه... می تونی شرايط پرداختت رو توی دادگاه 

مدم نمايشگاه عزيزت بگی ولی من اون روز که او

شماره پالک ماشين هايی که به نامت بود برداشتم 

بعنوان مال به دادگاه معرفی کردم. نگران نباش عزيزم 

دادگاه بعد از عيد تشکيل ميشه تا اون موقع وقت داری 

قرض بگيری مجبور نشی ماشين هات رو به نام من 

بزنی... در ضمن از وکيل پرسيدم چون به اندازه کافی 

مال داری نمی تونی قسط بندی کنی... سند همين خونه 

نصف مهريه منو جواب ميده برای بقيه اش بايد فکری 

  ...کرد

 

دعوايی که آن شب من و سحر با هم کرديم باعث شد 

خانه کامال ويران شود. به هيچ عنوان کم نمی آورد. تا 

اين لحظه خيلی مراقب بودم دوباره به جان هم نيافتيم 
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تی آنطور خونسرد مرا تهديد کرد مهريه اش را اما وق

خواهد گرفت کنترلم را از دست دادم. هيچ چيز سالمی 

ديگر در خانه باقی نمانده بود. می شکست و می گفت 

کورخوانده ام برای زنی که مادرم لقمه گرفته چيزی از 

جهيزيه اش باقی بگذارد. خوشبختانه همسايه بغلی دو 

رفته بودند و طبقه پايين هم روزی می شد به اصفهان 

احتماال کسی نبود. شايد هم می شنيدند اما با قشقرقی 

که من بار قبل راه انداختم جرأت اينکه شکايت کنند 

  .نداشتند. ساعت يازده شب هر دو خسته شديم

 

زمين پر از شيشه خرده بود. سحر جای سالم در بدنش 

اتی نداشت. جالب بود که حتی من دستم به خاطر ضرب

که به تن نحيفش کوبانده بودم درد می کرد. ديگر 

هيچکدام جان ادامه دادن نداشتيم. سحر به هيچ وجه 
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کوتاه نيامد. من هم تمام زورم را زدم و در کمال تعجب 

حريفش نشدم. هر کدام يک گوشه وسط لوازم شکسته 

روی زمين نشسته بوديم به هم نگاه می کرديم. قفسه 

سوخت. حس می کردم هر لحظه سينه ام از درد می 

ممکن است سکته کنم. با ديدن سر و صورت سحر 

خجالت می کشيدم بگويم درد سينه ام عجيب است و کم 

کم دارد مرا می ترساند. آخرين جمالتش را در حاليکه 

پشت شلوارش را با دست می تکاند و به سمت اتاقش 

 ...می رفت گفت: خوشحالم با سحر جديد آشنا شدی

 

از جلوی قيافه بهت زده من می گذشت و وارد  وقتی

اتاق می شد الحق سحر جديدی را می ديدم که برايم نا 

آشنا بود. آن شب سحر خوابيد و من تا صبح لوازم 

شکسته و شيشه خرده جمع کردم. حتی خودم باورم 
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نمی شد چنين کاری کنم اما با تجربه ای که اين چند 

ن دستمزد دست به وقت از سحر داشتم می دانستم بدو

سياه و سفيد نخواهد زد. حقيقت اين بود که کمی اولش 

حرص خوردم ولی بعد حس کسی را داشتم که به زور 

کتک درس بزرگی گرفته و باالخره فهميده بايد هر چه 

سريعتر دست از روش اشتباه قبلی بکشد وگرنه ديگر 

  .راه بازگشتی نخواهد بود

 

لی با خودم فکر کردم. تا صبح خوابم نبرد. آن شب خي

به ياد آوردم شبی که برای مراسم بله برون به خانه 

پدر سحر رفتيم و درباره مهريه نظرشان را خواستيم 

فقط يک جمله شنيديم: هر کاری برای دخترتون کرديد 

 !برای سحر ما هم بکنيد
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هر دو خواهر من با مهريه های بسيار باال و تقاضاهای 

ند. ما خواسته آنها را پذيرفتيم آنچنانی عروس شده بود

اما انجام نداديم. سحر می گفت هفت تا مرد سبيل کلفت 

آمدند ولی يک جو مردانگی در هيچکدامشان نبود زيرا 

حرف زدند و عمل نکردند. قول دادند و زيرش زدند. 

وقتی سر مهريه چانه می زدند آدم فکر می کرد اينجا 

و گرو گذاشتند مرد نشسته حرفش دو تا نمی شود. آبر

و دست خط دادند اما وقتی کار به جايی کشيد خواستند 

پرداخت کنند همه چک بی محل شدند. کی داده و کی 

گرفته؟ ای کاش همان روز مردانگی می کردند و می 

گفتند ما نمی دهيم. حق دخترت نمی دانيم. شايد در 

عوض ما هم شرط می کرديم حق اشتغال يا طالق را می 

اينکه کارد به استخوانمان برسد و همان  گرفتيم نه

مردها به دخترمان خنجر بزنند. الحق راست می گفت. 
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آن شب را خوب به خاطر داشتم. پدر سحر گفت 

اعتقادی به اين چيزها ندارد مهم تفاهم و عشق بين زن 

و مرد است ولی به خودمان می سپارد به هر حال 

  .عروس مثل دختر يک خانواده است

 

ه ما چنين نبود. به ظاهر نشان می داديم حتی به در خان

عروس بيشتر از دخترهای خودمان خدمت می کنيم اما 

در حقيقت هميشه کلمه عروس در ذهن اعضای خانواده 

ام چيزی شوم و وحشتناک جا افتاده بود. برعکس ما 

خانواده سحر با هر دو عروسشان بسيار صميمی بودند. 

ده بودم از کلمه عروس مثل من زياد از زبان مادرم شني

يک هيوال استفاده می کند اما مادر سحر آنها را به نام 

کوچک صدا می زد و تمام اين سالها نديدم با هم دعوا 

کنند. اعتقاد داشتند هميشه پسر خودشان مقصر است 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

168 
 

زيرا مرد خانه مديريت همه چيز را در دست دارد و اگر 

است. هر بار در  زن به بيراهه برود از عدم کفايت مرد

جريان دعواهای زن و شوهری برادرهای سحر قرار 

 .می گرفتم دلم برای برادرزن هايم می سوخت

 

 

يک بار شنيدم مادرزنم پسرش را از خانه بيرون کرده 

تا بار آخرش باشد به عروسش زور بگويد. تفاوت 

فرهنگ بين من و سحر حتی محيطی که در آن بزرگ 

کهکشان بود. برای همين حرف شده بوديم از زمين تا 

  .هم را نمی فهميديم

 

با روشن شدن آسمان به اين فکر افتادم پرچم صلح را 

اگر خودم باال نبرم اوضاع از اينی که هست وخيم تر 
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می شود. برای اولين بار می خواستم خودم پيش قدم 

شوم. تا اين لحظه غرورم حفظ شده بود اما زندگی ام را 

بيشتر با همان ذهنيات مسموم پيش  باخته بودم. هرچه

می رفتم فقط به نابودی نزديک تر می شدم. وقايع اخير 

هم بی تأثير نبود. من زنم را به خاطر حاضرجوابی به 

بدترين شکل ممکن تحقير می کردم و برادری که 

قبولش نداشتم همسرش را برای دلداری به سفر خارج 

رداند. روی لب می برد يا با طال و گل به خانه بر می گ

سيما هميشه لبخند بود و در چهره زن پاک من يک دنيا 

 غم! مقصرش چه کسی جز خودم بود؟ 

 

پاورچين به سراغ يخچال رفتم. شيشه ميز ناهارخوری 

آشپزخانه را شب قبل شکسته بوديم. جايی به جز اوپن 

نبود که بساط صبحانه بچينم. در کابينت را باز کردم تا 
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ای بردارم و با ديدن جای خالی ليوان استکانی برای چ

ها خنده ام گرفت. سحر دست می برد و هرچه درون 

کابينت ها بود روی سراميک ها می ريخت و می گفت: 

آهان... تو اين ها قراره با زنت آب بخوری؟... بگير.... 

 ...کوفت بخوری

 

هر دری را باز می کردم ياد يکی از حرکاتش می افتادم 

و بی اختيار می خنديدم. اين سحر جديد هر چند خشن 

بود اما برعکس آن قبلی دلم را قلقلک می داد. بايد 

حرف های زنم را می دادم با طال بنويسند. هميشه وقتی 

می گفتم نبايد جواب مرا بدهد می گفت مردها خيلی 

همه عاشق زن وحشی پاچه پاره و بی دروغ می گويند. 

حيا هستند اما شعار می دهند زن بايد فقط اطاعت 

محض کند. با اين وضعی که من در آن لحظه داشتم می 
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شد فهميد کامال حق با سحر بوده. برای خودم هم 

عجيب بود چرا دختری که سابق هفت سال زير دست 

ر ياد من شکنجه شد نتوانست قلبم را بلرزاند اما هر با

چک و لگدی که شب قبل از او خوردم می افتادم دلم 

  .ضعف می رفت

 

محال بود فراموش کنم چيزی نمانده بود مجسمه ای که 

خاله ام هديه آورده بود و من کلی سرش منت گذاشتم 

وسط کله ام بکوبد. شايد هم به دلم می نشست زيرا می 

 دانستم هدفش ادامه زندگی با من به هر قيمتی است.

بهای سنگينی داشت پرداخت می کرد و نامردی بود اگر 

با او همدست نمی شدم بعد از تمام اشتباهاتی که درباره 

 .اش مرتکب شده بودم
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به سختی دو ليوان و يک زيردستی سالم پيدا کردم. نان 

ها را درون توستر انداختم که در اتاقش را باز کرد. 

صورت  زيرچشمی نگاهش کردم ولی با ديدن سر و

کبودش بيشتر شرمنده شدم. روز بعد قرار بود به اولين 

سفر دو نفره برويم در حاليکه زن بيچاره من با اين 

ريخت و قيافه بايد مرتب خودش را با لوازم آرايش می 

پوشاند. بدون اينکه به من نگاه کند وارد آشپزخانه شد 

و مستقيم به سراغ يخچال رفت. بطری آبی همراه بسته 

ی که روی آن عالمت زده بود مال خودش است پنير

برداشت و چرخيد تا دوباره به اتاقش پناه ببرد. غرورم 

را فراموش کردم و پشت بازويش را گرفتم: بمون با هم 

 ...بخوريم
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دستش را محکم پس کشيد: ولم کن... لباس بپوش 

 ...مهمون داری

 

 با تعجب دنبالش راه افتادم: مهمون؟ کی؟

 

  ...شد و در را به روی من بست: عزيزاتداخل اتاق 

 

چند لحظه همان جا ايستادم و با خودم فکر کردم 

منظورش چه بود؟ خانواده من فقط با دعوت های 

رسمی و تدارکات ويژه آن هم بعد از کلی منت کشی به 

خانه ما می آمدند. بعيد می دانستم آنها باشند اما وقتی 

ر آيفون افتاد تصوير خواهرهايم روی صفحه مونيتو

فهميدم خبرهايی است. نمی دانستم چه عکس العملی با 
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ديدن لوازم شکسته خانه نشان می دهند. در دل غر می 

زدم که چرا بدون هماهنگی آمدند و بی هدف دور خودم 

می چرخيدم که ديدم سحر از اتاق با همان تاپ و 

 .شلوارک بيرون آمد و روی مبل نشست

 

شد کبودی کنار ابرو و گوشه از پنجاه قدمی هم می 

چانه اش را ديد. آرايش که نکرده بود هيچ، تازه با آن 

تاپ آستين حلقه ای و شلوارک می شد بقيه کبودی های 

روی تنش را هم ديد. در را آرام باز کردم و به 

آسانسور نگاهی انداختم. تازه داشت از طبقه دوم به 

تم: سمت همکف می رفت. در را بستم و به سحر گف

  ...پاشو هنوز نرسيدند... برو توی اتاق

شانه ای باال انداخت و بی خيال همانجا نشست: چرا؟ 

قبال که اگر دستشويی هم می رفتم يه کم طول می دادم 
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همه تون مثل قوم مغول به من حمله می کرديد؟ حاال 

 چی شده؟

 

قدمی به او نزديک شدم و دستپاچه گفتم: الاقل لباست 

چه می دونم يه چيزی بمال روی  رو عوض کن...

 ...صورتت

 

کنترل تلويزيون را برداشت و روشنش کرد. پاهايش را 

روی ميز شکسته جلوی مبل گذاشت و خيلی خونسرد 

گفت: نترس ... هر کس ناراحت بشه خواهرهای تو 

ذوق می کنند... هر بار آبروت رو خريدم ولی مرد اون 

  ...سحر پسر خوب

 

م و زير لب غريدم: پاشو رو مخ عصبی نزديک تر رفت
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 ...سر من راه نرو... االن می رسند

 

نگاهی به من کرد و لبخندی دندان نما زد: عزيزم يا مخ 

يا سر... هنوز ياد نگرفتی اينو از دهنت بندازی؟ 

خواهرت گفت مادرتون هر بار کتک می خورده بابات 

براش طال می خريده... چرا نگرانی؟ نکنه کار بدی 

منو زدی؟ اگر کار بدی بود که هی تکرارش نمی کردی 

کردی؟ پس بهش افتخار می کردی که هفت ساله ادامه 

دادی... می خوام دست گل داداش جونشون رو ببينند 

 ...براش اسپند دود کنند

 

بحث کردن فايده ای نداشت. قبل از برخورد های 

جديدش اگر اينطور با من کلکل می کرد بازويش را می 

به زور داخل اتاق پرتش می کردم. آن لحظه از  گرفتم و
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او ترسيدم. می دانستم دستم به تنش بخورد ساختمان را 

تبديل به ويرانه می کند برای همين وقتی صدای زنگ 

در را شنيدم چاره ای جز باز کردن نداشتم. تبسم و 

ترانه همراه دختردايی پدرم مونا که سمنان زندگی می 

جلوی در با من روبوسی کردند و  کرد آمده بودند. چنان

تحويلم گرفتند که حتی خودم شوکه شدم. کمی جلوی در 

معطلشان کردم شايد سحر خودش به اتاق برود ولی 

منتظر ماند تا قربان صدقه رفتن های خواهرها تمام 

شود جلو آمد. سالم که کرد هر سه نفر با ديدن 

صورتش تعجب کردند. مونا پرسيد: سالم سحر خانم 

 صورتت چی شده؟

 

توقع داشتم بهانه بياورد. مثال بگويد زمين خورده يا 

تصادف کرده اما با لبخند گفت: سياوش زده... کار هر 
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  ...روزشه

 

نگاهی به تبسم و ترانه کرد و با همان لبخند بزرگی که 

روی صورتش بود پرسيد: خوشتون اومد؟ آخه شما 

ی خيلی ذوق می کرديد پای چشم من بادمجون م

کاشت... من هم زدم ها... منتظرم مامانم بياد جای 

  ...چنگولم روی گردن آق داداشتون رو نشونش بدم

 

عرق سرد روی پيشانی ام نشسته بود اما نمی دانم چرا 

بيشتر از اينکه خجالت بکشم چيزی نمانده بود پخی زير 

خنده بزنم و بگويم خبر نداريد خواهرهای عزيز که 

پزخانه کم مانده بود کمرم را بشکند. ديشب با صندلی آش

لب پايينم را به دندان گرفتم تا جلوی لبخندم را بگيرم. 

ترانه خواهر بزرگترم اخمی کرد و طلبکارانه گفت: وا؟! 
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ديوونه شدی؟ کی ما ذوق کرديم تو از سياوش کتک 

بخوری؟ ببين چه غلطی کردی که سياوش روت دست 

ها نداشت ما که  بلند کرده... سياوش از اين اخالق

 ...نديديم

 

خداوکيلی دروغ می گفت. من از وقتی هفت سالم بود به 

تشويق مادر و پدرم اجازه نمی دادم کسی روی حرفم 

چيزی بگويد. همين ترانه را صد بار وسط خيابان به 

باد کتک گرفته بودم. سر و گوشش می جنبيد. 

مجبورش می کردم همه جا روسری سرش کند و هربار 

را در حالی می گرفتم که پشت دوچرخه روسری  مچش

اش را برداشته و با پسرهای محل هرهر و کرکر راه 

انداخته. وقتی فهميدم تبسم با رفيق دوران دبيرستان 

خودم مدتی دوست بوده و قرار است به خواستگاری 
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 .بيايد چيزی نمانده بود جنازه اش را تحويل مادرم بدهم

 

آمد من از اين عادتها داشتم و جالب بود که يادشان نمی 

بسيار هم توسط والدينم تشويق می شدم زيرا اين را 

غيرت برادر نسبت به خواهر می دانستند و سحر 

هميشه می گفت فقط يک روانی ساديسمی می تواند به 

هر بهانه ای دستش را روی ضعيف تر از خودش بلند 

  .کند و غيرتی شدن بهانه ای بيش نيست

ش مرا کنار زد و مونا را داخل کشيد: ولش تبسم با دست

 ...کن عزيزم بيا تو

 

سحر هم کم نياورد: آره مونا جون چرا دم در ايستادی؟ 

بيا تو خونه رو بهت نشون بدم... ببخشيد ما چيزی 

برای خوردن نداريم.... البته نون تست سوخته با پنير 
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هست ولی قد قوطی کبريت... می خوری برات بيارم؟ 

ها... ولی سياوش اعتقادی به خريد خونه نداره  ببخشيد

ميگه اين کارها ولخرجی حساب ميشه... بيا تو تعارف 

 ...نکن

 

 

داشت زياده روی می کرد. جلوی دختر فاميلی که سال 

به سال يکديگر را در سمنان می ديديم آبرويی برای من 

نگذاشته بود. دست دور شانه مونا انداخت و مجبورش 

بچرخد. به نظر می رسيد تبسم و ترانه هم  کرد در خانه

مشکلی با اين موضوع ندارند. از ديدن وضعيت وخيم 

خانه هم متعجب نشده بودند. می شد گفت خوشحال هم 

بودند. سحر، مونا را به اتاق خواب من برد و با صدای 

بلند گفت: ببين مونا جون... اين سياوش ما اصال وقت 
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لباس هاش هم از وقتی نداره توی خونه کمک کنه... 

مجرد بود هميشه وسط خونه ولو می کرد... من اوايل 

که تازه عروس بودم همه رو اتو می کردم توی کمد می 

چيدم ولی نيم ساعت نکشيده کمد خالی می شد کف 

خونه... نمی خواد خودت رو اذيت کنی شب ازش بپرس 

فردا چی الزم داره همون رو آماده کن... بيا اون يکی 

 ...اق هم ببينات

 

حرف هايش عجيب بود. چرا اين چيزها را به مونا می 

گفت؟ مونا شوکه و رنگ پريده مچ دستش اسير سحر 

شده بود و از اين سر خانه به آن سر می رفت در 

حاليکه سحر توصيه های الزم درباره من به او می داد. 

دست تبسم را کشيدم و در گوشش گفتم: ببينم مونا رو 

يد اينجا؟ برش داريد ببريد سحر اعصابش چرا آورد
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 ...خرابه داره چرت و پرت ميگه

 

تبسم خنديد و دستش را روی گونه من گذاشت: نترس 

داداش خنگم... اونکه بايد می فهميد خودش مطلب 

 ...دستش اومد

 

آدم گيجی نبودم که کسی بتواند مرا سرکار بگذارد اما 

ماعتی از آن لحظه حس می کردم مثل يک احمق بين ج

زن ها گير افتاده ام. سابقا فقط زورم به سحر می رسيد 

اما حاال جرات نداشتم کوچکترين واکنشی نشان دهم. 

می دانستم با دل پری که از خواهرهای من دارد جلوی 

مونا از هيچ چيز کم نمی گذارد تا بی آبرويی من نقل 

مجلس فک و فاميل در شهرستان شود. وانمود کردم 

ردن صبحانه ام ولی گوش هايم تيز بود تا مشغول خو
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چيزی از قلم نيافتد. سحر با لبخند مونا را دعوت به 

نشستن کرد و خودش کنارش قرار گرفت. ترانه پرسيد: 

 عروس نمی خوای پذيرايی کنی؟

 

متلک انداخت با اين تصور که سحر مثل هميشه بلند 

می شود و از هيچی ضيافتی بر پا می کند. پای راستش 

را بلند کرد و روی آن يکی انداخت. تکيه داد و لبخند 

زد: طبق قانون بنده هيچ وظيفه ای برای پذيرايی از 

شما ندارم. اصول اخالقی هم ميگه وقتی خواهر 

شوهرت می خواد برای داداش جونش زن بگيره و با 

پررويی تمام ايشون... يعنی دختری که برای شوهرت 

مياره توی خونه ات لقمه گرفته رو برش می داره 

بهتره طوری بزنيش که بی چشم و رويی از يادش بره. 

تا همينجا هم خيلی آدم بزرگواری بودم که جواب 
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گستاخی و بی وجدانی شما دو تا رو با آرامش دادم. می 

بينی مونا جون؟ فردا به دل اين ها راه نيای با همين 

  ....وقاحت زن ميارن توی خونه بهت ميگن هری

 

و ترانه مانند دو خمپاره به سحر حمله ور شدند.  تبسم

شايد تا اين لحظه بدترين مرد دنيا برای سحر بودم اما 

هرگز لحظه ای به اين فکر نکردم به او خيانت کنم. 

چشم های من به جز زن خودم مجوز نگاه کردن به 

هيچ موجود مؤنث ديگری را حتی بعد از مرگش صادر 

بخواهم سرش هوو بياورم.  نمی کرد چه برسد به اينکه

ترانه طلبکارانه در جواب سحر داد و فرياد راه انداخت. 

با ديدن نگاه خريدارانه و لبخند موذی روی لب های 

مونا فهميدم مشت بسته ام خيلی وقت است جلوی زن 

  .های فاميل باز شده و خودم خبر نداشتم
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بايد دخالت می کردم اما ترجيح دادم ساکت بمانم و 

نوم پشت سر من و زندگی ام چه خبر است؟ به سحر بش

اجازه بدهم از خودش دفاع کند و اين بار به جای 

حمايت بی منطق و يک طرفه از خانواده ام هوای زن 

دلشکسته خودم را داشته باشم که با آن همه غم در 

سينه اش پشت لبخند مضحکی پنهان شده تا کمتر 

ه بود: خفه شو غرورش بشکند. اولين جمالت مال تران

زر نزن... تو اگر زن بودی داداشم تنها نمی خوابيد... 

اين وضع خونه زندگی داداش بيچاره منه اون هم از 

اتاقش که سواست... قانون واسه ما رديف نکن که اگر 

به قانون بود داداش من خيلی زودتر از اينها بايد پرتت 

ه چون می کرد بيرون... هيچ نيازی هم به اجازه تو ندار

  ...همه عالم می دونه جنابعالی اتاق شخصی داری
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سحر خونسرد گوش سپرد و به اينجا که رسيد برعکس 

ترانه که جيغ ميزد با تن صدای پايين گفت: عزيزم شما 

خوبه قبل از اينکه کاسه داغ تر از آش بشی بری يک 

سر دادگاه های خانواده و با دو تا وکيل حرف بزنی... 

خدامه داداشت زن بگيره چون سه سوت  اوال که من از

از شر همه تون راحت ميشم... تويی که چشمات تو 

رختخواب منه بهتره از داداشت بپرسی يک بار شده از 

من بخواد برم پيشش و من بگم نميام؟ نکنه من ابزار 

کار نداشتم؟ بريد دنبال حکم عدم تمکين من هم همينجا 

موفق بشيد من هم  نشستم تا به نتيجه برسيد اميدوارم

ديگه ريخت هيچکدوم از شما رو که به همجنس 

 ...خودتون وفا نداريد نبينم

 

و حاال نوبت تبسم بود که با آن صدای زنگ دارش در 
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کاری که به او هيچ ربطی نداشت دخالت کند. آن هم 

وسط خانه ای که خيلی وقت است ستون هايش زير ظلم 

و اگر هنوز من و خانواده خودخواهم ويران شده 

سقفش نريخته دليلش همين زنی است که نه به همسری 

بلکه به بردگی گرفتيم و اسم خودمان هم گذاشتيم 

 !انسان

 

من نسبت به صدای جيغ زن حساسيت داشتم. بيشتر 

دعواهای من و سحر هم به خاطر اين اتفاق می افتاد که 

سحر وقتی عصبانی می شد جيغ می زد. در چنين 

بود طرف مقابلم خواهرم باشد يا همسرم، مواقعی مهم ن

هر طور شده خفه اش می کردم. اين بار به خودم قول 

دادم هيچ کاری نکنم. اجازه بدهم همه خود واقعی شان 

را نشانم دهند. تبسم دست هايش را به پشتی مبلی که 
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مونا روی آن نشسته بود تکيه زد و خيره به سحر پز 

نبود: زن هم برای چيزی را داد که واقعا کار من 

داداشمون می گيريم... تو هم دستت به هيچی نمی 

رسه... بله ديگه خانم تازه ياد گرفته سفر فرنگ بره ما 

رو آدم حساب نمی کنه... خدا می دونه چقدر خرج 

انداختی رو دست داداش بيچاره من... کم بهت خدمت 

کرده؟ کم خرجت کرده؟ وقاحت هم حدی داره ... خانم 

فت ماه خونه آقاش ور دل ننه اش می شينه بعد ميره ه

تشريف بياره مثل ملکه ها ببرنش سفر خارج از 

کشور... خوبه وهللا... بشکنه اين دست که نمک نداشت 

 ...اين همه من و مامان و ترانه به تو محبت کرديم

 

حتی من در دل از خودم پرسيدم کدام محبت دقيقا؟! تا 

چ کاری را نمی کرديم اگر جايی که من خبر داشتم ما هي
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هزار برابرش را از طرفمان پس نگيريم. شايد سال 

های اول گاهی از طرف خانواده من هديه ای برای 

سحر خريداری می شد اما بنده خدا همه را به من داد تا 

بفروشم به سرمايه ام اضافه کنم. به نام سحر بود به 

درم کام من! مگر می شود يادش برود با هزار منت ما

النگويی دستش انداخت و سه روز بعد مجبورش کرد 

همان النگو را بعنوان هديه سر عقد به نوه عموی 

 خودم بدهد؟

 

 

سحر کف هر دو دستش را باال گرفت و مثل کسی که 

می خواهد قاطری را متوقف کند گفت: هوش... پياده 

شو با هم بريم... االن می فهمم کجاتون سوخته که 

نيد... نترس... سکته نکن... داداشت اومديد پماد بز
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نداره... بدبخته... گداست... کف دستش مو نداره بيای 

بکنی... هول نکنيد تا قرون آخرش مهمون خودمه... 

سفر خارج از کشور داداشتون به خرج منه... باور نمی 

 ...کنيد از خودش بپرسيد

 

اين اولين بار بود که سحر اينطور آبروی مرا می برد 

نه تنها گله ای نداشتم بلکه حتی دل خودم هم خنک اما 

شد جواب خواهر پرروی مرا اينطور داد. ترانه مسخره 

اش کرد: تو؟.... تو دماغت هم نمی تونی بدون داداش 

 ...من بکشی باال... چه غلط ها

 

سحر رو به من کرد: عزيزم تو خيالت راحت باشه 

دو تا هم اجازه نمی دم يک قرون خرج کنی... برای اين 

يه چيزی بخر چون خودشون تا حاال نرفتن ممکنه 
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 ...دلشون بخواد

 

متلک سنگينی انداخته بود. هميشه سعی می کردند از 

من و سحر پنهان کنند. خبر نداشتند من همه چيز را می 

دانم. حاشا کردند که به جز همان يکی دوبار که من 

قش خبرداشتم هرگز به سفرهای آنچنانی نرفته اند. ح

اين بود هر دو را از گيس می گرفتم و از خانه پرت می 

کردم بيرون اما همانجا ايستادم و لقمه ای ديگر نان 

پنير در دهان گذاشتم. شرم آور بود که حتی مونا به 

خودش اجازه داد به سحر تندی کند آن هم جلوی 

چشمان من: بسه ديگه... روزی نيست اشک اين 

ی می خوای از جونشون؟ خانواده رو در نياری... چ

زندگيت هم ديديم... اين هم از جهيزيه ات... با چشم هام 

نديده بودم که حاال ديدم... وقتی می گفتن چهار تا تيکه 
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اثاث کهنه آوردی هيچکس باورش نمی شد...پس حق 

 ....داشتن دلشون از دستت خون باشه

 

سحر هر دو پايش را باال آورد و زانوهايش را بغل 

سرش را کج کرد و نگاه عاقل اندر صفيحانه ای گرفت. 

به مونا انداخت: عزيزم از قديم گفتن دستشويی نرفتی؟ 

  ...شب درازه... هوو جان می بينيم همديگه رو

 

شايد بقيه نمی فهميدند. هيچکس نمی ديد اما من بيشتر 

از هر کس می دانستم سحر وقتی زير فشار روانی است 

گيرد و شصت هر دو پا را با  اينطور پاهايش را بغل می

دست نگه می دارد. همه اين ها فقط تقصير يک نفر 

بود... من! اگر امروز افسار زندگی ام را دست ديگران 

داده ام... اگر آنقدر وقيح شده اند که خودشان بريده و 
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به تن زندگی من و سحر دوخته اند... اگر دختر فاميل 

کند و به خودش  دور بی دعوت آمده تا جای سحر را پر

اجازه می دهد به کدبانوی خانه من اينطور درشتی کند 

 !هيچکس گناهکار نيست جز من

 

سحر هميشه می گفت وقتی ازدواج می کنی يعنی 

خانواده دار شده ای. ديگر نامش خانواده توست. پدر و 

مادر، خواهر و برادر می شوند خانواده پدری و تو اگر 

ه ها می آيند در خانه تو مرد خانه خودت نشوی همساي

مردی می کنند. داشتم تعبير حرف هايش را با چشم می 

ديدم. امروز سحر از تبسم و ترانه يا مادر کوته فکرم 

زخم زبان نمی شنيد بلکه داشت زير چک و لگد بی 

کفايتی های من استخوان هايش خرد می شد. با اين 

فت حال من باز هم صبر کردم تا وقتی که ترانه جلو ر
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کشيده ای به صورت سحر بکوبد در حاليکه داشت 

سرش فرياد می کشيد: خفه شو ... دهنتو ببند... هرچی 

 ...فتنه است زير سر توست

 

اولين قدم را که به سمت سحر برداشت با آخرين 

سرعت خودم را به او رساندم. سحر از جايش تکان 

نخورده بود. انگار می خواست اين را هم تجربه کند تا 

برای گرفتن تصميمات بعدی جسور تر شود. مچ دست 

ترانه را وقتی که باال رفته بود تا به ناحق پايين بيايد 

محکم گرفتم و خواهر بزرگترم را به عقب هول دادم: 

بسه ديگه... شما منو چی فرض کرديد؟ هر روز از 

خودم می پرسم مگه ميشه؟ ... خداوکيلی چطور انقدر 

 ی به شما اجازه داده؟ همه رو زياد کرديد؟ ک
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ترانه گريه کرد و مونا جانش او را در آغوش کشيد. 

تبسم طلبکارانه به سمت ترانه رفت و شانه هايش را با 

هر دو دست گرفت: باشه داداش... از اين دفاع می 

کنی؟ خوب حقمون رو گذاشتی کف دستمون... آفرين... 

فاع هفت ساله نتونسته يه بچه بهت بده باز هم ازش د

کن... چقدر به دل خانوم راه بيايم؟ الهی بميرم برای 

مامان بيچارم ... دق کرد از بس حسرت بچه تو رو 

خورد... مونا مگه چشه؟ چی کم داره از اين عفريته؟ 

چرا به خودت نميای؟ تا کی می خوای به اين دختره و 

 کس و کارش کولی بدی؟

 

بود. جدا از بی اختيار ابروهايم از تعجب باال پريده 

اينکه خود ترانه هشت سال بعد از ازدواجش بچه دار 

شده بود و کسی هم اعتراضی نکرد، من کی به خانواده 
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سحر کولی دادم خودم خبر ندارم؟ يا شايد سحر بايد 

خود به خود حامله می شد؟ وقتی گفت من يک بار هم 

در اتاقش را نزده ام راست می گفت. کدام مردی می 

پنج صبح از خانه بيرون برود و يک  تواند ساعت

نصفه شب فقط برای خواب برگردد، با اين همه مشکل 

و جنگ اعصابی که خانواده من می ساختند باز هم 

 توان رمانتيک بازی با زنش را داشته باشد؟

اگر گاهی سحر غر نمی زد من حتی قيافه اش را هم 

فراموش می کردم از بس سرگرم پول درآوردن 

ه و حل کردن مشکالت بقيه بودم. حتی وسواس گون

نمی دانستم چطور از حق زنم دفاع کنم چه برسد به 

اينکه بلد باشم دستش را بگيرم و به همخوابی دعوتش 

کنم. هيچوقت خودم را تا اين حد بی عرضه و احمق 

نشناخته بودم. انگار کرک و پرم ريخته بود. تنها چيزی 
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مان های سرزده و که به ذهنم می رسيد بيرون کردن مه

مزاحم بود. تنها که شديم تا چند لحظه پشت در ايستاده 

بودم و از خودم می پرسيدم: سياوش چه کردی با 

زندگيت؟ قراره به چی برسی؟ اين همه خدمت آخرش 

 اين شد دستمزدت که جلوی زنت بشی خائن؟ 

 

يکی از بزرگترين خط قرمزهايم امروز توسط خودم 

 خبر نداشتم اما بی تقصير شکسته شد. هرچند اصال

نبودم. صدای بسته شدن در اتاق خواب سحر که آمد 

چهارستون بدنم لرزيد. هر اتفاقی هم افتاد هرگز حس 

اين لحظه را تجربه نکرده بودم. احساس مردی که به 

همسرش خيانت کرده بدترين و شکنجه آور ترين چيزی 

ه کند. بود که می توانست تا ابد مرا شرمنده و سرافکند

می توانست کاری کند تا آخر عمر غالم و برده سحر 
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بشوم شايد اين لحظات چندش آور از دفتر زندگی ام 

پاک شود. در قاموس من نبود به جز همسر و خواهر و 

مادرم با هيچ زن ديگری همصحبت شوم. امروز پا 

گذاشتن مونا در خانه ما به عنوان کسی که خانواده ام 

ستگاری کرده اند در مغز من حکم از او برای من خوا

اين را داشت جلوی چشم های سحر با زن ديگری هم 

بستر شده باشم. به سمت آشپزخانه رفتم و يک نفس 

ليوان آبی سر کشيدم. هرچه می گذشت تازه معنای 

اتفاق کثيفی که در خانه ام افتاد می فهميدم. من از کی 

 انقدر بی ناموس و بی غيرت شده بودم؟ 

 

به خودشان اجازه دادند؟ چطور دلشان آمد؟ سحر  چطور

هرچه بود يا هر کمبودی داشت اما نجيب بود. يک بار 

از او حرکتی نديده بودم که خجالت زده ام کند. وقتی به 
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حالت قهر به خانه پدرش می رفت خبر داشتم اگر مرد 

مجردی از فاميل مهمانشان شود سحر از اتاق به 

  .داحترام من بيرون نمی آي

 

بارها او را امتحان کرده بودم و هر بار سرافرازم کرده 

بود. اصال اين گره کوری که بر سر راه طالقش زده 

بودم فقط به پاس نجابتش بود. الحق و االنصاف سحر 

هم پشت سر من همه جا گفته بود اگر سياوش مرد 

چشم پاکی نبود تا اينجای راه همراهم نمی آمد. اين 

رتی بود که بخواهم به جای ساختن ديگر آخر پست فط

زندگی که خودم ويرانش کردم ادامه راه را با يک دختر 

کوچکتر و تازه نفس بروم بدون اينکه اخمی به ابرو 

بياورم. قلبم دوباره درد گرفته بود. روی صندلی نشستم 

و سينه ام را فشردم. حالت تهوع داشتم و سرم گيج می 
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خر رسيده بود. شايد بايد رفت. انگار دنيا برای من به آ

به توصيه سحر خيلی زودتر از اينها برای درمان 

  .وسواس فکری ام نزد روانپزشک می رفتم

 

يادم افتاد شبی که مقاله ای از اينترنت درباره کسانی که 

مثل من بيش از حد به يک تفکر می چسبند طوری که 

تمام امورات ديگر زندگی را رها می کنند برای من 

هر چه توضيح داد گفتم روانی خودش است و  آورد.

زير بار نرفتم. من با اين فکر که بايد به پدرو مادرم 

خدمت کنم کاری کردم که همه توقع داشتند بميرم اما 

خواسته آنها را برآورده کنم. کار به جايی کشيده بود که 

بدون اجازه من زن ديگری را به خانه ام بياورند. برای 

کتکش زدم، توهين کردم، تحقير کردم،  سحر کم گذاشتم،

آبرويش را بردم اما بی شرف نبودم. شايد هم معنی بی 
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شرف بودن را درست نفهميدم که امروز کارم به اينجا 

کشيد. خانواده من بد نبودند من آنها را بد کردم. برای 

  .يک لحظه اختيار تصميم گيری ام را از دست دادم

 

ند طی کردم و خودم را به طول خانه را با قدم های بل

اتاق سحر رساندم. با باز شدن در اتاق و ديدن اشک 

هايش درد قلبم آنقدر شدت گرفت که مجبور شدم لبم را 

گاز بگيرم. جلوی پنجره ايستاده بود. به سمت من 

چرخيد و با حالت خيلی عصبی بدون اينکه صدايش را 

ازه باال ببرد گفت: سياوش خودت برو بيرون امروز اند

کافی کشيدم... باشه وقتی برگشتيم ميرم همه چيزم رو 

می بخشم برو هر کس که می خوای بگير.... شايد از 

طايفه خودتون باشه حريف شما بشه... من که باختم... 

طالق هم نمی خوام... می شينم خونه بابام تا به قول 
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خودت موهام رنگ دندون هام بشه... مگه نگفتی 

يدی؟ اصال نمی خوام... ولی اين بميری هم طالقم نم

سفرو با من ميای... اين يکی رو بدجوری به من 

بدهکاری سياوش...هيچی ازت کم نميشه اگر بيای... 

اين آخرين اميد من به زندگی مزخرفيه که برام 

  ...ساختی

 

دستم را به درگاه تکيه زدم و نگاهم را از او گرفتم. 

ه اگر غرورم شرمنده بودم. آنقدر حس بدی داشتم ک

اجازه می داد گوشه ای می نشستم و زار زار به حال 

خودم و سحر گريه می کردم. حاضر بودم هر کاری 

بکنم که زمان به عقب بازگردد و هرگز در را به روی 

خواهرهايم باز نکنم. عجيب بود که سحر خبر داشت اما 

خود لعنتی ام هيچ نمی دانستم. زيرچشمی ديدم که به 
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امپيوتر رفت تا از جعبه، دستمال بيرون سمت ميز ک

بکشد. چشم هايم را بستم و نفرينی به مرد بودنم 

فرستادم. چرا نمی توانستم همسرم را در آغوش بگيرم 

و از او دلجويی کنم؟ چرا هرگز مادرم مرا به اين خاطر 

که دست زنم را نمی گرفتم سرزنش نمی کرد؟ چرا يادم 

من بخواهد به جای برادر  ندادند؟ چرا به جای اينکه از

بزگتر دست محبت بر سر خواهرهايم بکشد خواست مثل 

نگهبان جهنم با يک تازيانه باالی سرشان باشم که 

 امروز نوازش کردن بلد نيستم؟ 

 

 

آخ که سياوش اگر سحر حرفی که زد عملی کند تو 

باخته ای... آنقدر باخته ای که اگر همه ثروتت را هم به 

زی تغيير نمی کند... شايد هم قبال کاپ پايش بريزی چي
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قهرمانی را از من گرفته اند و اين لحظات بايد سپری 

می شد تا از خواب يا شايد کابوس بهترين و برترين 

  .بودن بيرون بيايم

 

نفسم باال نمی آمد. قدمی به سمت سحر برداشتم شايد 

جرأت اينکه دستم را روی شانه هايش بگذارم بيابم اما 

ن به سمتم چرخيد و چيزی از پشت ميز ناگها

کامپيوترش بيرون کشيد. به حالت دفاعی ايستاد و 

گفت: نزديکم بشی چنان می زنمت که دفعه آخرت باشه 

 ...فکر کتک زدن من به سرت بزنه

 

فکم باز مانده بود وقتی قفل فرمان ماشين را در دستش 

ديدم. نمی دانستم بخندم يا عصبانی شوم. دلم خواست 

رصش را در بياورم ببينم واقعا می زند؟ وحشيانه ح
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سعی کردم قفل فرمان را از دستش بکشم اما با احتياط 

ضربه ای به شکمم کوبيد که در خودم جمع شدم و 

 عصبی فرياد زدم: روانی... داری چه غلطی می کنی؟ 

 

سرش را باال گرفت و آن وسيله آهنی را محکم تر در 

دلی خواهرهات رو سرت مشت فشرد: می زنمت... دق 

خالی می کنم... مگه من کيسه بوکس تو بودم که هرچی 

می شد سر من خالی می کردی؟ می تونی شکايت کنی 

  ...ديه می دم... الزم بشم ميرم حبسش رو می کشم

 

باورم نمی شد که دوباره زد. ضربه بعدی را به کمرم 

کوبيد. هر چقدر سعی می کردم قفل فرمان را از دستش 

کشم بدون اينکه خودش صدمه ببيند نمی شد. درد قلبم ب

از يادم رفته بود. با هر ضربه ای که می زد درد تا 
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استخوانم پيشروی می کرد. شايد هم از زور بازوهايم 

استفاده نمی کردم زيرا حق خودم می دانستم غرور 

مردانه ام زير ضربات ناشيانه و کم توان سحر که با آن 

بود خرد شود. هولش دادم از پشت  وسيله قدرت گرفته

روی تخت افتاد. تصور کردم تمام شده اما با پشت دست 

موهايی که روی صورتش ريخته را کنار زد و دوباره 

بلند شد تا مرا بزند. ديگر نمی توانستم جلوی خنده ام 

را بگيرم. با عجله از اتاق بيرون زدم و سحر با قفل 

ناه گرفته بودم و سحر فرمان تعقيبم کرد. پشت کاناپه پ

جلوی ناهار خوری ايستاده بود از اينکه من می خنديدم 

حرص می خورد: ها... چيه خوشت اومده؟ آره ديگه... 

زبون حرف زدن با تو و خانوادت تازه اومده دستم... از 

حاال به بعد اينو از خودم جدا نمی کنم... چی شد کم 

 آوردی؟ 
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گرفتی منو بزنی؟ سحر جون من بگو چی شد تصميم  -

 ...ناموسا خيلی باحال شدی تازه داره ازت خوشم مياد

 

هر هر هر... تازه کجاش رو ديدی؟ اينو با خودم  -

ميارم ترکيه حرف اضافه بزنی وسط خيابون کبودت می 

  ...کنم

 

نه ... جون من بگو يهو رفتی تقاضای طالق دادی  -

آخه  بعد برگشتی با قفل فرمون افتادی دنبال من...

هرجور فکر می کنم با عقلم جور در نمياد... کی بهت 

 ياد داده؟

 

بدبختی تو می دونی چيه؟ فکر می کنی من عقل  -
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ندارم... هميشه يکی به من يه چيزی ياد ميده... اصال 

ما رسم داريم خوب شد؟ مثل شما که فکر می کنيد زن 

اليق کتک خوردنه... من اليق کتک خوردن نيستم می 

 می فهمی؟فهمی؟ 

 

کلمات آخرش را که می گفت بغض صدای ظريفش را 

خش دار کرده بود. با پشت دست اشک هايش را پاک 

کرد و دوباره سالحش را دو دستی گرفت: چی فهميدی 

از زندگيت سياوش؟ کار؟ پول؟ خانواده؟ من کجای 

زندگی تو بودم؟ انقدر منو ناديده گرفتی که حتی خودم 

  ...لی کور خوندیزن بودنم يادم رفته و

 

هفت سال عمرم رو تباه کردی که فقط به بقيه بگی مرد 

زندگی هستی در حاليکه نبودی... تو فقط ساخته شدی 
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کاسبی کنی ... چرا به خواهرت نگفتی حتی يک بار با 

من درباره بچه دار شدن حرف نزدی؟ چرا بهشون 

نميگی بچه خرج داره تو نمی خوای پولت هدر بره؟ 

ی بايد مرد من باشی خفه خون می گيری؟ به چرا وقت

جون مامانم اگر قرار باشه بقيه عمرم هم به پات بسوزم 

طوری می سوزونمت که مثل من زجر بکشی... من 

خواهرهات نيستم... مادرت نيستم... هيچوقت هم 

نميشم... ولی يک سحری بشم که اسمم تو تاريخ ثبت 

ن تا حاليت بشه... جرأت داری از پشت مبل بيا بيرو

 ...کنم

 

 خنديدم: مگه رينگ کشتی کجه؟

 

از اون هم بدتره... کارهای خودت يادت رفته؟ رينگ  -
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کشتی کج خودت وسط خونه ساختی نه من... اينجا 

خونه سحره فهميدی؟ زن می خوای بگيری ببرش 

خونه بابات با مامانت سبزی آش پاک کنه حالشو 

در می زنمش تا ببره... هرکی از اين در بياد تو انق

  ...بميره

 

برای اولين بار چنان بلند وسط خانه قهقهه زدم که 

احتماال همسايه ها هم از شنيدن صدای خنده من تعجب 

کردند. سحر با لجبازی دوباره به اتاقش پناه برد و در 

را محکم به هم کوبيد البته قبلش گفت: به عمه من 

 !بخندی

 

داشتم که عاشق عمه خودش را گفت زيرا من سه عمه 

سحر بودند ولی خودش عمه نداشت. تنها کسانی که 
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سحر با اشتياق به منزل آنها می رفت عمه های من 

بودند. نمی دانم از لج مادرم بود يا واقعا دوستش 

داشتند که هر بار او را می ديدند از صميم قلب 

خوشحال می شدند و هميشه پشت سرش می گفتند از 

اما مادرم قدرش را نمی داند. به  خانمی چيزی کم ندارد

همين دليل هر وقت می خواست فحش عمه بدهد آن را 

به عمه نداشته خودش حواله می داد. تا شب وقت 

داشتيم لوازم سفر را جمع آوری کنيم. يک بار بيشتر از 

اتاقش بيرون نيامد. چمدان جهيزيه اش را از باالی کمد 

برای خودش  پايين کشيد. يکی برای من و ديگری را

برداشت. از يخچال خوراکی های خودش را جدا کرد و 

حتی وقتی گفتم غذا از بيرون سفارش می دهم جواب 

  .مرا نداد. تا اينکه تلفن خانه زنگ خورد
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هنوز دستم به گوشی نرسيده بود که سرش را بيرون 

آورد و بلند گفت: مامانته... شک نکن... االن زنگ زده 

رو زدی از خونه انداختی بيرون... بگه چرا دخترهاش 

سفرت رو کنسل کن بيا شمال وگرنه شيرش رو حاللت 

 ...نمی کنه... در ضمن نوه می خواد

 

 

حرفش را زد و در را دوباره محکم به هم کوبيد. آماده 

بودم که اگر مادرم نباشد بروم حالش را بگيرم ولی 

وقتی شماره تلفن منزل مادرم را روی گوشی ديدم بی 

اختيار خنديدم. نمی دانم ذهن خوانی بلد بود يا آنقدر اين 

مزخرفات را می شنيد که قبل از بيرون آمدن کلمات از 
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دهان مادرم می توانست تا تهش را حدس بزند. مادرم 

طوری اشک می ريخت و نفرينم می کرد که ترانه را 

زده ام آن هم به خاطر محبتی که در حقم کرده و قدر 

ه حتی خودم شک کردم. با يادآوری آن ندانسته ام ک

لحظه که دست ترانه را کشيدم و مرور جزئيات بيشتر 

حرصم گرفت و باز هم تصميم گرفتم بدون جر و بحث 

فقط خوب گوش بدهم تا بيشتر به حقيقت تلخی که با 

دست های خودم ساختم پی ببرم: بد کرديم؟ نه بگو... 

لتماسشون بگو ديگه خجالت نکش... می دونی چقدر ا

کردم تا جواب مثبت گرفتم؟ آخ اگر باباش بفهمه... اگر 

به گوشش برسه مونا رو بردی سکه يه پولش کرده 

دختره... من جوابشون رو چی بدم؟ نمی تونستی بهش 

بگی خفه خون بگيره؟ ذليل شه ايشا که انقدر بچه 

 ...منو اذيت کرد... َدِرش کن بره
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که » درش کن«ميانه سحر هميشه به اين اصطالح عا

مادرم به کار می برد حساسيت داشت. عجيب بود هيچ 

کدام از فاميل ها که حتی لهجه های شديد داشتند از 

چنين چيزی استفاده نمی کردند. هر بار می خواست 

بگويد کسی را بيرون کنند از فعل در کردن بهره می 

برد. الحق هم بد جگر آدم را می سوزاند: مادر من يعنی 

 ی در کنم؟ چ

 

درش کن بره.... نمی خواد که نخواد... مگه دستم  -

شکسته برات زن نگيرم؟ ديگه سياوش از من نخواه 

ساکت بمونم... دختر منو گرفتی زدی؟ به خاطر اون 

خانم خانم ها؟... مگه ترانه بچم چی گفت؟ من ازش 

خواستم مونا رو بياره ببينی... بد کردم؟ دختر به اين 
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نشون کردم اونوقت می گيری خواهرت رو خوبی برات 

جلوش می زنی؟ به والی علی سياوش... اگر عيد اون 

ورپريده رو ببری خارجه پول خرجش کنی از حقم بهت 

  ...نمی گذرم... ديگه خيلی روش زياد شده

 

وقتش رسيده بود از ترفند ضجه زدن های سوزناک 

ه عليه من استفاده کند: می خوای من بميرم آرزوی نو

پسر بزرگمو با خودم به گور ببرم؟ آره؟ اينو می 

خوای؟ من تا کی بايد حسرت بخورم؟ دختره نازاست 

هنوز نمی خوای قبول کنی؟ آخه تا کی؟ بميرم برات 

مادر... عيد بيا شمال خودم دست مونا رو توی دستت 

بگذارم اون ذليل مرده فتنه هم بفرست بره ور دل ننش 

بکنه....نيای پشتت آه می ببينم چه غلطی می خواد 

کشم... بفهمم برديش خارجه ديگه نه تو نه من...فقط 
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 ...بفهمم

 

جای سکوت نبود. بايد از همينجا شروع می کردم به 

چيدن و هرس کردن علف های هرزی که خودم 

پرورانده بودم. بايد تمام می کردم اين بازی کثيفی که 

ه بودم اما اين راه انداخته بودم. زياد سر مادرم داد کشيد

يکی با همه فرق داشت. سابقا اگر داد می زدم برای 

مادرم حکم غرور و غيرت مردانه ام را داشت. ذوق می 

کرد مرا يک شير قدرتمند وسط خواهر برادرهايم می 

ديد اما اين بار فرياد من بی شک دل مادرم را می 

شکست. حق نداشت اعتراض کند. حتی حق نداشت از 

ر شود. می دانستم حاال تا عمر دارم بايد دست من دلخو

بابت اين فرياد به همه فاميل جواب پس بدهم اما الزم 

سحر را هم داشتم به پای خودم و تصور پسر  .بود
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خوب بودن برای کسانی که خواسته هايشان تمامی 

نداشت می سوزاندم. تنها کسی بود که گاهی ترمزی 

او را از  جلوی پای من می گذاشت اما من احمقانه

  .خودم می راندم

 

عقده های سرخورده درون سينه ام مانند دملی چرکی 

سر باز کردند. حتی خودم هم باورم نمی شد دارم گريه 

می کنم و گله دارم از تک تک عيد هايی که به خاطر 

مهمانی های مادرم جهنم شد می نالم. برای دست های 

از  يخ کرده سحر زير شير آب وقتی سه وعده کامل

باالی سی نفر مهمان های مادرم پذيرايی می کرد اشک 

ريختم. حتی نفهميدم سحر کی از اتاق بيرون آمده و مرا 

از پشت در آغوش گرفته. مادرم سکوت کرده بود و من 

می گفتم. از روزی که مجبورم کردند زن بگيرم. 
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خودشان سحر را پيدا کردند. تنها خواسته من اين بود 

وشم نمی آيد. موهای طاليی خواهرش از دختر سبزه خ

را که از زير روسری بيرون زده بود به زور کلک 

نشانم دادند. حتی صورتش را نديدم. يک نگاه گذری 

کردم و گفتم خوب است. سحر سفيد پوست بود اما 

موهای طاليی نداشت. نجابت دانستم تا بعد از عروسی 

د درست به صورت همسرم نگاه نکنم. تمام دوران عق

خون به دل سحر کردم که ثابت کنم پسر سر به زيری 

  .هستم

 

 

برای همين بود که خانواده اش شب قبل عروسی 

خواستند به هم بزنيم. هيچکس نمی فهميد چطور ممکن 

است چهارماه عقد کرده باشيم و من هرگز سرم را باال 
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نياورم به زن شرعی خودم نگاه کنم چه برسد به اينکه 

. اين هم يکی ديگر از همان وسواس دستش را بگيرم

  .های فکری احمقانه و بی پايه و اساسم بود

 

به محض اينکه به خانه خودمان آمديم مسابقه نفس گير 

من برای اينکه ثابت کنم از کامران اليق ترم و بهتر از 

او زندگی می کنم شروع شد. کامران و سيما دو سال 

کرده بودند. از قبل از ما در سن بسيار پايين ازدواج 

همان روز اول زندگی آنها بر پايه خوشگذرانی بنا شد 

و من دائم می شنيدم که مادرم و بقيه پشت سرشان گله 

می کنند که آخر اين چه وضع زندگی کردن است. من 

خواستم بشوم نقطه مخالف کامران و سيما اما نفهميدم 

برادر خوشگذرانم داشت جدای کارهای خالفش خيلی 

  .از من زندگی می کردبهتر 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

221 
 

 

آنقدر گفتم و عقده گشايی کردم که قلبم دوباره درد 

گرفت. حتی نفهميدم گوشی را قطع کردم يا هنوز تماس 

برقرار است. تلفن از دستم افتاد و با صدای بلند زير 

گريه زدم. سحر با محبت روی سرم دست می کشيد و 

 ...می گفت: آروم باش... درست ميشه... حرص نخور

 

همين دلداری دادنش بيشتر آتش به جانم می انداخت. 

می توانست گوشه ای بايستد و به حالم ريشخند بزند. 

حس دست های يخ کرده و لطيفش بعد از کار زشتی که 

خانواده ام در حقش کردند داشت جانم را می گرفت. 

احساس گناه می کردم. هرچند با هماهنگی من نبود ولی 

 !بودم و بس مقصر اصلی فقط خودم
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از خجالتم به اتاق خواب پناه بردم. آن لحظه خوشحال 

بودم که هر کدام اتاق جداگانه داريم. تا نزديک صبح 

نتوانستم حتی يک لحظه پلک روی هم بگذارم. گذشته 

مثل يک فيلم از جلوی چشمانم می گذشت و گويا بعد از 

هر سکانس يک قاضی سختگير می نشست تا متهم و 

به جايگاه دعوت کند. هر بار اين من بودم که شاکی را 

در جايگاه متهم می ايستادم. از خودم می پرسيدم چرا؟ 

پاسخم روشن بود. من نمی خواستم هرگز خانواده ام به 

خصوص پدر و مادرم از من ناراضی باشند. به خاطر 

آنها خيلی کارها کرده بودم. ازدواج با سحر و اتفاقات 

اشتباه من بود. در کودکی بزرگ بعد از آن کوچکترين 

 .شدم تا مديريت فرزندان خانواده را انجام دهم
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هرگز با آنها يک بازی دوستانه در عالم بچگی نداشتم. 

نوجوانی و جوانی ام هم دست کمی از کودکی و اکنونم 

نداشت. تا قبل از ازدواج ترانه هر دوی ما بعنوان 

پرستار بچه هايی بزرگترين فرزندان خانواده شده بوديم 

که مادرم هر سال باردار می شد. پدرم دائم سر کار بود 

و هر روز به سرمايه اش می افزود. مادرم هم هر سال 

يا حامله بود يا نوزادی در آغوش داشت. کوچکترين 

فرزند خانواده يعنی کيان که به دنيا آمد مادرم هنوز 

 نمی خواست دست از توليد مثل بردارد. يک سال بعد

بچه سقط کرد آن هم دوقلو! اگر دکتر نمی گفت که 

رحمش آسيب ديده و بعد از اين ديگر نمی تواند بچه 

دار شود شايد همچنان تا جان در بدن داشت ادامه می 

  .داد
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کيان بچه ای گوشه گير و بسيار ساکت بود. برعکس 

بقيه ما که همه پر انرژی و تا حدودی شر بوديم کيان 

ر مقايسه با ما، بی عرضه جلوه می بسيار آرام و د

کرد. از بس بی صدا بود گاهی يادمان می رفت برادر 

کوچکتری هم داريم. رابطه سحر و کيان از روز اول 

مثل برادر خواهر هم خون بسيار صميمی بود. هر بار 

من جايی می رفتم که سحر تنها می ماند کيان شب به 

رای حق و خانه ما می آمد. تنها مدافع بی چون و چ

حقوق کيان در خانواده ما سحر بود. گاهی اين کار را 

به بهای سنگينی می کرد و خودش آسيب می ديد ولی 

دلش به حال کيان می سوخت و هميشه گله داشت چرا 

در حقش بی انصافی می کنيم. حاال که بيشتر فکر می 

کردم تنها کسی که ممکن بود از اوضاع خانه مادرم و 

ر به سحر گزارش دهد برادر خودم حرف های پشت س
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کيان بود. وقتی سحر به حالت قهر خانه پدرش می رفت 

کيان بی توجه به بقيه به ديدارش می رفت و با او 

تماس می گرفت. نمی دانستم از دست برادرم ناراحت 

باشم يا از اينکه باعث شده امروز چشم هايم به حقايق 

ت چهار بعد باز شود ممنونش شوم؟ روز بعد حدود ساع

  .از ظهر پرواز داشتيم

 

بايد برای خداحافظی به ديدار خانواده ام می رفتم اما با 

حرف هايی که بين من و مادرم رد و بدل شد برای 

اولين بار در عمرم چنان نفرتی نسبت به آنها در دل 

حس می کردم که چشم ديدن هيچکدام را نداشتم. 

ابم برد و يکی روشنايی روز را می ديدم که کم کم خو

دو ساعت بعد با صدای خنده يک مرد از خواب بيدار 

شدم. پدر و برادر سحر باالی سرم ايستاده بودند و 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

226 
 

شوخی می کردند. در عالم خواب و بيداری می شنيدم 

که سعيد می گويد: ای بابا خارجی... فرنگی... بيا دست 

  ...ما هم بگير

 

 

حس کردم دست پدر سحر را روی شانه های عريانم 

خواب از سرم پريد. کمی ماساژ داد و چند ضربه ای هم 

روی کتفم کوبيد تا بيدارم کند: پاشو شاه داماد... از کی 

تاحاال سياوش ما تا ساعت نه می خوابه؟ اميدمون به 

 ...تو بود... تو هم که زپرتی از آب در اومدی

 

غلت زدم و با پشت دست پلک های پف کرده ام را کمی 

  ... دادم: سالمماساژ 
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سعيد بلند خنديد: اوه اوه... صداشو... پاشو ببينم... تو 

 ...که تنبل نبودی

 

دلم می خواست بگويم سعيد جان همين تنبل نبودن 

امروز کار دست من و خواهر بيچاره ات داده که 

وضعمان اينطور اسفبار است. روی تخت که نشستم هر 

ا هرگز قدر اين دو با خنده از اتاق بيرون رفتند. چر

خانواده را ندانستم؟ يک بار اعتراض نکردند. از لحظه 

ای که سحر به عقد من در آمد جلوی خودم بارها به 

دخترشان گفتند اگر نتوانستی ادامه بدهی قدمت روی 

چشم های ما ولی تا وقتی سياوش مرد تو است به ما 

ربطی ندارد. وقتی من سحر را محدود می کردم هفته 

بار در غياب من به ديدارش می آمدند. آنقدر ای يک 

درآمد نداشتند دخترشان را تأمين کنند اما می دانستم 
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خود سحر هم هرگز قبول نکرده چيزی از خانواده اش 

بگيرد. سال اول مادرش گاهی سعی می کرد پولی در 

جيبش بگذارد اما سحر بيشتر غرورش می شکست و 

نی با مادرش کرد نمی پذيرفت. آخرين بار دعوای سنگي

تا ديگر جرأت نکند کمکش کند. اجازه نمی داد کسی با 

من حرف بزند. خودشان هم نمی خواستند باعث دردسر 

بيشتر برای سحر شوند. هر کدام از اعضای خانواده 

مرا می ديدند به روی خود نمی آوردند خبر دارند چه بر 

  .ما می گذرد و فقط احترام می گذاشتند

 

م و از اتاق بيرون آمدم. شرمنده بودم به لباس پوشيد

خاطر لوازم شکسته خانه و صورت کبود سحر ولی 

چاره ای نبود جز اينکه در جمعشان حاضر شوم. سحر 

با هر ترفندی که در اختيار داشت آثار دعوا را پنهان 
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کرده بود. با ورود من مادرش به احترامم برخاست. 

برای دخترش  روی همان مبلی نشسته بود که با عشق

خريد و من آنقدر ناسپاسی کردم. شايد به همين دليل 

بود که دلم نمی خواست با آنها رو برو شوم. هر اتفاقی 

می افتاد هميشه با احترام گذاشتن مرا شرمنده می 

کردند و من برای دل خانواده خودم که چشم ديدن 

خانواده سحر را نداشتند با بی محلی دلشان را می 

 .سوزاندم

 

 

 

سالمی کردم و به سمت در سرويس بهداشتی رفتم اما 

سعيد نامم را صدا زد و ايستادم: سياوش خروجی ها 

 رو خريدی يا ميری فرودگاه می گيری؟
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من اصال نمی دانستم خروجی چيست! گيج نگاهش می 

کردم که سحر جوابش را داد: آره بابا... همون روز که 

رفتيم فرودگاه اسير  بليط گرفته خروجی هم خريده... می

 ...می شديم

 

بغض کردم. باورم نمی شد تا اين حد روحيه ام ظرف 

چند روز حساس شود که دائم راه نفسم بسته شود و 

چشم هايم پر اشک اما گويا قرار بود تجربيات تازه ای 

در زندگی داشته باشم که تغييرم دهد. شنيده بودم اگر 

بی رحمی اين  خودت شروع به خودسازی نکنی دنيا با

کار را با تو می کند. به خودت می آيی و می فهمی اگر 

عوض نشوی تا خرخره در جهنم گير کرده ای و راه 

بازگشتی نخواهد بود. صورتم را شستم و نگاهی گذرا 
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به پلک های باد کرده ام انداختم. خدا می داند چندين 

صبح را سحر با نگاه کردن به آينه ای که چشم های 

ا به نمايش می گذاشت به شب رسانده. چند سرخش ر

بار دقيقا جايی که من ايستاده ام بوده؟ به آثار ظلم من 

خيره شده و آرزو کرده خدا تقاصش را از من بگيرد. 

چطور از دستشويی بيرون می رفتم و با خانواده اش 

 روبرو می شدم؟

 

ياد روزی افتادم که پدرش ما را به مغازه دوستش برد 

رش انتخاب کند. من با اخم کناری ايستاده تا سحر ف

بودم و دست به سينه تماشا می کردم. آن روز حرص 

می خوردم چرا سحر به قيمت فرش ها نگاه نمی کند. 

پدرش يک استکان چای از فروشنده گرفت و دست من 

داد. شاگرد مغازه داشت فرش ها را به سحر نشان می 
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که نظر بدهيم  داد. پدرش گفته بود به ما ربطی ندارد

زيرا فرش مال سحر است و هر کدام را بخواهد همان 

می شود. می خواستند فرش دوازده متری بخرند اما 

سحر گفت از اينکه تمام خانه با فرش پوشيده شود 

خوشش نمی آيد. دليل اخم من هم اين بود که داشت 

فرش های شش متری مغازه را می ديد و کلی ذوق می 

ه فکر قيمت فرش و سرمايه ای که کرد. آن روز من ب

کف خانه ام می افتاد بودم و سحر بين طرح گل های 

صورتی و بنفش شادی می کرد. هيچکدام از وسايل 

خانه اش را به اندازه آن فرش دوست نداشت. هر طور 

شده بايد فرش را پس می گرفتم وگرنه هرگز نمی 

  .توانستم با اين عذاب زندگی کنم

 

شکسته آشپزخانه ايستاده بود و سعيد کنار ميز 
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خواهرش را راهنمايی می کرد تعطيالت عيدش را 

چطور خوش بگذراند. سرافکنده از جلوی نگاه غمگين 

مادرزنم گذشتم و کنار کابينت ايستادم. ظرف های حليم 

به ريخت نحسم دهن کجی می کردند. پدر سحر در 

اره کابينت را باز کرد و با ديدن جای خالی ظرف ها دوب

  .بست

 

نمی دانستم بخندم يا خجالت بکشم. دنبال پياله ای بود 

تا برای من حليم بريزد. شايد اگر می گفتم سحر تمام 

پياله ها را مثل توپ به سمت من شوت کرده کمی دلش 

خنک می شد. از اينکه به روی من نمی آوردند بيشتر 

حرص می خوردم تا خيالم راحت باشد کسی چيزی نمی 

تزئينی کنار نشيمن چند کاسه  گويد. سحر از بوفه

کريستال که از جنگ جان سالم به در برده بودند آورد و 
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برای همه حليم کشيد. سعيد کنار گوشم مرتب حرف می 

زد تا جو را عوض کند. هرچه در سفری که خودش 

رفته بود مهم می دانست برای من و سحر ديکته می 

ن... کرد: همينطوری نريد تو صرافی دالر بديد دستشو

پول تقلبی بهتون ميدن پليس هم هيچ کاری نمی کنه... 

به حرف اين ليدرتورها هم گوش نديد... خيلی جاها رو 

خودتون می تونيد با اتوبوس بريد نيازی نيست پول 

 ...اضافه خرج کنيد

 

عجيب بود که اين قسمت حرف هايش را با جان و دل 

يادم می شنيدم. حرف پول که وسط می آمد همه چيز از 

می رفت. سحر کاسه حليم را کنار دست من گذاشت و 

خيال برادرش را راحت کرد: سعيد فکر نکنم ما جايی 

 ....بريم... هتل همه چيز داره
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سعيد ابرويی باال انداخت و پرسيد: هتل آل گرفتی؟ چه 

بهتر... فقط اگر بهتون گفته پارک آبی رايگان داره 

ايد برای پارک آبی چرت گفته... وقتی ميری می فهمی ب

 ...ورودی بدی

 

سحر ضربه ای به پس گردنش کوبيد: عقل کل... آخه 

 بر فرض رايگان نباشه من ميرم پارک آبی؟

 

 شانه ای باال انداخت و گفت: مگه چه ايرادی داره؟ 

 

سحر خنديد و حرفی زد که بيشتر از خودم بدم آمد: 

 ...آره... سياوش هم گذاشت
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خواست خيالم را بابت پوشش  سعيد رو به من کرد و

سحر راحت کند: داداش من اون همه زن مسلمون با 

لباس ميرن... همه که مايو نمی پوشن... برو خودت 

ببين می فهمی... يک بار داری سفر رمانتيک ميری... 

خواهر من خودش بيشتر از تو حساس به اين 

چيزهاست... مجرد هم بود بدون اينکه کسی بهش ايراد 

خوشش نمی اومد... ديگه بعد از اين همه سال بگيره 

  ...بايد شناخته باشی

 

حق می گفت. گاهی بی دليل به سر و وضع سحر گير 

می دادم. انگار وظيفه داشتم ايراد بگيرم. می دانستم 

هزار سال هم برادرش اصرار کند و دليل بياورد آخر 

کار خودش را می کند. ياد عکس های سيما و کامران 

های رنگارنگشان افتادم بيشتر دلم به حال سحر از سفر
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سوخت. دست خودم نبود روی اين چيزها خيلی حساس 

بودم. دنيا به آخر می رسيد من باالخره به يک چيزی 

گير می دادم. می خواستند ما را به فرودگاه برسانند و 

برای جمع آوری لوازم کمک کنند. تمام فکرم درگير 

يد سری به خانه می زدم. مادرم بود. هر طور شده با

هرگز در تمام عمر با مادرم تندی نکرده بودم. ترس 

عجيبی در دلم رخنه کرده بود. مثل کسی که از منطقه 

ممنوعه گذشته و می داند هر لحظه او را دستگير و به 

سياهچال می اندازند. با اينکه حق گفتم ولی پشيمان 

بود. سعيد  بودم. اضطرابم از چشم بقيه هم پنهان نمانده

مخصوصا با صدای بلند پرسيد: سياوش با خانواده 

 خودت خداحافظی کردی؟

 

قلبم می کوبيد. برای رفتن به خانه مادرم آرام و قرار 
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نداشتم. سوال سعيد بهانه خوبی شد که خداحافظی کنم و 

با آخرين سرعت برای وداع آخر بروم. می دانستم قرار 

ر ضمير نيست حرف های قشنگی بشنوم ولی د

ناخودآگاهم ثبت شده بود وظيفه ام است بروم و دلجويی 

کنم. اينطور تربيت شده بودم. سال ها روی مغزم کار 

کرده بودند که در چنين مواقعی ترس به جانم بيافتد. 

ترس از اينکه بگويند پسر بدی بودم. ناسپاسی کردم. 

دلشان را شکستم و با زنم رفتم بدون اينکه برايم مهم 

مادرم به کمک احتياج دارد و فاميل چه خواهند  باشد

گفت... بروم زخم زبان بشنوم و دم نزنم... همسرم را 

مؤاخذه کنند و سکوت کنم... حاال که فکر می کردم 

خودم هم باورم نمی شد چنين انقالب عظيمی در زندگی 

ام اتفاق افتاده. عيد شده و من قرار نيست کنار خانواده 

آنها درشتی کرده و من برای اولين ام باشم. سحر به 
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بار از همسرم که نه در واقع از خودم دفاع کرده ام. 

امسال عجب سال وحشتناکی خواهد بود. تا عمر دارم 

بايد به خاطرش سرکوفت بشنوم. چطور خودم جرأت 

کردم نمی دانم اما گويا شجاعتش را سحر داشت و من 

ان کرده خودم را پشت سر او مثل يک ترسوی بزدل پنه

  .بودم

 

با ورودم به خانه پدری و ديدن اخم های گره خورده 

بقيه بيشتر از قبل وحشت وجودم را گرفت. مادرم 

رختخوابی کف نشيمن انداخته بود و می گفت عصبی 

شده رگ کمرش گرفته ولی من می دانستم آنقدر برای 

عيد کار کرده که ديگر جان ندارد راه برود. چطور با 

روزش به سفر می رفتم؟ چند ساعت ديگر اين حال و 

بايد سوار هواپيما می شدم و حتی نمی دانستم چطور 
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می توانم با آنها تماس بگيرم در حاليکه مادرم نمی 

خواست به صورتم نگاه کند. ته دلم می دانستم صد در 

صد حق با من است ولی يک عمر يادم داده بودند پسر 

يقه بعد از من آمدند. بدی نباشم. سيما و کامران چند دق

کنار مادرم نشسته بودم. ناله که می کرد انگار روی 

  .قلبم چنگ می کشيد

 

دوباره سياوش خانه پدری بر من مسلط شده بود. به 

خودم گفتم گور پدر پول فرش سحر... می خواست 

بدون هماهنگی من نفروشد مگر من از او خواستم؟ 

بگويم سفر کنسل موبايلم را برداشتم تا تماس بگيرم و 

شده زيرا من بايد کنار مادرم باشم ولی با ورود کامران 

و سيما همه چيز تغيير کرد. سيما با سر و وضعی به 

شدت آراسته با لباس های گران قيمت و موهای دکلره 
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شده کنارم نشست و پوزخندی به حرکات مادرم زد: من 

 که برات کارگر فرستادم چرا ردش کردی؟ االن هم داری

می ری شمال باز بشور بساب راه بندازی... ما هم که 

 ...نيستيم هيچکدوم

 

همانجا ساکت نشستم و گوش تيز کردم. سابقا اينجور 

وقت ها می رفتم و گوشه ای تنها می نشستم زيرا کنار 

زن ها ماندن را برای خودم بی شخصيتی می دانستم. 

کامران کنار رختخواب مادرم نشست و با خنده گفت: 

حاج خانوم بلند شو ما رو سياه نکن... عصبی شدم 

کمرم گرفت... خودم ديشب اومدم ديدم داری کف زمين 

» آ اِ گ«خونه رو دستمال می کشی... مگه بخارشوی 

آخرين مدل تازه نخريدی؟ خودآزاری داری مادر من 

گردن کسی هم ننداز... ما که داريم فردا می ريم... تبسم 
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گه ميان... سياوش هم که انگار و ترانه هم دو روز دي

داره ميره سفر... امسال تعطيل کن فاميل بازی رو يه 

کم با بابا استراحت کنيد... اون ويال رو برای چی 

خريديد؟ برای فاميل؟ بسه ديگه مادر من هر چيزی 

 حدی داره به خدا... سياوش حاال داری کجا می ری؟

ط بچه اين گوشی موبايل را به جيبم برگرداندم. مگر فق

خانواده من بودم؟ يعنی حتی يک سال نمی توانستم 

تعطيالتم را با همسرم جشن بگيرم ولی همه اين مجوز 

را داشتند؟ چرا فقط من دلم می سوخت؟ می مردند اگر 

يک سال جور من و سحر بيچاره را می کشيدند. با اين 

حال هنوز برای گفتن مقصد سفر جلوی مادرم وحشت 

 ...ترکيهداشتم: ميريم 

 

آنقدر با آهنگ پايينی حرف زدم که فقط سيما شنيد. 
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 کامران دوباره پرسيد: کجا؟

 

سيما پاسخ داد: ترکيه... حاال چرا ترکيه؟ اصال به درد 

نمی خوره... کيارش هم داره با ما مياد همه ميريم 

 تايلند شما چرا به ما نگفتيد؟

 

به خودم تنها حرفی که می توانستم بزنم اين بود در دل 

 !بگويم: عجب

 

کامران منتظر جواب من نشد. استکان چای را از روی 

زمين برداشت و پاهايش را دراز کرد: ترکيه به درد 

  ...نمی خوره... هيچی نداره... می رفتيد يه جای ديگه

 

عجيب بود که ترکيه به درد نمی خورد اما هر سال 
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اما تابستان همگی بايد می رفتند. جای ديدنی ندارد 

سعيد برادر سحر ليست بلند بااليی از اماکن ديدنی و 

مراکز خريد برای خواهرش روی کاغذ نوشته بود تا 

مجبور نشويم با هزينه باالتری همراه تورمسافرتی 

برويم. تمامی مسيرهای اتوبوس و اسامی را يادداشت 

کرد تا بيشتر به ما خوش بگذرد. حرف های کامران 

آن جمله جگر خراش مادرم يک طرف صدای محزون و 

از سوی ديگر سوهان به روحم کشيد: بريد... خوشتان 

 ...باشه

 

هر وقت می خواست کاری کند من به حالت جنون برسم 

خوشتان «و به خواست او عمل کنم از اين اصطالح 

استفاده می کرد. چنان می گفت که شنونده حس » باشه

دی من و می کرد ظلم بزرگی در حقش شده اما آنقدر شا



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

245 
 

همسرم برايش مهم است که از حق خودش می گذرد. 

قبال گول می خوردم. سريع عکس العمل نشان می دادم 

و کوتاه می آمدم ولی آن لحظه حس می کردم چرا فقط 

 من؟ مگر من آدم نيستم؟ 

 

سيما کنار گوشم از بدی های ترکيه حرف می زد و من 

در راحت بيشتر احساس انزجار می کردم. از اينکه انق

مرا احمق فرض می کردند از خودم چندشم می شد. 

هميشه اين کار را می کردند و الحق که من احمق بودم. 

فريب می خوردم و بيشتر برای رسيدن به جام جهانی 

  .بهترين پسر بزرگ دنيا حمالی می دادم

 

وقتی جلو رفتم تا صورت مادرم را ببوسم و خداحافظی 

اش را به سمت من بگيرد و کنم حتی حاضر نبود گونه 
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کلمه ای حرف اميدبخش بزند: بريد... به سالمت... 

 ...خوش باشيد

 

بغضم را فرو بردم و از کنارش گذشتم تا بروم... مثل 

بقيه... من هم همان کار را بکنم که ديگران می 

کردند... دست زنم را بگيرم و برای اولين بار به 

رسيد؟ گويا  تعطيالت بروم مگر آسمان به زمين می

آخرالزمان همين سفر اجباری من بود که هنوز از 

نشيمن بيرون نيامده صدای پدرم استخوان هايم را 

لرزاند. از راه رسيده بود و سراغ مرا می گرفت. جلوی 

در خروجی با هم روبرو شديم. حرفی نماند که جلوی 

  .همه بارم نکرد

 

رف سکوت کردم و شنيدم. می خواستم تا کالم آخر ح
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هايش را در ذهنم ضبط کنم که يادم نرود... فراموش 

نکنم زيربار توقعاتشان غرورم را جلوی خواهر و 

برادر، زن برادر و دامادها خرد و نابود کردند... هرگز 

از خاطرم نرود وقتی زن من به خانواده ام خدمت می 

کرد و بقيه پی خوشگذرانی بودند کسی قدردانش نبود 

م همه پدرم می گفت پرتش کنم که امروز جلوی چش

جلوی خانه پدرش تا دختر مناسب تری برايم بگيرد... 

نوه می خواهد و سحر عرضه اش را ندارد... احترامی 

تمام نشدنی در برابر بی حرمتی هايش می خواهد و 

سحر قد علم کرده تا بيشتر از اين زيربار مسئوليت 

 ..عروس پسر بزرگ شدن جوانی اش را بر باد ندهد

 

سياوش از اين در رفتی بيرون ديگه پسر من  -

نيستی... اشک مادرت رو در آوردی به خاطر اون 
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 ....زنيکه؟ نيست خيلی قدر می فهمه؟

 

قدر چه چيز را قرار بود بفهمد؟ من بايد از چه قدردانی 

می کردم؟ نمی خواستم داد بزنم... برای من مثل 

کنم...  خودکشی بود... نمی خواستم به پدرم درشتی

برای من مثل گناه کبيره بود... هرگز به خودم اجازه 

نمی دادم اوامر پدرم را پشت گوش بياندازم... برای من 

حکم نافرمانی خدا را داشت... اما داد زدم... آنقدر بلند 

که تا ته حلقم آتش گرفت. سحر اگر هرچه بود ناموس 

من بود. کسی حق نداشت او را زنيکه خطاب کند 

ا پدرم که ثابت کرده بود به هيچ وجه غيرتی مخصوص

روی زنهای خانواده ندارد و فقط ادعاست. همه عمر به 

من القاء کرده بودند که احترامی فرای ديگر اعضای 

خانواده دارم اما نداشتم. سيلی محکمی که از پدرم 
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خوردم اگر به خاطر باال رفتن صدايم جلوی او بود درد 

 .نداشت

 

 

يلی بخورم. ای کاش به اين دليل می زد حقم بود که س

ولی وقتی دستش باال رفت که کامران سينه به سينه ام 

ايستاد و چشم در چشمم نگاه کرد و گفت: تموم شد 

ساالريت آقا سياوش... تو هيچی نيستی... هيچوقت هم 

 ....نبودی توهم برت داشته که خيلی شاخی

 

ی اما پدرم من کامران را هول دادم نه به قصد کتک کار

جلوی خواهر و برادرم آن سيلی را کوبيد تا به من 

بفهماند حق با سحر بوده... سياوش تا وقتی احترام 

دارد که گوش به فرمان آنها باشد... وظيفه همه را يک 
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تنه به گردن بگيرد که بقيه بتوانند با خيال راحت به 

عشق و کيف خودشان برسند... سياوش را تا وقتی می 

د که می شد از او بعنوان يک وزيرجنگ برای خواستن

پيشبرد خواسته هايشان استفاده کرد... سياوش ديگر 

به درد نمی خورد زيرا فهميده خودش هم زندگی دارد... 

سياوش را نمی خواهند چون فقط پانزده روز می خواهد 

برود شايد گره کور زندگی ويرانش باز شود و اين نفس 

های پدرم حول محور ِچکی که لعنتی باال بيايد. حرف 

بدون اطالع من کشيده بود و حاال سياوشی نداشت تا 

هر طور شده جلوی برگشت خوردنش را بگيرد می 

چرخيد. من که می رفتم سفر، پدرم می ماند با آن ِچک 

که حاال می فهميدم برای بازسازی آن ويالی نفرين شده 

سقف  خرج کرده. همان ويال که من و سحر می رفتيم از

تا زيرزمينش را تميز می کرديم اما کليدش را 
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نداشتيم... همان که کامران و کيارش از روز اول 

کليدش را داشتند و مهمانی های آنچنانی روی فرش 

  .هايی که زن من جارو کشيده بود برگزار می کردند

 

هيهات سياوش احمق! تو از اول هم احترامی نداشتی. 

شده بود جاده تهران شمال حتی همان سه ماه که کارت 

را متر کردن برای گرفتن سند وياليی که بالی جان 

خودت و آن دختر بيچاره شده بود. اين همه تندی با ما 

آن هم به خاطر يک سفر زيادی بی انصافی بود اما من 

باز هم سياوش بودم. يک عمر شستشوی مغزی شده 

ب بودم که نتوانم لحظه آخر پدر و مادرم را با اعصا

خراب رها کنم و بروم. سکوتم فقط به خاطر اين بود که 

نمی توانستم کيلومترها دور شوم در حاليکه با قهر از 

خانه مادرم بيرون رفتم. خداحافظی دردناکی بود. سعی 
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کردم حالليت بگيرم اما انگار قلبشان از سنگ شده بود. 

دری وری می گفتند و همه چيز را گردن سحر می 

درم نفرينش می کرد و پدرم خط و نشان می انداختند. ما

کشيد. اين وسط من سکوت کرده بودم و می شنيدم تا 

از خواب غفلت بيدار شوم. اين خاله زنک بازی و 

رقابت بين عروس و مادرشوهر داشت مرا له می کرد 

اما واجب بود. بايد جلوی چشمانم اتفاق می افتاد تا 

  .فکری به حال خودم کنم

 

که شدم سحر با ديدن چهره کبود شده من وارد خانه 

فهميد لحظات سختی داشتم. شايد هم می دانست. کيان 

تمام مدت در اتاقش بود و حتی برای خداحافظی بيرون 

نيامد اما چه کسی جز برادر کوچکترم آنجا حضور 

 داشت تا اخبار را به سحر برساند؟
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باز هم سحر... باز هم معرفت اين بيچاره که گير من 

فتاده... وارد اتاق خواب شدم و نگاهی به چمدان ا

انداختم. سحر مقداری لباس و لوازم آماده کرده بود اما 

هنوز با در باز روی تخت به چهره در هم شکسته من 

ريشخند می زد. خيره به لباس هايی که نمی دانم کی 

شسته و اتو کشيده، افکارم در طوفان درونم گم شده 

 دم: می خوای نريم سياوش؟بود که صدايش را شني

 

نگاهم را به سمت سحر چرخاندم. جلوی چهارچوب در 

ايستاده بود و با نگرانی به مردش که بويی از مردانگی 

نبرده بود نگاه می کرد. ياد حرف آقای رسولی افتادم 

که گفت: احترام به پدر و مادر واجبه اما بهانه ای 

زندگی  نيست تا بخاطر راضی نگه داشتن اون ها با

يکی ديگه بازی کنی... دست زنت رو بگير برو 
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 ...سياوش تا دير نشده

 

هميشه با چشم و گوش بسته يک مسير مستقيم را 

بدون اينکه به پشت سر و اطرافم نگاه کنم تخته گاز 

رفته بودم و اين نتيجه ای شد که گرفتم. شايد ديگر 

وقتش رسيده بود ياد بگيرم با زن خودم حرف بزنم. 

نجا که کسی نبود بشنود و به گوش بقيه برساند تا کل اي

فاميل مرا زن ذليل خطاب کنند. قدمی ديگر به سمت 

سحر برداشتم و با ترديد پرسيدم: اين سفر که تموم 

  ...بشه... بعدش

 

آن بغض لعنتی انگار نمی خواست دست از سرم 

بردارد. شايد سحر هم لرزش مردمک چشم هايم را ديد 

را از او دزديدم و به سقف دوختم که  وقتی نگاهم
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دوباره گفت: سياوش بی خيال... من که ديگه عادت 

کردم اين هم روش... برو شمال من می مونم توی 

خونه ولی به خانواده خودم ميگم رفتيم ترکيه... 

شرمنده از من نخواه باهات بيام... اينطور که معلومه 

 ...ذشتبرات نقشه کشيدن... ولش کن ديگه از من گ

 

دستم باال رفت تا قبل از اينکه پشت کند و برود بازوی 

نرم و لطيفش را بگيرم و آنقدر محکم او را در آغوش 

بفشارم شايد کمی اين دل بی پدر مادر آرامش بگيرد اما 

اين سياوش سنگ شده و يخ زده فقط ايستادن و 

زورگفتن ياد گرفته بود. در اتاقش را که بست برای من 

را داشت که تمامی در های جهان هستی به  حکم اين

رويم بسته شد. همانجا ايستاده بودم و به جای خالی 

عشق در زندگی ام نگاه می کردم. اين آخرين فرصتی 
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بود که داشتم. همه می رفتند سراغ زندگی خودشان و 

اگر هم به ظاهر اهميتی می دادند در عوض بايد توقعات 

 .ردمناتمام آنها را برآورده می ک

 

دلسوزی هايی از جنس پيدا کردن زن دوم يا شکستن 

غرور دختری که خودشان يک روز انتخاب کردند و 

حاال چون برخاسته تا از حقش دفاع کند نمی خواهند. 

انگار خواست من هيچ ارزشی نداشت. اين دلسوزی را 

نمی خواستم که جز بدبختی چيزی تا اين لحظه به من 

ن در بسته لعنتی که گويا قرار تحميل نکرده است. به آ

بود تا ابد باز نشود نزديک شدم. نوک انگشتانم را 

روی چوب سرد و بی روحش کشيدم. شبيه خودم بود. 

سرد سرد و خالی از هرگونه احساسات زيبا درست مثل 

يک جسد متحرک که هر کس دستگيره اش را می کشيد 
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تابوتش حرکتی می کرد اما قلب نداشت... روح 

ت... حتی فکر هم نمی توانست بکند.... فقط نگاه نداش

  .می کرد و هيچ تصميمی نمی توانست بگيرد

 

اگر تمام دارايی هايم را می دادم يا به جای هفت سال 

هفتاد سال جان می کندم تا وقتی درون سينه ام قلب 

گرمی نداشتم که بتپد و فقط مثل يک ربات به فرمان 

فرقی با يک مرده  خانواده ام حرکت می کردم هيچ

نداشتم. تا کی می خواستم سحر را به جرم اينکه دختر 

پاکی است دنبال اين مرده بکشم؟ او دل داد، دخترانگی 

هايش را بخشيد، صبوری کرد، شکست، خرد شد و 

هزاران درد بی پدر را پشت سر گذاشت اما جنگيد. من 

 ....چه کردم؟ چه دادم به او؟ هيچ و هيچ و هيچ
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بايد زياد فکر کرد. بايد در لحظه تصميم گرفت و گاهی ن

تا ابد پای آن مردانه ماند. پشت سرم ويرانه و پيش رو 

سرابی داشتم که می دانستم اگر به همين شيوه پيش 

بروم تهش تنهايی ابدی برای من و رهايی دردناکی 

برای سحر خواهد بود. برای همين آن ضربه ها را با 

دم تا يک بار هم شده صداقت انگشتان بی حسم به در ز

خرج اين دختر کنم. شايد عقل او رسيد راهی جلوی پای 

هر دو گذاشت. عشق برای من خسته بعد از اين از 

اکسيژن واجب تر بود و من در آخرين دقايق وقت 

اضافه بازی به سر می بردم. چند ثانيه بيشتر طول 

ه نکشيد تا در باز شود و من با ديدن نگاه خيسش دوبار

دچار آن قلب درد لعنتی شوم. نفس بلندی کشيدم شايد 

بغضم فرو برود و او پشت کرد روی تخت يک نفره ای 

که سال ها پناهگاهش برای دوری از من شده بود 
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  .نشست

 

همه می گفتند سحر تختش را جدا کرده ولی کسی نگفت 

وقتی سياوش هر شب پشت به سحر می خوابيد و اشک 

گرفت تخم اين جدايی را کاشت. هايش را ناديده می 

  .سالها بود روی يک تخت کنار همسرم نبودم

 

 

آرام با کمی فاصله از او نشستم. سرم را ميان دست 

هايم گرفتم اما طولی نکشيد با جمالتی که سحر گفت بی 

اختيار با صدای بلند خنديدم. چند ثانيه سکوت کرد و 

بعد پوزخندی زد گفت: نوه می خوان آره؟ کاش ازشون 

می پرسيدی من چطوری بکرزايی کنم خودبخود حامله 

 بشم؟ 
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تی من حتی زورم می آمد دستش را حق داشت. وق

بگيرم چطور می خواست باردار شود؟ آن هم با وضعی 

که من برايش ساخته بودم. وقتی ديد من می خندم شانه 

ای باال انداخت و با لحنی شوخ طبعانه ادامه داد: باور 

کن فکر می کنن مثال بهار بشه من می تونم با سيستم 

بعدش هم با بچه تو گردافشانی چند قلو بزام... البد 

خونه دسته جمعی سماق می مکيم با گونی سر می 

کنيم... چه اشکالی داره؟ من ميگم بيا برو مونا رو 

بگير شايد اون تونست بکرزايی کنه من هم ياد 

 ...بگيرم

 

اسم مونا را که آورد خنده از يادم رفت. حتی اگر روزی 

تم سحر فراموش می کرد من با شناختی که از خودم داش
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محال بود آن حس لعنتی را که از من يک خائن بی 

شرف ساخت از ياد ببرم. کاش نمی گفت من هم می 

توانستم حرفم را بزنم. وقتی در اتاقش را زدم می 

خواستم بگويم اين لحظات آخر را به من قرض بدهد و 

اگر نشد رهايش می کنم برود ولی با شنيدن نام آن لقمه 

به خوردم دادند دوباره سياوش زهرآگين که خانواده ام 

سرتق مبارز به جانم افتاد فقط اين بار روش جنگيدنم 

فرق کرد. از کنارش بلند شدم و مثل هميشه که دستور 

می دادم و توقع اطاعت داشتم گفتم: جمع کن راه بيافتيم 

 ...دير شد

 

هنوز از اتاق بيرون نرفته بودم که متلکش را انداخت: 

قراره تا آخر عيد انتقام بگيری؟  اوه چه خشن... نکنه

 ...از االن بگو با خودم قفل فرمون بيارم
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اين آخرين روزهايی بود که فرصت داشتم يک عشق 

پاک به زندگی سرد و بی روحم هديه کنم. سحر نمی 

فهميد با هر کلمه ای که به زبان می آورد مرا بيشتر 

و با تشويق به مبارزه می کند. در را تا آخر باز کردم 

گوشه پا سطل آشغال را جلوی آن گذاشتم که بسته 

نشود: زود حاضر شو قبلش بايد بريم داروخانه من 

 .خريد کنم

 

سعيد گفته بود بايد سه ساعت قبل از پرواز در فرودگاه 

باشيم. وقتی رسيديم فهميدم بی راه نمی گفت و اگر از 

قبل قبض های خروجی آماده نبود از پرواز جا می 

. زمان زيادی صرف تحويل دادن چمدان ها و پيدا مانديم
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کردن گيت مخصوص خودمان شد. اولين بار بود پرواز 

خارج از کشور داشتيم برای همين مجبور بودم مرتب 

از ديگران سوال کنم و راهنمايی بگيرم. جلوی ورودی 

 .قسمت آخر از هم جدا شديم

 

سحر به بخش بانوان رفت در حاليکه يادم رفته بود 

گذرنامه اش را بگيرم. مأمور کنترل مجبورم کرد 

کمربند و کفش هايم را در بيارم. ترس بی رحمی به 

جانم افتاد که هيچ منطقی نداشت. می دانستم از اين در 

که بيرون بروم سحر آنجاست ولی انگار با در دست 

داشتن گذرنامه اش می توانست فرار کند. قفسه سينه ام 

چپم سرايت کرده بود. دلم می  می سوخت و درد به کتف

خواست سر آن مأمور داد بکشم تا دست از سرم 

بردارد. آخر معلوم شد سگک شلوارم زير دستگاه صدا 
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می دهد که انقدر مرا تفتيش کرد. با ديدن سحر پشت 

قسمت آقايان برای چند لحظه چشم هايم سياهی رفت. 

عرق روی پيشانی ام نشسته بود وقتی وحشيانه به 

 !ش رفتم و بلند گفتم: گذرنامهسمت

 

حالم را نفهميد. اصال چرا بايد می فهميد؟ با حرص 

گذرنامه را از کيفش بيرون کشيد و به سينه ام کوبيد: 

بگير نترس بدبخت... اگر می خواستم فرار کنم نيازی 

به اين نداشتم... نيست عاشق چشم و ابرومی؟ حيف که 

تو لياقتشو  دلم می سوخت پول فرش بابام هدر بره

نداشتی... از اين سفر برگرديم ميرم خونه بابام برو هر 

 ...غلطی دلت می خواد بکن

 

می دانستم اين اتفاق می افتد. اين بار نه تنها دنبال 
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طالق نمی رفت که من با هزار ترفند او را به خانه 

بکشم بلکه ديگر پشت سرش را هم نگاه نمی کرد. اين 

داشتم با ترس های احمقانه  ته جاده من و سحر بود و

ام همين اول راه خرابترش می کردم. جلوی گيت 

هواپيما نشست و با اخم به مردم خيره شد. با فاصله 

چند صندلی از او نشستم. من هم مردم را نگاه می 

کردم. زن و شوهر هايی که شانه به شانه يکديگر 

مشغول صحبت بودند. زوجی که نوزادشان را در 

شته بودند و دائم قربان صدقه اش می کالسکه گذا

رفتند. زن و مرد جوانی که معلوم بود هر دو 

ورزشکارند و لباس يک رنگ به تن داشتند. پيرمرد و 

پيرزنی که روی رديف جلوی صندلی ما نشسته بودند و 

معلوم نبود در گوش هم چه می گويند که اينطور با 

  .صدای بلند می خندند
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من و سحر مثل دو غريبه  بين اين جماعت سرخوش

غمگين که هيچ ربطی به هم نداريم ديده می شديم. زير 

چشمی نگاهی به سرتاپايش انداختم. قد بلند و خوش 

اندام بود. شلوار جينش با اينکه کهنه و کمی گشاد به 

نظر می رسيد اما باعث نمی شد پاهای کشيده و بلندش 

ته و بی به چشم نيايد. شال نخی ليمويی رنگش را شلخ

  .حوصله دور گردنش رها کرده بود

 

کوله پشتی دوران دبيرستانش را هنوز نو و تميز با 

خودش حمل می کرد. آنقدر خوب از لوازمش استفاده 

می کرد که تصور می کردی همين امروز از فروشگاه 

خريده. اين هم يکی از بدبختی های سحر بود. بارها از 

اس نو است در حاليکه بقيه شنيده بودم کمدش پر از لب
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خودم می دانستم همه را سال ها پيش حتی قبل از 

ازدواج با من خريده. از خودم پرسيدم چرا تا به حال با 

ديد خريدار به زن خودم نگاه نکردم؟ مشکل از سحر 

نبود. من هرگز دنبال هم آغوشی يک زن نبودم. می شد 

گفت نيازش را هيچوقت احساس نکردم. صدای جوانی 

شنيدم که کنار گوشم پرسيد: اشکال نداره اينجا  را

 بشينم؟ جای کسی نيست؟

 

منظورش آن دو صندلی خالی مابين من و سحر بود. 

چقدر احمق و بی غيرتم که بخواهم به خاطر اين غرور 

لعنتی اجازه بدهم دو پسرجوان کنار سحر باشند اما 

خودم قدمی به سمتش برندارم. بلند شدم و روی صندلی 

اری سحر نشستم. نگاهی گذرا به من انداخت و کن

دوباره خيره به يک زوج کمی آنطرف تر شد. رد 
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نگاهش را تعقيب کردم و من هم ديدم آنچه داشت قلب 

همسرم را خط خطی می کرد. معلوم بود تازه عروس و 

دامادند. دخترک از سرتاپا سفيد پوشيده بود. پسرجوان 

چشم همه با  دست عروسش را رها نمی کرد. جلوی

عشق دستش را می بوسيد و مرتب عکس سلفی می 

گرفتند. زيرچشمی نگاهی به دست سحر که روی دسته 

صندلی نزديک من بود انداختم. يادم افتاد روزهايی که 

تازه محرم شده بوديم گاهی دست مرا می گرفت و من با 

  .اخم می گفتم کار زشتی می کند

 

صف مخصوص پرواز با اعالم مهماندار همه به سمت 

ما رفتند. مجبور شدم دوباره گذرنامه را به خودش 

برگردانم. با اخم گرفت و طوری در دست نگه داشت که 

من بتوانم آن را ببينم. زن و شوهری که جلوی ما 
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ايستاده بودند دائم در گوش هم حرف می زدند و می 

خنديدند. من و سحر با قدمی فاصله سعی می کرديم 

ه کوچه علی چپ بزنيم اما گويا هر دو به خودمان را ب

يک چيز فکر می کرديم که اينطور کالفه بوديم. اول 

سحر به گيشه رسيد. مهماندار مدارکش را گرفت و فقط 

 !بليط را برداشت. بقيه را پس داد و گفت: بليط کافيه

 

حسابی ضايع شده بودم. سحر هم ساکت نماند. گذرنامه 

متهم نگريخت... بگيرش  را به سمت من گرفت و گفت:

  !تا فرار نکردم جناب سروان

 

با اخم از دستش کشيدم و به روی خودم نياوردم اما به 

سختی جلوی لبخندم را گرفتم. جلوتر از من راه افتاد و 

راهروی مارپيچی را پايين رفت. به محض اينکه کارم 
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جلوی کانتر مهماندار تمام شد تقريبا دنبالش دويدم. 

ايستادم با تعجب نگاهی به من کرد: چته؟ کنارش که 

 ...نترس فرار نمی کنم

 

به پشت سرم نگاه کردم. از مسافر بعدی فاصله زيادی 

داشتيم. کنار گوشش نجوا کردم: لج نکن... همينطوری 

سرت رو انداختی پايين داری ميری... فکر نمی کنی 

 ...يکی مزاحمت بشه؟ بکش جلو اون شال لعنتی رو

 

خودم هم می دانستم حرفم گير دادن الکی بود. طفلکی 

در برابر اين همه زن آراسته چيزی برای نمايش 

نداشت اما نمی خواستم حتی يک تار موهای ساده و 

رنگ نشده اش را کسی جز خودم ببيند. عصبی کمی 

شالش را جلو کشيد و دست به سينه راه افتاد. تا روی 
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دست من ديوانه شده صندلی های خودمان بنشينيم از 

بود. به خاطر ازدحام جمعيت تمام مدت غر می زدم که 

نکند کسی به تن زنم بخورد. کنار پنجره که نشست 

نفسش را ممتد بيرون فرستاد انگار بار سنگينی از 

 .روی شانه اش برداشته بودند

 

اولين پرواز دو نفره... اولين سفر خارج از کشور... 

ر يک ليست می نوشتم تمامی اولين بارهايی که اگر د

نداشت اما هيچکدام خوشحال نبوديم. به خاطر قد بلندم 

مجبور بودم زانوهايم را جمع کنم. مسافر صندلی جلويی 

چند بار برگشت و چشم غره ای رفت اما بی اختيار 

دوباره به پشت صندلی اش ضربه ای زدم. اين بار 

ار شوهرش برگشت و گفت: ببخشيد ميشه به صندلی فش

 ندی؟
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دلم می خواست با مشت به صورتش بکوبم و بپرسم 

چه کار کنم وقتی انقدر فضا کوچک است ولی سری 

  ...تکان دادم و گفتم: جا کمه

با محبت به همسرش گفت: عزيزم می خوای جات رو با 

 من عوض کنی؟

 

طوری خودش را لوس کرد و با عشوه حرف زد که 

لی رو عوض عقم گرفت: نه... بگو مهماندار صند

 ...کنه... اينجا خيلی خفه است

 

تا همه مسافرها سرجای خود بنشينند اين زن و مرد 

اعصاب مهماندارها را خراب کرده بودند. زن غش و 

ضعف می کرد و شوهر بی بته اش ناز می کشيد طوری 
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که صدای بقيه را در آورد و مردی به اعتراض متلک 

کال دو ساعته قرار  انداخت: بابا فهميديم زن ذليلی بشين

 ...نيست تو پر قو پرواز کنی... بسه ديگه

 

نفر کناری من مهماندار را که عاصی بين صندلی ها 

ايستاده بود صدا زد: خانم شما اگر می خوای جای کسی 

رو عوض کنی به اين بنده خدا صندلی جلوی هواپيما 

 ...بده که پاهاش بلنده نمی تونه اينجا بشينه

 

وض شدن جای نشستن من و سحر همه باالخره با ع

چيز ختم به خير شد. رديف جلوی صندلی مهماندار را 

به ما دادند اما من حاال مشکل ديگری داشتم. جوان 

بسيار خوش لباسی کنار سحر نشسته بود که وقتی در 

سالن فرودگاه بوديم چند بار او را در حال ديد زدن 
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را با سحر همسرم ديده بودم. نمی توانستم جای خودم 

عوض کنم زيرا پسر ديگری هم سمت چپ من قرار 

داشت که وضعش بدتر از سمت راستی بود. شايد دست 

سرنوشت ما را به اين قسمت از هواپيما آورد. اين دو 

ساعت پرواز برای من مثل شکنجه بود. با اينکه سحر 

تمام مدت حواسش جمع بود و طوری به من می چسبيد 

ا نفر بغلی نداشته باشد اما من که کوچکترين تماسی ب

 .می ديدم که گاهی به نيمرخ زن من نگاه می کند

 

دلم می خواست يقه اش را بگيرم و تا می توانم او را 

بزنم ولی مدارا می کردم که همين اول راه يک خاطره 

تلخ ديگر نساخته باشم. با اين حال نگاه های خريدار آن 

يدار می کرد. زن مردک هيز داشت مرا از خواب غفلت ب

من با اينکه ساده و بدون تجمالت بود آنقدر مورد توجه 
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بقيه قرار می گرفت که حتی از روی من خجالت نمی 

کشيدند. وقتی دستش را نمی گرفتم، با او حرف نمی 

زدم، محبتم را ديگران نمی ديدند و حلقه ازدواجمان را 

يی که خودم فروخته بودم تا برای اولين اتومبيل مدل باال

خريدم سيستم صوتی آنچنانی نصب کنم و سود ببرم چه 

 توقعی از مردم داشتم؟

 

از نگاه ديگران سحر می توانست خواهر کوچکترم 

باشد نه همسرم! هيچ ربطی به زن های متأهلی که 

همراه ما سفر می کردند نداشت. شبيه دختربچه های 

دبيرستانی لباس پوشيده بود. به مناسبت عيد همه زن 

ها به آرايشگاه رفته بودند ولی زن من سال ها بود به 

موهايش رنگ نزده بود. تنها آرايشی که روی صورتش 

داشت کرم پودر زياد به خاطر پوشاندن جای کبودی ها 
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و يک رژ لب کرم کمرنگ بود. می شد به جای اينکه 

يقه پسر جوان کناری را بگيرم دست همسرم را به 

ند اين زن مال من است. آرام گرمی بفشارم تا همه بفهم

دستم را به سحر نزديک کردم. عجيب بود که می 

ترسيدم. مطمئن بودم دستم را پس می زند ولی همينکه 

نفر بغلی می فهميد چشم هايش را درويش کند کافی 

بود. مجله ای در دست گرفته بود تا هر طور شده 

خودش را مشغول به چيزی نشان دهد شايد مرتيکه 

ست از نگاه کردن بردارد. آنقدر برای گرفتن آشغال د

دستش تعلل کردم که خلبان اعالم کرد در حال فرود 

هستيم. با عجله کمربندم را بستم و برای اينکه کاری 

کرده باشم بلند گفتم: عزيزم کمربندت رو ببند ديگه 

 ...رسيديم
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وقتی سرش را بلند کرد و به چشمان من خيره شد با آن 

شم های گرد شده نتوانستم جلوی خنده دهان باز و چ

خودم را بگيرم. چند ثانيه بی هيچ حرکتی فکش را تا 

آخر باز کرده بود و به صورتم نگاه می کرد تا اينکه 

 ...خودم گفتم: باشه سحر فهميدم... نکن يکی می بينه

 

چند بار دهانش را باز و بسته کرد و دوباره صورتش 

. ناموسا... سياوش را نزديک تر آورد: عزيزم؟!!..

 نکنه داريم سقوط می کنيم؟

 

با پررويی بند کمربندش را کشيدم: ببند انقدر حرف 

 ...نزن... اونکه بايد می فهميد شنيد

 

ابروهايش باال پريد: آهان... پس بگو... با من نبودی 
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 ...وگرنه شک می کردم خودت باشی

 

 بيچاره! خاک بر سرم! چه کرده بودم با زندگی خودم و

اين دختر؟ حاال بايد چه می گفتم؟ مگر اين زبان الل 

شده بلد بود کلمه ای محبت آميز هم به زبان بياورد يا 

سياوش می توانست ديوار بلندی که بين خودش و 

عشق کشيده پايين بريزد؟ چند بار خواستم بگويم با 

خودش بودم اما نتوانستم. آنقدر گذشت که ديگر گفتنش 

و لطفی نداشت. بعد از تحويل  هم توفيقی نمی کرد

گرفتن چمدان ها همراه بقيه به سمت قسمت ديگری می 

رفتيم. فرودگاه به حدی بزرگ بود که اگر لحظه ای از 

 .هم چشم بر می داشتيم يکديگر را گم کرده بوديم

 

بهانه خوبی برای اينکه دستش را بگيرم داشتم اما با 
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ا نگه يک دست چمدان و با ديگری کيف دستی اش ر

داشته بود. به خودم فحش می دادم که چرا مثل بقيه 

مردها سبد مخصوص حمل چمدان برنداشتم که زن من 

هم آزادانه راه برود؟ چرا هيچوقت اين چيزهای کوچک 

را نمی ديدم؟ چقدر خوب شد به اين سفر آمديم. کافی 

بود نگاهی به زوجهای ديگر کنم و ببينم همين چيزهای 

افتاده چقدر می تواند کيفيت زندگی از کوچک و پيش پا 

هم گسسته خودم را باال ببرد. داخل اتوبوس تور 

گردشگری که نشستيم راهنما شروع به صحبت کرد. 

هرچه سعيد درباره اماکن تفريحی و بقيه چيزها گفته 

بود داشتم از زبان راهنما می شنيدم. مردی که روی 

ترديدی صندلی کنار ما نشسته بود بدون کوچکترين 

مبلغ زيادی پول به ليدر داد و گفت می خواهد برای 

خانواده اش هر روز برنامه گردش بريزد. جوگير شدم. 
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به خودم گفتم من هم همان کار را می کنم. گور پدر مال 

دنيا که تا اين لحظه به من وفايی نداشته. ليدر را صدا 

زدم اما سحر معترضانه نگاهم کرد و گفت: چی کار می 

 ...؟ نمی خواد جايی اسم بنويسیکنی

 

 

به صورت خيس از عرقش که در اثر گرما سرخ شده 

بود نگاه کردم و لبخند زدم: چيه؟ باورت نمی شه من 

 هم بلد باشم از اين ولخرجی ها کنم؟

 

کيف کوله پشتی اش را محکم تر بغل گرفت و تکيه زد: 

الزم نکرده... من انقدر پول ندارم... خودم می برمت 

 ...می خواد فردا پوست منو به خاطر اين سفر بکنین
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پوزخندی زدم و به سمتش چرخيدم: کی گفته تو پول 

 ...بدی؟ نترس پوستت کنده نمی شه

 

عصبی به ليدر اشاره کرد الزم نيست سراغ ما بيايد: 

سياوش رو اعصابم راه نرو... همه اين جاها که می 

وبوس می خواد به خاطرش جيب ما رو خالی کنه با ات

تونيم بريم... نيست حاال اگر بريم قراره کل پاساژ رو 

برای من بخری؟ بشين سرجات می رسيم هتل اونجا يه 

 ...چند روز می مونيم بعد هم خدا بزرگه

 

کالفه به صندلی تکيه زدم و از گوشه پرده ای که روی 

پنجره برای جلوگيری از ورود آفتاب شديد کشيده بودند 

کردم. برای لحظه ای از ديدن آبی زيبای به بيرون نگاه 

دريايی که جلوی چشمانم بود شوکه شدم. هرگز دريايی 
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با اين رنگ آبی تند در حاليکه می شد کف آن را به 

 .وضوح ديد به جز در عکس ها نمی توانستم تصور کنم

آنقدر درونم شوق ايجاد کرد که بی فکر پرده را کنار 

ببين... سحر نگاه چقدر زدم و به سحر گفتم: اينجا رو 

 !قشنگه

 

هزار برابر من سحر از ديدن دريا ذوق زده شد. چنان 

از روی صندلی پريد و خودش را روی من انداخت که 

له شدم: وای سياوش... نگاه کن کف دريا معلومه... 

 وای چقدر تميزه؟

 

خدا می داند دلم نمی خواست بلندش کنم. خيلی وقت بود 

خوش نکرده بود ولی آرنجش اينطور در آغوشم جا 

درست وسط قفسه سينه ام فرو می رفت. قصدم اين 
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نبود بگويم خودش را جمع کند و عقب برود. آرام کمی 

هيکلم را زير وزنش جا به جا کردم شايد تيزی نوک 

آرنجش را بردارد اما باعث شدم بنشيند و ساکت از دور 

نش به منظره پشت پنجره نگاه کند. هنوز آغوشم بوی ت

را می داد. حسرتش را می خوردم. عجيب بود هرگز تا 

اين حد برايم مهم نبود. هيچوقت توجه نکرده بودم 

چقدر فوق العاده است يک زن تماما مال تو باشد و 

بتوانی حضورش را با تمام سلول هايت حس کنی. چرا 

نفهميده بودم بوی شکالت تافی می دهد؟ غرق در 

برخاست و دوزانو  افکارم بودم که مسافرجلويی

برعکس روی صندلی نشست تا با ما حرف بزند. همان 

شاه داماد سالن فرودگاه بود. دستش را به سمت من 

دراز کرد و گفت: سالم من افشينم شما کدوم هتل 

 هستيد؟
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دستش را مؤدبانه فشردم: سالم من هم سياوشم... نمی 

 دونم... سحر کدوم هتليم؟

 

وی اين مرد غريبه حرف طفلکی سحر جرأت نداشت جل

بزند از بس من هميشه خفه اش کرده بودم و اسمش را 

غيرت می گذاشتم. کاغذ مخصوص هتل را به دست من 

 ...داد و آرام گفت: اسم هتلش سخته

 

 افشين پرسيد: اجازه هست من ببينم؟

 

کاغذ را به دستش دادم. نگاهی کرد و خطاب به 

 بال رفتيد؟همسرش گفت: مليکا هتل ماست... شما ق
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سری تکان دادم و کاغذ را گرفتم: ما اولين باره 

 ...اومديم

 

مليکا هم مانند همسرش به سمت ما برگشت و دستش 

 را به سوی سحر گرفت: من مليکام خوبی؟

سحر با او دست داد و خودش را معرفی کرد. مليکا با 

اعتماد به نفس شروع به صحبت با من کرد: آقا 

انواده خودم اينجا اومدم... بهترين سياوش من قبال با خ

هتل اين شهره خيلی بهتون خوش می گذره... من و 

افشين اومديم ماه عسل... هرجا خواستيد بريد به ما هم 

بگيد با هم باشيم... سحر نزديک هتل ما يه پاساژ هست 

اين فصل همه لباس هاش نصف قيمته ما فردا ميريم با 

 ...ما بياييد
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ه من با تعجب برگشتم و نگاهش سحر جوابی داد ک

کردم: منظورت پاساژ ماوی همونه که نزديک اسکله 

است؟ اون خوب نيست لباس هاش همه مال فصل 

قبله... هرچی توی مغازه ها بنجول شده و تک سايز 

مونده گذاشته... من يکی ديگه آدرس گرفتم از شهر 

بايد خارج بشيم ولی همه مارک داره... برادرم گفت اگر 

اکسی دربست بگيريم کرايه رو نصف کنيم ميشه نفری ت

 ...بيست هزار تومن به پول ما

 

مليکا ذوق زده دست هايش را به هم کوبيد: وای می 

دونم کدوم رو می گی... ما نتونستيم دفعه پيش بريم 

ولی خيلی تعريفش رو شنيدم... باشه با هم ميريم که 

 ...کرايه گرون نيافته
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دون اينکه هرگز به اين کشور قدم عجيب بود که سحر ب

گذاشته باشد تمام مسيرها و جاده ها را می شناخت. 

خودش می گفت حسابی در اينترنت تحقيق کرده. از 

کيفش کاغذی بيرون آورد و برنامه سفرش را با دقت 

برای افشين و مليکا توضيح داد. می ديدم که مسافرين 

ی پرسند. ديگر هم گوش تيز کرده اند و گاهی سوالی م

چند برابر راهنما به مسافرين اطالعات داد در حاليکه 

وقتی کنار من بود هميشه او را به چشم دختربچه ای 

بی عرضه که نمی تواند گليم خودش را از آب بيرون 

بکشد می ديدم. بيچاره فقط آب نديده ولی شناگر ماهری 

بود. آخرين جمالتش را نصفه گذاشت وقتی طرز نگاه 

به خودش ديد. بر طبق تجربه اينطور  عجيب مرا

برداشت کرد که ناراحت شدم با مردم حرف می زند اما 

من داشتم آن لحظه با چشم هايم او را می خوردم. 
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کاغذها را جمع کرد و درون کيفش گذاشت. سوال مرد 

مسنی که از روی چند صندلی جلوتر پرسيد را نشنيده 

 .ف می زندگرفت و طوری نشست که فکر کند با من حر

چند بار به من که هنوز دست از تماشايش برنداشته 

بودم نگاه کرد و آخر گفت: باشه ديگه... خفه شدم... 

به من چه؟ هی پرسيدن من هم جواب دادم... يارو 

 ...همسن بابابزرگمه بی ادبی بود

 

لب پايينم را گاز گرفتم و همانطور خيره به چهره حق 

من و منظره پشت پنجره به جانبش ماندم. نگاهش بين 

در رفت و آمد بود. کمی در صندلی فرو رفتم و دوباره 

به چشم های عسلی متعجبش خيره شدم که گفت: پناه 

برخدا اين از وقتی هوای خارج به سرش خورده قاطی 

کرده... سياوش... ميگم پرسيد من هم جواب دادم... 
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 اصال غلط کردم خوب شد؟

 

حرصش را در بياورم تا  لج کردم اما فقط می خواستم

بيشتر با من حرف بزند: معلومه که غلط کردی... اصال 

چه معنی ميده زن من بشه راهنمای تور؟ هرجا 

 خواستی بری فقط با من... شنيدی؟

 

قيافه اش را کج و کوله کرد طوری که نشان دهد 

چندشش شده: ايش... نيست حاال هرجا با من بری 

انگار رفتم  خيلی بهت خوش می گذره من هم

شهربازی؟ قراره مثل زهر تلخ باشی ديگه... مگه جز 

 اينه؟

 

دستم را باال بردم و دور شانه اش انداختم. تنش را به 
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سمت خودم کشيدم و اهميت ندادم که مقاومت می کند: 

 ...حرف نزن ضعيفه تازه داره بهم خوش می گذره

 

اين حرکت من انقالبی بزرگ در رابطه ما بود. سحر 

ی می کرد خودش را از دست من نجات دهد اما سع

محکم تر او را به شانه ام می چسباندم و لبخند می 

زدم. آنقدر تقال کرد که باالخره رهايش کردم. با اخم 

لباس هايش را مرتب می کرد و غر می زد: من اگر 

نخوام تو رمانتيک بازی در بياری کی رو بايد ببينم؟ 

بقيه رو در بياره گردنم خير سرش مثال می خواد ادای 

 شکست... بازو که نيست چماقه... اصال می دونی چيه؟

 

نزديک شد و با چشم و ابرو به دختری که راهنمای تور 

بود اشاره کرد: برو برای اون رژين خانم از اين شکلکا 
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در بيار... از لحظه ای که تو رو ديده آب از لب و لوچه 

را تو هواپيما اش آويزون شده... اصال چرا اون؟ چ

برای اون مهمانداره که داشت جلوت غش می کرد 

 رمانتيک نشدی؟

 

ادای مهماندار را که در آورد تازه متوجه منظورش 

شدم: شما خيلی داری اذيت ميشی... ببخشيد اسمتون 

چيه؟ شما بفرماييد من براتون صندلی خوب جور می 

 کنم... خر خودتی همشيره... اين آقا فعال صاحب داره

برو بعدا بيا... شيطونه می گفت ناخن هام رو بکنم توی 

چشمش اون لنز مسخره رو در بيارم... شبيه روح شده 

بود... آخه رنگ چشم آدميزاد هم سفيد ميشه؟ داشت با 

چشم هاش بازوهای تو رو می خورد جلوی من... انقدر 

عشوه اومد از بغلش رد شدم گفتم غش نکنی؟ آب قند 
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 بيارم خدمتتون؟

 

حاال اين من بودم که با دهان باز نگاهش می کردم: 

 سحر شوخی نکن واقعا بهش گفتی؟

 

لبخند کجی با ژست مخصوص زد و آرنجش را به 

صندلی جلو تکيه داد: داداچ فکر کردی فقط خودت بلدی 

غيرتی بشی؟ تو حواست به اين بود کسی به من نخوره 

بد رفته  مهمانداره داشت پس می افتاد... اين ليدره هم

تو کارت... گفتم اگر دوست داری از االن برای زن 

بعدی يکی رو بگير هی دعوتت کنه سفر خارج از 

 ...کشور... ما که ديگه رفتنی شديم

 

نمی دانستم حرف هايش را پای حسادت زنانه بگذارم يا 
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اعتمادی که به من داشت؟ البته متلکش کامال واضح 

راه من و سحر است.  بود تا به من بفهماند اينجا آخر

در هر حال هر دو ساکت شديم و تا هتل ديگر حرفی 

نزديم. ورود حجم زيادی از مسافر قسمت البی مجلل 

هتل پنج ستاره را پر تردد کرده بود. هر کس گوشه ای 

نشست تا راهنما که خودش را رژين معرفی کرده بود 

کارهای مربوط به تحويل اتاق ها را انجام دهد. همه 

ه بودند ولی يک عده از راه نرسيده چمدان ها را خست

گوشه ای رها کردند و به سمت بوفه رفتند. من و سحر 

روبروی هم در مبل ها فرو رفتيم و مشغول راه انداختن 

اينترنت برای تماس با خانواده شديم. رژين خانم که 

سحر ادعا می کرد چشمش مرا گرفته به سمت ما آمد. 

ک می داد بفهمم وقتی خودم چيزی ته دلم را قلقل

حواسم به زن های ديگر نيست اطرافم چه می گذرد. 
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زيرچشم نگاهی به سحر انداختم و فهميدم شش دانگ 

 .حواسش به مکالمه من و رژين است

 

مدارک را به دستم داد و دستبند پالستيکی مخصوص 

مهمانان هتل را به سمتم گرفت تا کمک کند دور مچم 

انستم انجامش دهم ولی دلم می ببندم. خودم می تو

خواست سحر حسادت کند: آقا سياوش اينو تا لحظه 

خروج کامل از هتل باز نکنيد چون بهتون خدمات تعلق 

 ...نمی گيره... مچ دستتون رو بديد من ببندم

 

دستم را باال گرفتم اما نگاهم سمت سحر بود. بی خيال 

اشت. با گوشی موبايلش بازی می کرد و کاری به من ند

حرصم گرفته بود. دستبند را که بست مخصوصا بلند 

 گفتم: ميشه برای خانمم هم ببنديد؟
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لبخندی زد و به سمت سحر چرخيد اما قبل از اينکه 

کلمه ای حرف بزند سحر در همان حالت گفت: چالق 

  ...نيستم برای شما بست نوش جونش

 

بنده خدا خودش حساب کار دستش آمد. مدارک و 

ا روی ميز ميان ما گذاشت و رفت. سحر دستبند ر

برخاست و دسته چمدانش را گرفت: پاشو بريم تا نرفته 

 ببينم رژين جونت چه اتاقی گرفته برامون؟

 

وارد اتاق که شديم منظورش را فهميدم. آنقدر تنگ و 

کوچک بود و بوی نم می داد که نمی شد اطراف تخت 

ی خورد و راه رفت. پنجره اتاق به هواکش آشپزخانه م

به جز ديوار چيزی ديده نمی شد. سحر چمدان ها را 
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داخل نبرد. در را باز کرد و نگاهی داخلش انداخت به 

 ...من گفت: بريم تا دوست دخترت نرفته

 

فکر کردم می خواهد اعصاب مرا خراب کند که معترض 

شدم: چی ميگی؟ هرچی مزخرف بارم می کنی هيچی 

 ...تو اذيت نکننميگم... ول نمی کنه... برو 

 

کالفه در را باز کرد و گفت: شما برو من خودم ميرم 

 ...پايين حرف می زنم

 

بی فکر بازويش را گرفتم تا همانجا بماند: نکن سحر... 

 ...ببين خودت داری شروع می کنی

 

دستش را پس کشيد و به سختی طنين صدايش را کنترل 
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کرد: سياوش ميشه انقدر عوضی نباشی؟ من تو رو 

آوردم اينجا... برای يک بار هم که شده به جای اينکه 

حال منو به خاطر غريبه و آشنا بگيری به من اعتماد 

کن... دنبالم بيا اگر بد ديدی طرف رژين خانم رو 

  ...ترت نمی شکنهبگير... نترس دل دوست دخ

 

 

پشتش را کرد به سمت آسانسور رفت در حاليکه زير 

لب غر می زد: يه روز مادرش... يه روز خواهرش... 

يه روز زن داداشش... اينجا هم به خاطر يه غريبه 

عوضی که خجالت نمی کشه برای مرد زن دار عشوه 

مياد... همه خوبن جز سحر بدبخت... خدايا کی تموم 

 ميشه؟

 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

298 
 

 

حرفی نداشتم بزنم چون صد درصد حق با سحر بود. 

هنوز نمی دانستم چرا اصرار دارد قبل از خروج رژين 

از هتل دوباره به البی بازگرديم ولی چرا ياد نمی گرفتم 

طرفدار زنم باشم؟ هميشه می گفت تو مرا به يک آبنبات 

می فروشی. اينجا ديگر خانواده ام وسط نبودند و آن 

ی برای من نداشت ولی همچنان داشتم دختر هيچ ارزش

طرف ديگران را به جای زن خودم می گرفتم. جلوی 

قسمت رزرواسيون که ايستاد خطاب به متصدی درباره 

اتاق اعتراض کرد. زبان ترکی را از کودکی در خانواده 

ياد گرفته بود و اينجا به کمکش می آمد. متصدی چيزی 

ک ما شد و گفت اما سحر کوتاه نيامد. رژين نزدي

 پرسيد: چی شده؟
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سحر نگاهی به او انداخت و گوشی موبايلش را به 

سمتش گرفت: اين اتاقی بود که شما به خاطرش از من 

اون همه پول گرفتيد... اگر همين االن اتاق ما رو 

  ...عوض نکنيد به آژانس تهران زنگ می زنم

 

رژين خنديد و گفت: شما اولين بارتونه اومديد ترکيه؟ 

بين عزيز من اينجا هتل هاش استاندارد نيست... ميگن ب

پنج ستاره ولی خدمات هتل سه ستاره ميدن... االن 

وضع همه اينطوريه... تازه اتاق شما رو خودم انتخاب 

 ...کردم

 

سحر او را کنار زد و عکس داخل موبايلش را نشان 

متصدی هتل داد. مرد نگاهی انداخت و چند جمله ای 

به سمت رژين چرخيد و گفت: اوال که حرف زد. سحر 
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ممنون خودت انتخاب کردی ولی ما هموطن تو 

هستيم... چطور االن به من گفت عوض می کنه؟ الزم 

نکرده خودت انتخاب کنی من هم گزارش کارت رو به 

آژانس ميدم... اولين بارمه اومدم ولی شاسکول نيستم 

زن هرچی تو بگی من هم بگم چشم... در ضمن اين آقا 

 ...داره فهميدی؟ برو رد کارت

 

 

آخ که دلم خنک شده بود. متصدی هتل با احترام يکی 

از کارمند ها را صدا زد. از او خواست چمدان های ما 

را به اتاق ديگری ببرد و از ما دعوت کرد برای 

پذيرايی به رستوران برويم. آنقدر غذاهای متنوع روی 

کند. گرسنه نبودم ميزها بود که هر ذائقه ای را تحريک 

و حوصله اينکه دور ميز ميان جمعيت بچرخم هم 
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نداشتم. ميزی خالی پيدا کردم و نشستم. شايد هم تربيت 

خانوادگی ام باعث شد به جای اينکه مثل بقيه خودم 

پای ميزها بروم آنجا بنشينم تا سحر برايم غذا بياورد. 

کار هميشگی من بود. کسرشأن می دانستم در مراسم 

يی که غذا را سلف سرويس ارائه می دادند خودم ها

بروم و غذا بکشم. می نشستم و سحر مجبور می شد 

چند بار اين مسير را طی کند تا برای هر دوی ما غذا 

 .بياورد

 

اين رسم را مادرم راه انداخت. همين کارها را می کرد 

که من تصور کنم برترين و محترم ترين فرزندش 

می رفت و با اينکه به سختی می هستم. قبل از هر کس 

توانست راه برود برای من غذا می آورد. سحر اين 

کارش را دوست نداشت اما بيشتر به من معترض بود تا 
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مادرم! می گفت من بی غيرتم که می نشينم تا زن ها از 

من پذيرايی کنند. نه به آن همه حساسيتم در فرودگاه و 

ش کرده بودم تا هواپيما... نه به اينکه اينجا رهاي

مغرور ژست بگيرم و منتظر شوم با بشقابی پر از غذا 

برگردد. اين همه تعارض در رفتارم حتی برای خودم هم 

توجيه پذير نبود. به منظره استخری که تازه داشتند 

داخلش آب می ريختند خيره شده بودم که سحر آمد. دو 

بشقاب پر از غذا و شيرينی های متنوع کرده بود. 

ها را روی ميز گذاشت و سراغ بوفه مخصوص  ظرف

نوشيدنی رفت. ليوانی دوغ گرفت و برگشت. با اشتها 

شروع به خوردن کرد بدون اينکه به من تعارف کند. با 

اينکه گرسنه نبودم اما از اين حرکتش تعجب کردم. 

تکيه ام را از پشتی صندلی گرفتم و کمی به او نزديک 

 خوشمزه است؟ شدم تا کسی صدای مرا نشنود:



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

303 
 

 

تکه ای کباب در دهانش گذاشته بود. چشم هايش را 

بست و با لذت شروع به جويدن کرد: اوم... سياوش 

اين کوفته مخصوص ترکيه است نمی دونی چقدر 

خوشمزه است... ببين چقدر شيرينی هاشون خوشگله؟ 

  ...می خوری برو بردار

 

 

رافم از حرص لب هايم را به هم فشردم و نگاهی به اط

 کردم. کمی جلوتر رفتم و زير لب غريدم: من برم بيارم؟

 

شانه ای بی خيال باال انداخت و چنگالش را در ساالد 

ببين کدوم  ...فرو برد: مگه چالقی؟ من مادرت نيستم

يکی از زن های اينجا داره برای شوهر دو متريش غذا 
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می کشه؟ اگر يکی رو پيدا کردی من ميرم همون کارو 

.. بزرگ شو سياوش... الاقل به خاطر مونا می کنم.

 ...جون ياد بگير زن آدم کلفت نيست حرمت داره

 

عصبی بلند شدم و صندلی را به عقب هول دادم: زبون 

 ...در آوردی... خودم کوتاهش می کنم

 

در و ديوار رستوران گويا حرف می زد و به من 

نازپرورده فحش بدهد. غرورم اجازه نمی داد خودم به 

راغ ميز غذا بروم اما نتوانستم نگاهی به مردم س

نياندازم. اولين چيزی که ديدم زن و مردی بود که کنار 

ميز ايستاده بودند و مرد در دهان خانمش غذا می 

گذاشت. چشم هايم را کوتاه بستم و خواستم از 

رستوران بيرون بروم که جلوی در با آن دو جوان در 
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لباس عوض کرده بودند  هواپيما رو به رو شدم. هر دو

و عرق گيرهای بدن نما پوشيده بودند تا عضالت سينه 

و بازوها را به نمايش بگذارند. بی اختيار ايستادم و به 

پشت سرم نگاه کردم. سحر تک و تنها نشسته بود و به 

صندلی خالی من نگاه می کرد. ديگر از آن اشتهايی که 

به آن  به نمايش گذاشت خبری نبود. آنقدر مأيوس

صندلی خيره شده بود که هر کس قصه ما را نمی 

دانست هم می فهميد مردی قلب اين زن را شکسته. يک 

زن تنهای دل شکسته عجب طعمه شيرينی می شد برای 

اين همه گرگ گرسنه که پی خوشگذرانی آمده بودند و 

 من بی غيرت داشتم کجا می رفتم؟

 

ها رفتم. با بی معطلی بشقابی برداشتم و به سراغ غذا

عجله کمی ساالد و چند تکه کباب برداشتم و سر ميز 
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برگشتم. با دلخوری نگاهی به من انداخت ولی چيزی 

نگفت. خودش را مشغول بازی با ليوان دوغی که تا 

نصفه خورده بود نشان داد. آن دو جوان که مثل 

عاملين شکنجه من شده بودند روی ميز بغلی نشستند. 

يک ما می آمدند تا انگيزه ای شوند من بايد هم آنجا نزد

دست از غرورم بکشم. دلم می خواست به کل هتل حالی 

کنم اين زن مال من است. هرچند در وقت اضافه بازی 

به سر می بريم اما با کسی تقسيمش نمی کنم حتی برای 

 ...يک نگاه يا يک لبخند

 

با حرص ليوانش را برداشتم و به سمت بوفه نوشيدنی 

نمی توانستم به متصدی حالی کنم چه می خواهم رفتم. 

اما با ايما و اشاره ليوان ديگری دوغ و يک بطری آب 

معدنی با ليوان تميز گرفتم و روی ميز گذاشتم. سحر 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

307 
 

سرش را باال نياورد اما زيرچشمی با تعجب نگاهی به 

  .دست های من انداخت

 

 

مخصوصا خم شدم کنار گوشش بلند گفتم: عزيزم چيزی 

 ی خوای برات بيارم؟م

 

غذا در گلويش پريد. چند بار پشتش ضربه زدم. کمی 

آب خورد تا نفسش باال آمد و شروع به خنديدن کرد. 

هر کاری می کردم خنده اش بند نمی آمد. از صدای 

خنده سحر ميز بغلی هم شروع به خنديدن کردند و 

مرتب می پرسيدند چه شده ولی سحر بدتر می شد. من 

ده افتاده بودم. در گوشش نجوا می کردم: هم به خن

سحر نخند... بسه ديگه مگه من چی گفتم؟ نکن جلوی 
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 ...مردم ضايع شدم

 

خودش بشقابش را برداشت تا مرا برای غذا کشيدن 

همراهی کند. هر چند ثانيه يک بار دوباره زير خنده می 

زد و گاهی زير لب چيزهايی می گفت که مرا هم می 

نگفت عزيزم کوفت بخوری... عشقم  خنداند: خوب شد

درد بخوری... خفه بميری عزيز دلم از شرت راحت 

 ...بشم

 

از لجم تکه ای ماهی در بشقابش انداختم و غريدم: بسه 

 ...ديگه همه دارن نگاه می کنن

 

ماهی را دوباره به سينی برگرداند: عزيزم ماهی 

  ...بخوری تا صبح عزرائيل رو بغل کنی ايشا
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م نبود معده اش به ماهی حساس است. خواستم حواس

جو را عوض کنم شايد خنديدنش تمام شود. به تقليد از 

 ...مردی که نزديک ما بود گفتم: بيا بريم پيتزا بگيريم

 

 ...و بعد با لجبازی افزودم: عزيزم

 

بشقاب را روی ميز گذاشت. کف هر دو دستش را به 

خت خنديد. گوشه ميز تکيه زد و سرش را پايين اندا

چند بار صورتش را با دست ها باد زد شايد خنده اش 

بند بيايد اما دوباره چيزی گفت که من هم شروع به 

خنديدن کردم: وای سياوش... چرا مثل ميمون هر کاری 

بقيه می کنن تو هم می کنی؟ نگو ديگه عزيزم که 

هرچی خوردم پس ميدم... خيلی ضايع ميگی اصال بهت 
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 ...نمياد

 

آخرش به من برخورد. خم شدم کنار گوشش حرف 

گفتم: ساکت ميشی يا همين وسط خودم کاری کنم تا آخر 

 عمر خنده يادت بره؟

 

با لبخند به سمتم برگشت و از ميان دندان های به هم 

فشرده اش گفت: شروع کن تا سينی ماهی رو بکوبم 

  ...توی سرت تا آخر تعطيالت بوی ماهی آب پز بدی

اهم به سمت آن سينی که درباره اش حرف بی اختيار نگ

زد کشيده شد. ماهی های بی رنگ و رو که بوی ضخم 

بدی می داد درونش چيده بودند و اطرافش پر از پياز و 

هويج بود. نخواستم کم بياورم. صورتم را به او نزديک 

کردم و با حرکت چشم به ماهی ها اشاره کردم: من کل 
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داری با عزرائيل بندری  اينو می کنم توی حلقت تا عمر

برقصی... انگار يادت رفته من سياوشم کم نميارم... 

فکر کردی چند بار روم دست بلند کردی زنده ای قراره 

 تا ابد ادامه داشته باشه؟

 

ابروهايش را چند بار باال فرستاد و با لبخند گفت: 

 ...سياوش... اين ور... عشقت اينجاست

 

وتاه قدی را ديدم که آنقدر رد نگاهش را گرفتم و دختر ک

زير آفتاب برنزه شده بود پوستش کامال سياه بود. 

نگاهم که به سمتش چرخيد عشوه ای آمد و چشمک 

زد. سريع به سمت سحر چرخيدم و پشت به دختر 

ايستادم: چرا چرت و پرت ميگی من اصال اينو نديدم... 

 ...شب بياد تو خوابم سکته کردم
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: برو... برو من ديگه سياه بشو خنديد و با شيطنت گفت

نيستم آقا سياوش... اوال که قفل فرمون با خودم 

آوردم... دوما وقتی داشتی با وکيلت دنبال حکم عدم 

تمکين من می رفتی به من فهموندی از اون سياوش 

نجيب و سر به زير قبلی خبری نيست... آنتن هات خيلی 

 ...وقته می جنبه... خر خودتی

 

شت و به سمت ميز مخصوص سرو پيتزا از کنارم گذ

رفت. همانجا خشکم زده بود. من دنبال آن حکم لعنتی 

بودم که بترسد و به خانه بازگردد اما حق داشت بعد از 

قضيه مونا و کاری که خانواده ام کردند اينطور فکر 

کند. دوباره آن درد لعنتی به قفسه سينه ام حمله ور 

نست مرا در دم شد. حس خيانت کار بودن می توا
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بکشد. آنقدر به بعضی چيزها حساس بودم که حتی 

تصورش کاری می کرد از زنده بودنم پشيمان شوم. 

صدای دختری که چند ثانيه پيش جلوی سحر به من 

چشمک زد در فضای سرم می پيچيد. رستوران دور 

سرم می چرخيد و اشتباهاتم از جلوی چشمانم می 

به سينه ام چنگ کشيدم.  گذشت. نفسم به شماره افتاد و

لحظه ای چهره زنی که آن سوی ميز ايستاده بود را 

ديدم که جيغ کشيد و شوهرش را صدا زد. زانوهايم 

سست شد و همانجا نشستم. حس کردم کسی دستش را 

روی سرشانه ام گذاشت. از ترس اينکه مبادا آن دختر 

باشد دستش را پس زدم ولی صدای سحر را شنيدم که 

نشست و نامم را صدا زد: سياوش... سياوش چی کنارم 

 ...شدی... سياوش
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فکم قفل شده بود. درد عجيبی از سينه ام به زير دندان 

ها می خورد و فشار زيادی به مغزم می آورد. در آن 

لحظات به تنها چيزی که فکر می کردم چهره زشت و 

  .کثيفم در ذهن سحر بود

 

شتم که دلم می آنقدر احساس بدی نسبت به خودم دا

خواست چنگ بکشم پوست صورتم را بکنم و داد بزنم: 

من هرگز به تو خيانت نکردم... خيلی بدم اما خيانت 

 ...نکردم... بی شعورم اما خيانتکار نيستم

 

مردی دست هايش را زير بازوهايم برد و از زمين بلندم 

کرد. صندلی گذاشتند و من نشستم. دست سحر که روی 

ت با عجله و محکم با هر دو دست نگهش شانه ام نشس

داشتم. ديگر غرور و خجالت معنی نداشت. دلم می 
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خواست با صدای بلند گريه کنم. آنقدر دستش را ببوسم 

تا حس درونم را بفهمد. هنوز نمی توانستم ادعا کنم 

عاشقش هستم اما نيازم به اينکه بگويد می ماند و ترکم 

به قبل شده بود.  نمی کند چندين هزار برابر نسبت

اميدی نداشتم زيرا خودم را يک هيوال می ديدم که دارد 

خونش را می مکد و حتی با اينکه توبه کرده نمی تواند 

خوی وحشی خودش را سرکوب کند. همه با انگشت او 

را نشان می دهند و می گويند اين همان خائن بی 

معرفتی است که سالها اين دختر را آزار داد و حاال 

  .مردی را به معنای واقعی در حقش تمام کردنا

 

سرم را باال گرفتم با ديدن چهره همان جوانی که چشم 

به ناموس من داشت حالم بدتر شد. هفت سال تمام 

ويران کرده بودم که چنين روزی را ببينم. غريبه ها 
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بيايند و افسار زندگی مرا در دست بگيرند. ناموسم را 

گناهی که در زندگی می شناختم بدزدند و مرا به بدترين 

يعنی خيانت متهم کنند. از همه بدتر اينکه حق خودم می 

دانستم اين لحظات را تجربه کنم. سکوتم از بی 

عرضگی خودم بود. وحشتزده به اطرافم نگاه می کردم. 

می ديدم سحر گريه می کند و آن جوان خم شده سعی 

و معلوم  دارد با من حرف بزند. ليوانی آب دستش گرفته

نيست برای دلبری از زنم دلسوزی می کند يا واقعا 

نگران حالم شده؟ هرچه بود می توانست مرا همانجا 

بکشد. ليوان را از دستش گرفتم و کمی خوردم. خنکی 

آب هوش و حواسم را برگرداند. سحر جلو آمد و بازوی 

مرا بلند کرد تا دور شانه اش بياندازد. افشين هم بازوی 

ا گرفت. کمک کردند تا به آسانسور رسيديم. ديگرم ر

افشين دکمه طبقه سوم را فشرد و پرسيد: اتاقتون 
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عوض شد؟ به ما يک اتاق گندی دادند بوی فاضآلب 

 ...ميده

 

دستم را روی شانه اش گذاشتم: افشين جان داداش 

دستت درد نکنه... فردا سحر مياد کمک می کنه اتاقتون 

می تونم برم...شما برو  رو عوض کنيد... ديگه خودم

  ...پيش خانمت تنهاست

 

 

در آسانسور که باز شد خودم وارد شدم و به ديوارش 

تکيه زدم. افشين با نگرانی پرسيد: آبجی مطمئنی کمک 

 نمی خوای؟

 

سحر با صدای پر بغضی گفت: خيلی ممنون... ببخشيد 
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 ...تو رو خدا... االن ميگم دکتر بياد باال... شما برو

 

ن رفت و من با سحر در آسانسور تنها شدم. روی افشي

اينکه نگاهش کنم نداشتم. سرم را به دستم تکيه داده 

بودم و جواب سوال هايش را نمی دادم: سياوش من 

حرفی زدم ناراحت شدی؟ آخه چی شد؟ تو که خوب 

 بودی؟ سياوش فشارت افتاده؟ 

 

سرم را باال و پايين بردم که يعنی هيچکدام از اينها 

نيست. خواست کمک کند از آسانسور بيرون برويم اما 

دستش را پس زدم و گفتم: خوبم سحر... برو در اتاق 

 ...رو باز کن

 

آرام پشت سرش راه افتادم. آرزو می کردم هرچه 
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زودتر وارد اتاق شويم تا به دستشويی پناه ببرم و دل 

سيری گريه کنم. اهل اين کار نبودم برايم عار بود اما 

به وجودم حمله ور شده بود که حس می کردم  طوری

اگر خالی نشوم می ميرم. اتاق بسيار متفاوتی با آن 

اولی بود. بسيار شيک و بزرگ با بالکونی به سمت 

دريا درست مثل همان عکسی که سحر به متصدی هتل 

نشان داد. چراغ ها را که روشن کرد با عجله به سمت 

ن وارد اتاق شود. در بالکن رفت تا اجازه دهد اکسيژ

تيشرتم را بيرون کشيدم و به دستشويی پناه بردم. 

شيرآب را باز کردم و روی لبه وان حمام نشستم. اجازه 

دادم اشک هايم پايين بريزند. حجم ماهيچه قلبم گويا 

چند برابر شده بود و با حرص به اندامم خون پمپاژ می 

 کرد. چانه ام از بغض می لرزيد ولی سعی می کردم

اجازه ندهم صدا بيرون برود. سحر نگران پشت در 
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ايستاده بود ولی من حس می کردم فاصله قلب و جسمم 

تا او فرسنگ ها زيادتر شده. کسی در اتاق را زد. سحر 

 ...مرا صدا کرد: سياوش بيا بيرون دکتر اومده

 

چه بايد به دکتری که زبانش را نمی فهميدم می گفتم؟ 

يادم دهد؟ معجونی سراغ داشت دارويی داشت تا عاشقی 

تا تمام اين هفت سال لعنتی را از ذهن و قلب سحر پاک 

کند؟ اصال می شد آمپولش کند به وسط قلبم تزريق کنم 

و بفهمم فرق زن با کمد ديواری چيست؟ شايد فراموش 

کند آن حکم عدم تمکين بی پدر و مادری که تقاضا داده 

ی می کند يا بودم چطور بختک شده روی قلبش سنگين

مثال همه به يک باره تصميم بگيرند به جای اينکه 

برای من زن دوم بگيرند توقعات خودخواهانه شان را 

  .از من و همسرم کم کنند
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چه می گفتم به دکتر؟ می گفتم زنم منتظر است اين عيد 

لعنتی بگذرد تا برای هميشه برود چون من بلد نيستم 

 دستش را بگيرم يا غذا دهانش بگذارم؟ 

 

آنقدر به در حمام کوبيدند که مجبور شدم صورتم را 

بشورم و بيرون بروم. سحر خواست روی تخت بخوابم 

روی ورودی که گذشتم تا دکتر معاينه ام کند. از راه

تازه چشمم به تخت خواب های جدای از هم افتاد. لب 

پايينم را با درد گاز گرفتم تا دوباره اشک هايم پايين 

نريزند. روی اولين تخت که نشستم سحر خم شد بند 

کفش هايم را باز کند. عصبی دستش را پس زدم: نمی 

 ...خواد
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زهم تندی بلند شد و عقب رفت به ديوار تکيه زد. با

کردم اما از خجالتم بود. دراز کشيدم و ساعد دستم را 

روی چشم ها گذاشتم تا نبينند گريه کرده ام. دکتر 

فشارم را گرفت و به ضربان قلبم گوش کرد. صدای 

رژين را شنيدم که از من پرسيد: آقا سياوش عصبی 

 شدی؟

 

اصال متوجه حضورش نشده بودم. آمده بود تا حرف 

رجمه کند. دستم را بلند نکردم اما با لحن های ما را ت

  .خشکی گفتم: خوبم خانم لطفا شما بريد

 

 از سحر پرسيد: دعواتون شد؟ 

 

عصبی مثل برق از جا پريدم و روی تخت نشستم: خانم 
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به شما چه ربطی داره؟ برو بيرون الزم نکرده تو 

 ...زندگی مردم فضولی کنی

 

به باالتنه عريان  از رو نرفت. همانجا ايستاد و نگاهی

من کرد: آخه دکتر ميگه از اعصابتون اينطوری 

 ...شديد... گفت يا بياييد پايين توی درمانگاه يا

 

ميان حرفش پريدم: الزم نکرده... بريد خودم بهتر 

 ...بلدم... سحر يه تيشرت به من بده

 

 دوباره پرسيد: سابقه داشتيد؟ دارو مصرف می کنيد؟

 

ن از کوره در بروم که با اوردنگی چيزی نمانده بود چنا

پرتش کنم بيرون که سحر مداخله کرد: رژين خانم من 
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ترکی بلدم نيازی به حضور شما نيست خودم گفتم اولين 

 ...بارشه... شما بريد من با دکتر می تونم حرف بزنم

 

شانه ای باال انداخت و لحظه آخر هم نگاه خريداری به 

ری داشتيد زنگ بزنيد من کرد: باشه... من پايينم کا

 شماره منو که داريد؟

 

سحر دستش را روی شانه اش گذاشت تا به بيرون 

هدايتش کند: من دارم اگر آقا سياوش الزم داشت حتما 

 ...بهش ميدم خيالت راحت

 

نفهميدم اين متلک آخر را به من انداخت يا آن زنيکه 

گستاخ ولی دوباره مرا به آن کابوس کثيف برد. نشستم 

سرم را ميان دستانم گرفتم. دکتر هتل داشت داروهايی و 
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که سحر با خودش آورده بود بررسی می کرد. مسکنی 

برداشت و از کيف خودش هم يک قرص جوشان دست 

سحر داد و خداحافظی کرد. در را بست و سراغ من 

 آمد. کنارم نشست و پرسيد: خوبی؟

 

 سری تکان دادم اما نگاهش نکردم. دوباره گفت: من

ميرم از پايين آب بگيرم زود بر می گردم... تو بخواب 

  ...دو دقيقه ديگه ميام

 ...زير لب گفتم: نمی خواد جايی نرو

 

طبق معمول حرفم را بد برداشت کرد: نترس بابا فرار 

نمی کنم... بايد اين قرص رو بندازم تو ليوان آب... 

 ...رژين گفت می تونم برم غذا بيارم باال

 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

326 
 

را گرفتم و آرام گفتم: سحر نرو... غذا  گوشه لباسش

 ...نمی خوام... زنگ بزن بگو آب بيارن باال حالم خوبه

 

کالفه مانتو و شالش را در آورد و روی تخت بغلی 

انداخت. تلفن را برداشت و به سختی حالی طرف کرد 

آب داخل اتاق نداريم. هر دو روی تخت های جدا از هم 

مانديم. سکوت سنگينی دراز کشيديم و به سقف خيره 

بود. وزن اين سکوت می توانست دنده های مرا 

بشکند. خدا را شکر گفتم وقتی در اتاق را زدند و دو 

  .بطری آب معدنی دست سحر دادند

 

برگشت و قرص را داخل ليوان انداخت دستم داد. 

خودش مشغول باز کردن چمدان ها شد و من فقط 

د شد نگاهی به نگاهش کردم. هر بار از جلوی من ر
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قيافه داغونم انداخت جمالت در مغزم نهيب زد اما نگفتم 

  .و باز سکوت کردم

 

لرزش گوشی موبايلم که روی تخت افتاده بود توجهم را 

از سحر گرفت. تبسم خواهر کوچکترم بود. دستم که به 

دکمه اتصال تماس خورد صدای زنگ دارش در گوشم 

وع به گله گذاری پيچيد. بدون سالم و احوالپرسی شر

کرد: خوش می گذره؟ معلومه... بايد هم خوش 

بگذره... مامان دست تنها بمونه شما بريد پی خوشی 

خودتون زنگ هم نزنی بگی ما مرديم يا زنده ايم؟ البته 

حق داری... معلومه سحر خانوم اجازه نميده... کارش 

رو کرد ديگه... اصال خبر داری بابا مجبور شده بره در 

زه از شهرام پول قرض بگيره بهش نداده؟ نبايد هم مغا

خبر داشته باشی... آقا هرچی داشته برده خرج حضرت 
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 ....واال کنه حاال مونده عقده های خانوم تموم بشه

 

تماس را بی مقدمه قطع کردم. چند ثانيه بعد دوباره 

شروع به زنگ زدن کرد. با حرص دکمه کنارش را 

ن چه ربطی داشت پدرم فشردم تا خاموش شود. به م

چک کشيده تا فک و فاميلش را مهمان کند؟ به سحر 

چه ربطی داشت مادرم عاشق اين بود هر سال برای کل 

طايفه در آن ويالی سرد لعنتی سفره های رنگين 

بياندازد و هر وعده با آب سرد باالی هفتاد تا بشقاب 

بشورد اما آن ماشين ظرفشويی که روزمادر برايش 

ه برق نزند؟ مگر تنها فرزند اين خانواده من خريدم ب

بودم؟ چه می شد اگر به قول سحر هر سال يکی از ما 

برای کمک می رفت يا پدر و مادرم می فهميدند ما هم 

زندگی داريم؟ آخرش چه به من دادند؟ دو تخت جدا از 
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هم با دلی خون گرفته شايد هم يک قلب مريض که زير 

دنی بيمار شده و هنوز هم فشار مسئوليت های تمام نش

 بدهکار است؟

 

ليوان ديگری آب خنک خوردم و خودم را برای يک 

مکالمه زجر آور آماده کردم. بلند شدم و روی مبلی که 

کنار پنجره بالکن قرار داشت نشستم. منظره قشنگی 

بود. فانوس دريايی می چرخيد و نورش روی دريا می 

شد از اين  افتاد. چراغ های روشن کشتی ها را می

فاصله ديد. صدای خنده و موزيک از حياط هتل شنيده 

می شد. چند بار نفس عميق کشيدم و بوی نسيم دريا را 

به ريه هايم فرستادم تا موفق شوم سکوت را بشکنم: 

 ...سحر... بيا بشين اينجا کارت دارم
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رعايت حالم را کرد که گفت: سياوش می دونی؟ هر بار 

ی می فهمم می خوای يه چيزی اينطوری صدام می زن

بگی که بعدش بايد با هم دعوا کنيم... ولش کن امشب 

 ...حالت خوب نيست باشه برای بعد

 

بلند شدم و به سمتش رفتم. تيشرتی که در دست داشت 

و می خواست تا بزند با ضرب کشيدم و روی تخت 

انداختم. کالفه پوفی کشيد و دست به کمر شد ولی من 

مچ دستش را گرفتم و به سمت مبل های  منتظر نماندم.

کنار پنجره کشيدم. مجبور شد بنشيند من هم روبروی 

او نشستم. خودش را بغل گرفت و شانه باال انداخت: 

باشه بگو ولی من که می دونم بايد خفه خون بگيرم تا 

 ...دعوا نشه
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پنجره را بيشتر باز کردم و پرده را کنار زدم: اتفاقا می 

نی... فکر کن امشب من سياوشی که می خوام حرف بز

 ...شناختی نيستم

 

خنديد: يه جور می گی حس می کنم قراره بميرم می 

خوای حالليت بگيری... بس کن سياوش من از حرف 

های بی سرو ته خودمون خسته ام... الاقل اين چند 

 ...روز که اينجاييم بيا خاله زنک بازی رو شروع نکنيم

 

تکيه زدم و با لحن آرامی گفتم: می  آرنج هايم را به ميز

 ...خوام اعتراف کنم... تو هم بايد بشنوی

 

تای ابرويش باال پريد: يا خدا... سياوش معلومه امشب 

 چه مرگته؟ 
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هنوز بغض داشتم. نگاهم را به دريا دوختم تا لرزيدن 

چانه ام را نبيند و برای اولين بار حرف دلم را زدم: من 

 ...نداشتمهيچوقت تو رو دوست 

 

حرفم سنگين بود. سکوتش سنگين تر از اعتراف تلخ 

من ولی خيلی طول نکشيد: می دونستم... فقط نمی 

فهمم چرا ادامه دادی وقتی من شب قبل از عروسی 

بهت گفتم مجبور نيستی؟ چرا گذاشتی اين همه وقت 

  ... بگذره وقتی اصال برات

 

 

م تو رو ميان صحبتش پريدم: اشتباه فهميدی... نگفت

نمی خواستم... من اصال نمی دونستم دوست داشتن يک 
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زن چه شکليه؟ تمام مغز من پر بود از وظايفم... ديگه 

خودت منو شناختی فکر نکنم نيازی باشه برات توضيح 

بدم... تو برای من يک وظيفه بودی که بايد انجام می 

شد. وقتی اسم منو روی تو گذاشتن شدی يک بايد... 

هرگز نمی شد تغيير کنه... مهم نبود چی  يک اصل که

پيش مياد نبايد جای تو کس ديگه ای می اومد... ما 

حتی هنوز نامزد هم نکرده بوديم که تو تبديل شدی به 

زن زندگی من تا ابد... حتی نمی دونم اسمش رو چی 

بايد گذاشت؟ اين عشق نيست خودم می دونم... يک 

. واقعا نمی دونم جور وسواس يا شايد غد بودن ذاتی..

ولی امشب می خوام برای اولين بار طبق حرفی که 

خودت يک روز بهم زدی صادق باشم... يادمه قبل از 

اينکه دوباره بری گفتی اگر فقط يک مرتبه حاضر باشم 

با حقيقت روبرو بشم مشکل من و تو حل ميشه ولی 
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 ...مقاومت می کنم

 

باز کردم:  به مبل تکيه زدم و دست هايم را به طرفين

بيا... اين هم حقيقت... من نمی دونم چطوری بايد با 

يک زن همصحبت شد... اعتراف می کنم... تو و شهرام 

خيلی وقت ها برای من هيچ فرقی نداريد... حتی می 

تونم بگم با اون راحت تر از تو بودم چون می شد 

بشينم ساعت ها درباره کاسبی باهاش حرف بزنم ولی 

 ...با تو

 

ت هايم را پايين آوردم و روی دسته مبل گذاشتم: دس

  ...هيچی سحر... من هيچ حرفی ندارم با تو بزنم

 

عصبی ناخنش را می جويد و يکی از پاهايش را تکان 
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می داد. غرور لعنتی ام را زير پا شکستم و چشم هايم 

را روی سياوشی که تا اين لحظه می شناختم... 

ابل نفوذ بود بستم تا سياوشی که مثل سنگ سرد و غيرق

اجازه ندهم با شنيدن جمله دوستت نداشتم اعتماد 

بنفسش را از دست بدهد: تو از نگاه من زيباترين، 

نجيب ترين، خوش هيکل ترين، مهربون ترين و بهترين 

زن دنيايی... مهم نيست چقدر تحقيرت کردم حقيقت اين 

چيزيه که من االن دارم اعتراف می کنم. تو برای من 

نيازی نداشتی هفت قلم آرايش کنی يا هر روز تيپ 

بزنی... می دونی؟ من هرگز دلم بچه نمی خواست چون 

وجود تو برام کافی بود. همين که بودی انگار سياوش 

ديگه هيچی الزم نداشت می تونست بره وظايف تمام 

  .نشدنی خودش رو با خيال راحت انجام بده
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دقيقا برعکس  حرفم شايد خنده دار باشه چون من

چيزی که ميگم عمل کردم. من مثل يه ماشين کوکی 

بودم که توی نرم افزارش برنامه ريزی دقيقی شده بود. 

نمی تونستم برخالف چيزی که براش ساخته شدم قدم 

بردارم. حق داشتی می گفتی برای اين روزها از وقتی 

پسربچه بودم تربيتم کردند. می دونی چرا قلبم گرفت؟ 

اگر پست ترين و کثيف ترين موجود کل دنيا چون من 

هم باشم هرگز حتی برای يک لحظه فکر نکردم چشم 

هام می تونه به زن ديگه ای جز تو نگاه کنه... تو مغز 

لعنتی من فقط يک زن برای سياوش وجود داره اون هم 

تويی... ولی چی شد؟ نشستن برام تصميم گرفتن که به 

نتی می تونه خيانت ناموسم بفهمونن اين سياوش لع
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 ...کنه... به همه مقدساتم قسم

 

اجازه نداد ادامه دهم. حرفی زد که روی آتش درونم آب 

خنکی ريخت و قلبم به يک باره دست از درد کشيدن 

برداشت: سياوش خفه شو ببينم... به خدايی که بين من 

و تو شاهده قسم تو چشم پاک ترين مردی هستی که بعد 

... جمعش کن اين مزخرفاتی که از پدرم می شناسم

ميگی... من از روی لجبازی بهت متلک انداختم ببينم 

خوشت مياد هی گير ميدی به من؟ اگر نجيب نبودی 

تاحاال کشته بودمت... تو رو هنوز خانوادت درست 

نشناختن که رفتن برات خواستگاری... من اگر همين 

کنی االن بميرم تو تا ته دنيا مجرد می مونی فکر می 

نمی دونم؟ حاال که اعتراف کردی پس من هم ميگم... 

من از همون اول عاشقت بودم... خر نفهم تو بزرگترين 
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بدبختيت اينه قدر خودت رو نمی دونی... من احمق 

وقتی از در خونه بابام اومدی تو پس افتادم... همه 

گفتند اين پسره تو رو دوست نداره ولی مگه می 

دم کردم که امروز اينجام... می تونستم ازت بگذرم؟ خو

خوام برم ولی نميشه... هر کاری می کنم تا لحظه آخر 

می جنگم ولی عين خر دوباره برمی گردم تو اون زندان 

 ...لعنتی که تو برام ساختی... بزغاله

 

هيچوقت جرأت نداشت با من اينطوری حرف بزند. کافی 

د بود کوچک ترين اشتباهی در لحن کالمش داشته باش

تا من ساعت ها سرش داد بکشم و او را متهم به بی 

ادبی کنم ولی امشب عجيب فحش دادنش به دلم نشست 

که بلند خنديدم و غم سنگين روی قلبم رهايم کرد. اشک 

هايش روانه شده بود اما با حرص می خنديد و دوباره 
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تکرار می کرد: بزغاله ای ديگه... انقدر خری قدر 

به جهنم که دوستم نداری فقط  خودت رو نمی دونی...

  ...ديگه دروغ نگو جون عزيزت

 

 

 

بار سنگينی از روی شانه هايم برداشته شده بود. ای 

کاش زودتر می گفتم. ای کاش به جای اينکه جلوی 

همه ادعا کنم عاشق همسرم هستم اين سياهی را از 

سينه ام بيرون می کردم تا جای کافی برای احساسات 

که آن لحظه حس می کردم باز شود. خوب مثل چيزی 

برای اولين بار قلبم برای همسرم تپيد و وجودم را گرم 

کرد. محرکی شد تا دستش را با احساس خوب و 

قشنگی که درونم داشتم بگيرم و ببوسم. دستش را 
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کشيد و خنديد: سياوش اصال اين کارها بهت نمياد... از 

ند سال بس دروغ گفتی می ترسم دوباره گولم بزنی چ

  ...ديگه هم هدر بدم آخرش بشم عفريته فتنه

نفس دردناکی کشيدم و گفتم: حق داری ولی نترس قرار 

نيست گولت بزنم... تا آخر تعطيالت بهم فرصت بده... 

اگر موفق شدم خودم رو عوض کنم بمون ولی اگر 

 ....نشد

بغض اجازه نداد حرف آخرم را بزنم. بلند شدم و کنار 

م تا آن جمله لعنتی را به زبان بياورم: ولت پنجره ايستاد

 ...می کنم بری

تلخ خنديد: تو منو ول می کنی؟ مطمئنم اگر طالق هم 

بگيرم دست از سرم بر نمی داری... بابات که گفت هر 

وقت طالقت داديم بدون شده اسيد روی صورتت بپاشيم 

ناموسمون سهم کس ديگه نمی شه... فکر کنم تازه بعد 
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 ...س شما بشم تا حاال که نبودمطالق نامو

عصبی به سمتش چرخيدم: نمی شه انقدر اين کلمه 

 نحس رو تکرار نکنی؟

صدايش را کمی باال برد با لحنی کامال جدی گفت: نه 

نمی شه... سياوش چی فکر کردی؟ به زور بيارمت 

مسافرت بعد از اون همه گندی که به زندگيم زدی با دو 

دم بره بشم همون خر سابق؟ تا عزيزم گفتن همه چيزيا

گفتم از روز اول دلم برات لرزيد... تو اون دل بی 

صاحاب رو کردييه تيکه سنگ که روی سينه ام 

سنگينی می کنه... فکر کردی دستمو بوسيدی چه حسی 

 داشتم؟

ازت چندشم شد ...خواستی صادق باشيم ديگه؟ حقيقت 

من هم اينه که االن شنيدی... تو مرد بودنت يادت رفته 

زن بودنم... فکر اينکه بخوای نزديکم بشی از سرت 
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بيرون کن... فرصت می خوای باشه... تو رو اون تخت 

می خوابی من روی اينيکی دستت به من بخوره... اگر 

فکر کردی منو حامله می کنی تا آخر عمر به خاطر 

بچه...که نمی تونی کوچکترين تنشی رو تحمل کنی... 

رسه چون من خاک بر سر پای زورت فقط به من می 

اون عقد نامه کوفتی رو امضاء کردم و از تو ضعيف 

  ...ترم

 

 

راست ميگی سر بابات داد بکش...احترام پدر و مادرت 

واجبه قبول... سر برادرهات داد بزن... دستت رو برای 

مرد بلند کن... اما چرا؟ جلوی همه خفه خون می گيری 

ث بخوابه ولی من فرق کوتاه ميای فقط برای اينکه بح

دارم چون زورت می رسه... کور خوندی... اين سحر 
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که جلوت نشسته ته خطه... اين بار دست روم بلند کنی 

 ...چاقو روت می کشم مثل داداشات

حسی بود شبيه يک يورش جريان الکتريسيته که اين 

جور وقت ها از درونم شروع می شد و اختيار دست 

باال می رفت و به ظلم پايين  هايم را از من می گرفت.

می آمد. اين بار جلوی اين حس بی پدر و مادر ايستادم. 

نه به اين خاطر که از جثه کوچک سحر ترسيده باشم... 

ديگر نمی خواستم ادامه دهم. ته بن بست يک زندگی 

ايستاده بودم الاقل قدم های آخرم بايد با احتياط بيشتری 

ا در مشت می فشردم تا برداشته می شد. پاچه شلوارم ر

حس پرخاشگر و بی منطق درونم را برای ساکت کردن 

سحری که به وهللا حق می گفت کنترل کنم. يک بار هم 

که شده بايد می شنيدم. اين مخ لعنتی جای سوزن 

انداختن نداشت چه برسد به فکر کردن. لبريز بود از 
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حساب و کتاب يا حرف و حديث چطور می خواست 

گر را تحمل کند؟ هرگز تاب شنيدن نداشت قطره ای دي

زيرا جای اضافی برای تفکری جديد درونش نگذاشته 

بودم. شايد بايد دست هايم را می شستم، ذهنم را از نو 

می ساختم، قلبم را خالی می کردم و می شدم يک 

سياوش که خودش است نه مسئوليت ها و بدبختی هايی 

فش به جايی که ديگران بر سرش آوار کرده اند. حر

رسيد که اگر سابقا می شنيدم خانه را بر سرش خراب 

می کردم اما اين بار فقط مشتم را الی دندان هايم 

گذاشتم تا هر طور شده بشنوم: عشقی ديگه نمونده... 

اينجا توی سينه من فقط از تو نفرت هست و بس... می 

خوای بری زن بگيری؟خونه بابام انقدر می مونم تا 

نگ دندون هام بشه طالق هم نخواستم... گيس هام ر

اينجا آوردمت چون می دونم جنابعالی هيچوقت به من 
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اجازه نمی دی بفهمم مسافرت رفتن و خوش گذروندن 

يعنی چی؟ از هفت تا عيد يکيش رو به من بدهکاری 

پس برای من ادای مردهای زن دوست در نيار که ديگه 

  ...حنات پيش من رنگی نداره

 

 

ه دردی داشت شنيدن آنچه خودم کرده بودم و آخ که چ

لعنت به خودم می فرستادم. عاشق سحر نبودم اما اين 

حجم از وابستگی به او باعث می شد هر بار می گفت 

می رود و پشت سرش هم نگاه نمی کند جانم به لب 

برسد. چقدر راحت می گفت برو زن بگير! خاک بر سر 

نست کاری کند من که حتی حسادت زنانه هم نمی توا

سحر من بازگردد. حاال می فهميدم چرا با پای خودش 

به خانه برگشت؟ آمده بود از آخرين امکاناتش به 
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عنوان يک انسان استفاده کند. انتقامش را بگيرد و 

کمی دلش خنک شود. بعد می توانست برود و کل 

زندگی اش را پای نفهمی من ببازد. تازه می شنيدم که 

هديدش کرده و گفته طالق بگيرد چند بار پدرم ت

برادرهای چاقو کشم را سراغ خودش يا خانواده بيچاره 

اش می فرستد. هيهات! اين چه وضعی بود؟ چطور 

نفهميدم؟ چگونه جبران کنم؟ بر فرض بخواهد فرصتی 

 به من بدهد... اين لجنزار را چطور از نو می ساختم؟

بح او آن شب سحر خوابيد و من برای اولين بار تا ص

را تماشا کردم. من مردی بودم که می توانست بدن 

عريانش را ببيند. من تنها انسان در تمام جهان بودم که 

می توانست لب هايش را ببوسد و اندامش را لمس کند. 

تنها مالک احساسات و بدن اين زن فقط من بودم و 

بس! قدرناشناسی ام به کنار... من يک مرد سرد و يخ 
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که حتی مردانگی اش را فراموش کرده و  زده شده بودم

جدای از بی تجربگی درباره ارتباط گرفتن با زن ها 

محتاج درک لطافت اين موجود پاک نيست. من فقط 

سحر را تغيير نداده بودم... کسی که صدمه های جبران 

ناپذيرتری خورده بود خودم بودم. تماشای پاهای لختش 

ه هيچ حسی در من که از زير ملحفه سفيد بيرون افتاد

زنده نمی کرد جز اينکه شگفت زده از خودم بپرسم 

 چطور ممکن است هيچ حسی نداشته باشم؟

 

آن شب فارغ از چک های فالن مشتری، پرونده نيمه 

کاره پدرم، دعوای کامران با فالن رفيقش، اجاره مغازه 

و هزاران مسئله لعنتی ديگر که تمام اين سال ها دائم 

بازيچه می گرفت بدون اينکه نگران  ذهن و روح مرا

باشم صبح زود بايد به مغازه بروم تا طلوع خورشيد 
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نشستم و خيره به غلت زدن های مداوم سحر نگاه 

کردم. بزرگترين و مهم ترين سوالم اين بود: سياوش از 

 زندگيت چی می خوای؟

 

هر بار می پرسيدم پاسخ مشخص بود. من می خواستم 

نشدم. می خواستم با ازدواج خودم مرد خوبی باشم اما 

را از گناه دور کنم اما گويا من هيچوقت نيازی به زن 

نداشتم که مرتکب گناه شوم. تنها چيزی که با عملم 

نشان داده بودم که می خواهم، آن پرادوی صدفی دو در 

يا بنز مشکی با چرغ های ِزنون به حساب می آمد. 

بت کنم من بهترين شايد هم اطاعت از پدر و مادرم که ثا

فرزند آنها هستم حتی به قيمت بيمار شدن خودم و از 

دست دادن زن بيچاره ام. آيا من واقعا از صميم قلب 

 سحر را می خواستم؟
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خورشيد باال می آمد و کم کم نورش اتاق را روشن می 

کرد. سحر چرخی زد و بافت بلند موهای زيبايش را به 

عادت داشت هر شب  سمتی که من نشسته بودم انداخت.

موهايش را شانه کند و ببافد. می گفت دور گردنش می 

پيچد و کالفه اش می کند. به دست هايم نگاه کردم. آن 

موها اليق دست هايی بود که نوازشش کند. آيا من 

هرگز با عشق نشستم و انگشتانم را ميان تارهای لطيف 

گيسوان همسرم فرو بردم که بفهمم چه حسی دارد؟ 

ی سياوش خان.... لحظه ای تصور کن سحر موفق آها

شود از تو طالق بگيرد و مرد ديگری با قدرشناسی 

نوازشی که تو نکردی به اين موهای پاک هديه کند. 

  .تکانی به آن دل وامانده ات بده که ديگر وقتی نداری

شنيدن اذان صبح در يک کشور غريب وقتی جانت به 

شبيه اين است خدا  لب رسيده و راهت را گم کرده ای
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خودش بيايد در گوشت زمزمه کند: برخيز دست من را 

 .بگير وقت شادی است

آرام بلند شدم و از چمدانم مهر و جانماز برداشتم. 

وضو گرفتم و رو به خدايی که همان نزديکی با لبخند 

نگاهم می کرد ايستادم. نمازم که تمام شد زير چشمی 

و با هيچ کس تقسيم نگاهی به سحر انداختم: من تو ر

نمی کنم... عاشقت می شم... اجازه نميدم بری... تو 

 ...مال منی

دست هايم را به حالت دعا باال آوردم و چشم هايم را 

بستم تا از محضر خالقم طلب کمک کنم: خدايا مرا 

عاشق کن... خدايا مرا صالح کن... به من آرامش 

مرحم  بياموز... کمک کن قلبی که شکستم شفا دهم...

فايده ای ندارد شفا الزم است... بد کردم تو ببخش.... 
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تغييرم بده... انسانم کن... تو به من زندگی بياموز... 

  ...عاشقم کن... عاشقم کن

 

 

صدای خمار و خواب آلود سحر مرا به خودم آورد: 

 ...وای سياوش چقدر پيس پيس می کنی ای بابا

انست چشم با سر و وضعی آشفته در حاليکه نمی تو

هايش را باز کند برخاست و از کنارم به سمت 

دستشويی رفت. وقتی می خواست شروع به نماز 

خواندن کند هنوز نمی توانست روی پاهايش بايستد. در 

يخچال را باز کردم تا چيزی برای خوردن بردارم. 

چشمم به مشروبات الکلی داخلش که افتاد درش را 

ن موقع بود که تازه بستم و به چيزی دست نزدم. هما

فهميدم معلوم نيست اتاقی که در آن نماز خواندم پاک 
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بوده يا هزار جور کثافت کاری درونش شده. سحر 

مشغول گره زدن چادرش در قسمت زير چانه بود. شايد 

ذهنم را خواند که گفت: نترس همه جای اتاق تميزه 

خودم از خونه لوازم آورده بودم... هيچی از يخچال بر 

ار قيمت خون باباشون حساب می کنند...امروز خريد ند

می کنيم.... اگر گرسنه ای توی کيفم کيک و بيسکويت 

  ...با آبميوه هست

در کمد را باز کردم و کيف کوله پشتی اش را بيرون 

کشيدم. با کنار رفتن زيپ و بيرون آمدن محتويات 

درونش دلم لرزيد. کيف پولش واژگون شده بود. فوقش 

ا صد دالری داشت که می خواست کل اين مسافرت چند ت

مرا هم مهمان کند. شايد اين نشانه ای از جانب خدا بود 

که به من بفهماند اگر می خواهی تغيير کنی از خساست 

خودت شروع کن. بی معطلی سراغ کيف کمری خودم 
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رفتم. بسته دالرهايی که تا اين لحظه از سحر پنهان 

درون کوله پشتی او گذاشتم. کرده بودم را برداشتم و 

نمازش که تمام شد با همان چادری که در سر داشت 

خودش را به تخت رساند و دمر روی تشک افتاد. به 

حرکتش خنديدم و ضربه ای به ران پايش کوبيدم: پاشو 

 تنبل با چادر می خوای بخوابی؟

زير لب غر زد: سياوش ولم کن خوابم مياد... کاری 

بگيرم راحت بخوابم... هی پيس پيس نکن برم اتاق جدا 

زر زر... يه نماز خواستی بخونی انقدر سر و صدا 

 کردی؟

 با تعجب پرسيدم: من؟ چه سرو صدايی؟

عصبی بلند شد نشست و در حاليکه گره سفت زير چانه 

اش را باز می کرد گفت: نمی تونی راه ميری پات رو 

زمين نکشی؟ هی خش خش می کنه... در دستشويی رو 
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و بار محکم زدی به هم برق از سه فازم پريد... هی د

ميگم عادی می شه دست خودش نيست از بس 

  .... خودخواهه نمی تونه رعايت کسی رو بکنه

 

 

طبق عادت کمی صدايم را باال بردم: هی چته؟ اول 

 صبحی شروع کردی؟

 !لبخندی زد و دوباره دراز کشيد: آخيش

 عنی چی آخيش؟اين حرکتش بيشتر باعث تعجبم شد: ي

گويا خيالش بابت چيزی راحت شده باشد با خوشحالی 

بالشت را زير سرش تنظيم کرد: فکر کردم چيزی 

خورده توی مخت که يه کم آدم شدی... االن فهميدم 

همون سياوش بداخالق خودمی... ترسيدم نکنه ُمردی 

 ...اين روحته
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 به حرفش تلخ خنديدم: يعنی انقدر بدم؟ 

ريده بود. شلخته ملحفه را کناری زد و خواب از سرش پ

برخاست: تو بد نيستی فقط نمی خوای خودت باشی... 

از نظر من يک توهمی که با حقيقت وجودت خيلی فرق 

 ...داره... ولی من

نزديک آمد و به چشم هايم خيره شد: ديگه گول حقيقت 

  ...جنابعالی رو نمی خورم

هتل با  پاکت بيسکويت را از دستم کشيد: نخور...

خدمات شبانه روزی نگرفتم که با بيسکويت خودت رو 

  ...سير کنی

خنديدم و گفتم: ساعت هفت صبحه... هيچ هتلی زودتر 

 ...از

حرفم نصفه ماند. سحر جلوی در کمد تيشرتش را در 

آورد و با عجله شلوارکش را پايين کشيد. خدا می داند 
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ديده  چند وقت از آخرين باری که او را با لباس زير

بودم می گذشت. هميشه خودم را مالک او می دانستم. 

آنقدر تماشای جسمش را به تعويق انداختم با اين خيال 

که حاال باشد برای بعد دير نمی شود که آخر دير شد. 

نگاهم از سر تا پايش را رصد کرد. همان بود که من 

می خواستم. پوست سفيد، پاهای بلند، الغر اما نه 

تناسب کافی بين باالتنه و پايين تنه... هيچ  استخوانی با

چيزی از زن روياهای من کم نداشت. سکوت من باعث 

شد بچرخد و نگاهم کند: چيه تو عمرت زن نديدی؟ 

 نکنه بايد جلوی تو هم خودم رو بپوشونم؟

شانه ای باال انداختم و بيشتر به سمتش چرخيدم: من 

وری جلوش تنها کسی هستم توی دنيا که می تونی اينج

بگردی... تا حاال که می پوشوندی چی شد؟ تو که گفتی 

 از من چندشت می شه چرا کرم می ريزی؟
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پيراهنی که از کمد بيرون آورده بود تنش کرد و با 

صورتی مچاله شده ادای صدای کلفت مرا در آورد: من 

تنها کسی هستم... جمع کن بابا اين حس مالکيت 

.. کرم کدومه؟ اينجا اتاق مسخره رو... آدم بشو نيستی.

  ...مشترکه وگرنه

 

با لجبازی خنديدم و متلکی ديگر به جانش انداختم: 

اتاق کجاش مشترکه؟ می خواستی من نبينم می رفتی 

 ...توی حموم

متلک من بی پاسخ نماند. جواب سحر هرچند با لحنی 

شوخ طبعانه به زبان آمد اما زهرش کامم را تلخ کرد: 

منو می بينی دست و دلت می لرزه می حاال نيست تا 

پری چهار تا ماچم می کنی؟ هر کی ندونه فکر می کنه 

خيلی آتيشت داغه طاقت نداری... بپوش بريم انقدر 
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  ...حرف مفت نزن

سحر اين همه به من توهين می کرد و من فقط می 

خنديدم؟ از کی به او اجازه دادم به من دستور دهد؟ سر 

چه آمده بود؟ لباس سبکی سياوش زورگوی مغرور 

پوشيد و موهايش را از پشت بست. بدون يک ذره 

آرايش جلوی در منتظر ماند تا به او ملحق شوم. فکر 

می کردم اين موقع صبح هتل هيچ خدماتی برای 

مسافرين نداشته باشد اما اشتباه می کردم. با اينکه به 

جز ما دو سه نفر بيشتر نبودند اما بوفه مشغول 

دهی بود. طبق عادت هميشه آنطور که مادرم سرويس 

مرا بزرگ کرده بود نزديک کافی شاپ روييکی از مبل 

ها نشستم با اين تصور که سحر ميرود و برای من هم 

خوراکی می آورد. وقتی ديدم با يک بشقاب کاغذی 

حاوی کيک در حاليکه به سختی ليوان نسکافه داغ را 
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: قراره تا نگه داشته جلوی من نشست حرصم گرفت

 آخر مسافرت اينطوری باشه؟

کمی نسکافه اش را فوت کرد و ليوان را روی ميز 

گذاشت. برشی از کيک برداشت و همينطور که در 

دهانش می گذاشت با چشم و ابرو حالی من کرد به ميز 

بغلی نگاهی بياندازم. زوج جوانی که همراهشان 

 نوزادی داشتند آنجا بودند. زن نشسته بود و با

خونسردی کيک و چای می خورد در حاليکه مرد جوان 

باالی سرش ايستاده و بچه را در آغوش داشت. شانه 

ای باال انداختم و دست بردم تا بشقاب کيک را به سمت 

خودم بکشم اما طوری حمله کرد و مانعم شد که چيزی 

نمانده بود بقيه هم ببينند:من خدمتکار تو نيستم... تو 

داشتن نداری... ببين شايد ياد لياقت زن و بچه 

گرفتی...آنکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد... 
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هند نخواستم ازت فوقش يک ذره احترام به انسان 

بودنم... برو برای خودت بيار... نمی شه هم خرجت رو 

بدم هم خدمتکارت باشم... مادرت اينجا نيست بهت 

 درس خودخواهی بده... منم سحر... سحر فهميدی؟

 

 

عصبی بلند شدم و چيزی نمانده بود لج کنم سراغ 

خوراکی ها نروم که با افشين مواجه شدم. بعد از 

احوالپرسی مرا به سمت بوفه کشيد تا خودش چای 

بردارد. حس می کردم به غرورم توهين شده و اگر به 

چيزی دست بزنم عزت نفسم زير سوال می رود. افشين 

برداشت. مليکا  دو ليوان نسکافه ريخت و کمی کيک

برای کمک آمد اما به او اجازه نداد. جمله ای به زبان 

آورد که اگر قبال می شنيدم می گفتم: چه زن ذليل و بی 
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 !خاصيت

مليکا سرش را روی شانه افشين گذاشت و خودش را 

 ....لوس کرد: بده يکيش و من بيارم ديگه

من کل ايران و گشتم که دختری پيدا کنم دست هاش  -

گل باشه اون وقت ليوان نسکافه داغ بدم دستش خوش

بسوزه؟ کدوم احمقی اين کارو می کنه؟ نمی خواد خانمم 

 !تو برو بشين هر چی بخوای خودم مردتم نوکرتم

چشم های مليکا برق زد و بوسه ای روی سرشانه 

افشين گذاشت: قربون مرد مهربونم برم... کيک 

 ...شکالتی بردار عزيز دلم

تی را من جلوی خانواده ام می کردم تا اگر چنين حرک

عمر داشتم دست از متلک انداختن و تمسخرم بر نمی 

داشتند. بين ما جا افتاده بود چنين زن هايی لوس و 

موذی هستند. اين تيپ مردها هم بی شک کمبود 
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مردانگی دارند. حاال من کمبود داشتم يا اين شاه داماد 

ه اين شيرينی گل آقا افشين که اول صبحی لبخندی ب

روی لب های خانمش آورد؟ زن من حتی حوصله شانه 

کردن موهايش را هم نداشت. مليکا آراسته و شيک با 

ناخن های الک زده و بوی عطر، سحر با تونيک شلوار 

اسپرت و آن شال لعنتی که مانند کلفت ها دور سرش 

پيچيده محصول دو نوع نگاه و تفکر مردانه بودند که 

ا پايش عشق و اميد می باريد زيرا مردش يکی از سر ت

به قول خانواده من زن ذليل و لوس بود آن يکی تمام 

وجودش پر از زخم و حسرت با جای کبودی زيرا 

مردش مرد بود زيادی حرف می زد دهنش را پر از 

  .خون می کرد

بشقابی برداشتم و درونش چند مدل کيک با کمی 

کردم و چند مدل  شکالت ريختم. ليوانی پر از آب جوش
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چای کيسه ای با عصاره های مختلف کنار کيک ها 

گذاشتم. سحر و مليکا مشغول صحبت بودند. زير 

چشمی نگاهی کرد اما به روی خودش نياورد و سوال 

بعدی را از مليکا پرسيد: شما از قبل پول برای گشت 

 کشتی داديد؟

 

 

مليکا با اشتياق پاسخ داد: نه... ببين دو مدل گشت 

کشتی هست... يکيش همونه که روی پکيج ما رايگانه 

يکی ديگه اش پوليه... دفعه پيش که من با خانواده 

خودم اومدم هر دوش رو رفتيم... اونی که رايگانه 

خيلی بهتره چون همه مهمون هاش ايرانی بودند و 

غذای ايرانی سرو می شد... اون يکی پر از روس و 

می خورد... همين که هلندی بود اصال غذاش به درد ن



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

364 
 

رايگانه فردا شب راه می افته مراسم سال تحويل 

 داره... حتما بيايد باشه؟

سحر خنديد و حرف جالبی زد: اومديم خارج از ايران 

قورمه سبزی بخوريم؟ خب همونجا می خورديم.... 

 ...اتفاقا من دوست دارم غذای اينجا رو امتحان کنم

ديگه مليکا...  افشين هم موافق بود: راست می گه

 ...هميشه که نمی شه غذاهای اينجا رو خورد

مليکا شکالتی به سمتش پرت کرد: آخه نفس من... 

همه جور غذای ترکيه ای همين جا توی رستوران 

بهمون ميدن... سه روز بگذره هوس آبگوشت می کنی 

 ...قربونت برم

چرا من حرفی نداشتم با مردم بزنم؟ حس بی خاصيت 

م. اين احساس شديد تر شد وقتی آن نگاه بودن می کرد

پر از حسرت را در چشم های خيس سحر ديدم. سرش 
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را پايين انداخت تا عشق ميان مليکا و افشين را نبيند. 

آنقدر حرکتش غم انگيز و سوزناک بود که دلم می 

خواست همانجا بلند شوم و او را در آغوش بگيرم. بی 

که حرف های آن  دليل با گوشی موبايلش بازی می کرد

دو نفر را نشنود. ياد روزی افتادم که برای اولين بار 

بعد از نامزدی به خانه دايی بزرگش رفتيم. جلوی در 

ورودی دستم را گرفت. با اخم نگاهش کردم و دستم را 

کشيدم. خدا می داند که از خجالت تا بناگوش سرخ شده 

ت بودم. تمام مدت سحر آمد و کنارم نشست اما من ژس

گرفتم و برای اينکه به حاضرين ثابت کنم مرد 

سرسنگين و با وقاری هستم محلش نگذاشتم. حتی بعد 

از مهمانی او را سرزنش کردم که چرا اين جلف بازی 

ها را در آورده و او فقط گريه کرد. هر چه مرور می 

کردم يک خاطره خوش از دوران نامزدی و عقد 
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سر می بردم و سحر نداشتيم. تمام مدت من در اخم به 

در حال توجيه کردن فک و فاميل بود تا برای سگرمه 

های من دليلی بياورد. همين رفتارم هم باعث شد 

خانواده اش يک شب قبل از عروسی بخواهند دخترشان 

  .را نجات دهند. حس می کردم از قلبش خون می چکد

 

 

افسوس گذشته را خوردن بدترين درد دنياست. چه می 

بقيه بزرگش می کردم؟ مردانگی ام زير شد جلوی 

سوال می رفت؟ خب می رفت مگر تا به اين لحظه به 

من جام قهرمانی دادند که می خواستم همچنان به تالشم 

 ادامه دهم؟

چنگال را در يک برش کيک فرو بردم و به سمت سحر 

گرفتم: هی خانم... بيا کامت رو شيرين کن... اخم ديگه 
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 !بسه

های درشتش يک درياچه پر از اشک  نگاهم کرد. چشم

شده بود. لب هايش را به داخل فرو برد تا بغضش 

نشکند. مردد بود به لجبازی ادامه دهد يا آن لقمه را 

برای اولين بار از دست شوهرش بخورد... مراقب باشد 

گولش نزنم يا اين فرصت را غنيمت بشمارد... سحر 

يزی نمی آنقدر حسرت اين لحظات را خورده بود که چ

توانست مانعش شود جلوتر نيايد و کيک را از سر 

چنگالی که در دست داشتم با لب هايش نگيرد. پلک 

هايش که پايين آمد قطره اشکی هم روی گونه اش سر 

خورد. سرش را به سمت ديگری چرخاند تا مليکا و 

افشين نبينند. وقتی با گوشه شال اشکش را پاک می 

  .ديدم که نزديک ما می شود کرد رژين راهنمای تور را

خودم را مشغول خوردن نشان دادم اما کنارم ايستاد و 
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 با صدای بلند پرسيد: بهتريد آقا سياوش؟

 !نگاهش نکردم: ممنون

صدايش را باالتر برد و خطاب به جمع اعالم کرد: خب 

همگی سالم... اتوبوس جلوی در منتظره... اون هايی 

نگ کردند سوار که ديشب با من گشت شهری هماه

بشيد بقيه می تونيد از رستوران استفاده کنيد... امشب 

 ...هم گشت کشتی کروز داريم تا نرفتم رزرو کنيد

تقريبا تمام کسانی که در البی حضور داشتند به جز من 

و سحر برخاستند تا سوار اتوبوس شوند. کمی 

 نزديکش شدم و پرسيدم: می خوای ما هم بريم؟

من چرخاند و با لحنی نسبتا عصبی  نگاهش را به سمت

گفت: هيس... حرف نزن االن عين بختک می افته روی 

 ...ما... الزم نکرده خودمون هم می تونيم

اشتباه نمی کرد. رژين چند ثانيه بعد با يک پوشه 
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دوباره به من نزديک شد و اين بار کنارم روی زمين 

نشست: آقا سياوش ديشب حالت خوب نبود گفتم مزاحم 

 ...نشم... شما جايی رزرو نکردی

به جای من سحر جوابش را داد: شما ديشب از من 

  ...پرسيدی گفتم ما خودمون بلديم

 

انگار حرف توی سرش نمی رفت. شايد هم ترفند جذب 

مشتری اش اين بود زن و شوهر را به جان هم 

بياندازد: بله شما گفتيد ولی من خواستم از خود آقا 

بپرسم... گشت شهربازی داريم بيشتر سياوش هم 

 ...آقايون

ميان حرفش پريدم و چيزی گفتم که شنيدنش از من 

 !کامال محال بود: هر چی خانمم بگه

صدای قهقهه سحر که بلند شد من هم شروع به خنديدن 
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کردم. آنقدر خنديديم که مليکا راه نرفته را بازگشت و 

ک می مرتب می پرسيد چه شده اينطور از خنده اش

ريزيم و به خودمان می پيچيم؟ نسکافه در گلوی سحر 

پريده بود. به زور خودم را کنارش روی مبل تکی جا 

کرده بودم و پشتش را ماساژ می دادم. هر بار ياد 

می افتادم دوباره شروع به » هرچی خانمم بگه!«

خنديدن می کردم. خوب شد از خانواده خودم کسی اينجا 

فکر می کرد با چيزی بر فرق  نبود. هر کس می شنيد

سرم کوبيده اند. سحر آنقدر خنديد که نفسش باال نمی 

آمد. من هم از فرصت استفاده می کردم و دستم را روی 

کمرش می کشيدم. هيچکس جز خودمان نمی دانست 

اولين تجربه ام از لمس تنش با اين حس و حال بعد از 

ر می هفت سال زندگی مشترک بود. آنقدرها هم که فک

کردم سرد و بی احساس نبودم. اگر کسی اطرافمان نبود 
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دلم می خواست بيشتر پيشروی کنم. خيلی طول کشيد تا 

سحر بفهمد ماساژ دادن پشتش بهانه است و من دارم 

موذيانه از قسمت گردن تا کمرش را وجب می گيرم. 

خنده روی لب هايش خشکيد و با اخم دستم را پس زد: 

لف بازی ها چيه در مياری خجالت سياوش زشته اين ج

 بکش؟

جمله اش طعنه تلخی به رفتار گذشته خودم بود. نمی 

دانم چرا پررو شده بودم. از لحظه ای که وارد قسمت 

ترانزيت فرودگاه شديم و من طرز برخورد زوج های 

ديگر را ديدم آن ديوار لعنتی که باعث می شد هرگز 

به زنم بخورد  جلوی جمع به خودم اجازه ندهم انگشتم

فرو ريخت. خوبی يا بدی اش به کنار ولی برای من و 

سحر جزو واجبات بود کمی با هم تماس فيزيکی داشته 

 !باشيم: عزيزم ترسيدم خفه بشی
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اين بار حالت نگاهش متعجب بود. حق داشت شوکه 

شود. آن هم بعد از گير دادن ها و غر زدن های دائمی 

دلش ضعف می رفت  من وقتی عقد کرده بوديم و او

  .دستش را بگيرم

 

 

من هم می خواستم اما به حدی خجالت می کشيدم و اين 

کار را زشت می دانستم که حتی وقتی او قدم جلو می 

گذاشت با اخم ردش می کردم. کی باورش می شد 

سياوش وسط البی هتل دستش را دور کمر همسرش 

 حلقه کند و با لبخند به حاضرين چشم بدوزد؟ رژين

سمج وقتی ديد خنده ما بند آمده دوباره پرسيد: گشت 

کشتی هم نميای آقا سياوش؟ خواننده ترک داريم با شام 

 ...رايگان و نوشيدنی
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مليکا به دادم رسيد: منظورت از شام همون يه تيکه 

کباب سرده که بايد با نون بخوری از گرسنگی غش 

 ...نکنی؟ اومدم دفعه پيش به غلط کردن افتادم

ب به من و سحر ادامه داد: به ما گفتن شام رايگان خطا

فقط ورودی کشتی بايد بديم... وای من مردم از 

گرسنگی... شب اومديم نون پنير خورديم توی اتاق... 

سحر ما تا ساعت دو بر می گرديم بعدش بريم همون 

 فروشگاهی که گفتی باشه؟

سحر سری تکان داد و رژين هم خفه خون گرفت. به 

بد نمی گذشت. تقريبا روی هيکل سحر لم دادم من که 

بودم. کف دستم از پشت روی کتفش بود و با افتخار 

لبخند می زدم. دلم می خواست رابطه خوبم با تنها زنی 

که مال من است و با يک دنيا نمی خواستم عوضش کنم 

را در چشم آن رژين بی حيا فرو کنم. دور که شدند 
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ول ذهنم را خواند: برو سحر کمی هولم داد و طبق معم

 ...عقب ديگه رفت... له شدم

 آرام از کنارش بلند شدم: کی رفت؟

با اخم به صورتم نگاه کرد: فکر کردی نفهميدم داشتی 

حال اون کوتوله رو می گرفتی؟ نکنه يک دفعه عاشق 

 چشم و ابروم شدی؟

خم شده بودم و هر دستم يک طرف مبل راحتی که سحر 

ه گاه بدنم بود. فاصله صورتم با درونش جای داشت تکي

چهره اخمالودش کمتر از يک وجب می شد. نمی دانم 

چه مرگم شده بود که حس می کردم يک پرده نامرئی از 

جلوی نگاهم برداشته شده و حاال می توانم چشمان 

وحشی زنی را ببينم که مژه های فر خورده اش بدجور 

سال  دل می برد. آن خال ريز روی گونه اش را هفت

بود نمی ديدم اما در آن لحظه به چشمم بسيار زيبا می 
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آمد. لب های بی رنگش زبان در آورده بود و با صدای 

 !بلند فرياد می کشيد: احمق منو ببوس

اصال اين چه حسی بود که از فرق سر تا نوک انگشتان 

پاهايم را گرم می کرد؟ قلبم فشرده می شد اما درد 

ا می گرفت لذت بخش نداشت برعکس وقتی نفسم ر

  .بود

 

 

مدتی می شد که حس می کردم زودتر از موعد پير شده 

ام. آن لحظه ناب وقتی به چشم های پرسشگر سحر زل 

زده بودم و از اشتياق لبم را می گزيدم حس جوانی و 

زندگی در رگهايم می جوشيد. دلم بازی کودکانه می 

مرا خواست. احساس رهايی می کردم. اينجا کسی نبود 

به خاطر توجه زياد به همسرم سرزنش کند. تمام اين 
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مسافرين غريبه بودند و اگر کسی هم حرف اضافه می 

زد سياوش زنده اش نمی گذاشت. من چطور تا به حال 

 نديده بودم زن من انقدر خوشگل است؟

دستش را جلوی چشمانم تکان داد و چند بار بشکن زد: 

 الو ... الو... سياوش... خوبی؟

ب هايم فرم خنده گرفت و قلبم به صدا در آمد: سحر ل

 !خيلی نوکرتم

ابروهايش باال رفت و فکش از هم باز شد: سياوش 

 ...بريم دکتر؟ فکر کنم مريض شدی

دستش را روی پيشانی من گذاشت: تب نداری ولی يه 

 مرگيت شده... بريم طبقه پايين دکتر معاينه ات کنه؟

حرکتی به بدنم دادم و تا خجالت می کشيدم اما چه باک! 

به خودش بيايد بوسه ای روی فرق سرش گذاشتم. 

وقتی دوباره نگاهمان به هم گره خورد داشت اطرافش 
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را ديد می زد تا بفهمد کسی آنجا نيست و من غرق 

شادی شده بودم: مريض نشدم خانم خوشگل... ولی 

فکر کنم خدا صدام رو شنيد دعام مستجاب شد... پاشو 

 ...تورانبريم رس

کمر راست کردم و دستم را مردانه به سمتش گرفتم. 

بهت زده به دست من نگاه می کرد و مردد بود چه کار 

کند. می دانستم دلش با من صاف نيست و می ترسد اين 

برخوردم فقط برای اين باشد که دوباره گولش بزنم. 

توقع نداشتم همکاری کند. بلند شد ايستاد اما دستم را 

 !خر خودتینگرفت: 

کامال درست می گفت. خر من بودم که نمی فهميدم: 

 ...باهات موافقم

کيفش را روی شانه انداخت و جلوتر از من به سمت 

رستوران راه افتاد. اکثر مسافرين يا آن موقع صبح 
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خواب بودند يا همراه رژين بيرون از هتل، برای همين 

اش  سالن رستوران خلوت بود. تمام مدت شانه به شانه

  .قدم برداشتم

 

 

بشقاب ها که پر از خوراکی شد با هم به سمت يک ميز 

نزديک استخر رفتيم و دوباره برای برداشتن چای 

برگشتيم. جلوی بوفه نفسی کشيدم و پرسيدم: چای می 

 خوری يا نسکافه؟

با لجبازی جلو رفت و ليوانی برداشت: خودم می 

 ؟تونم... فکر نکن نفهميدم چرا مهربون شدی

می دانستم در مغزش چه می گذرد؟ زندگی ما شبيه يک 

مبارزه روانی بود. نمی شد کسی کاری کند و بعد منتظر 

عواقبش به سخت ترين شکل ممکن نباشد. قبال هم با 
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او مهربانی کرده بودم اما فقط وقتی می خواستم به زور 

وادارش کنم با من بماند. چرا بايد اين بار باورم می 

اندازه کافی پشت سرم سياهی در دلش نشانده کرد؟ 

بودم. با اتفاق شب گذشته هيچکدام شام نخورده بوديم 

برای همين در سکوت صبحانه خورديم. آخرين لقمه را 

که در دهانم گذاشتم مردی را ديدم با دو ليوان آب 

پرتقال سر ميز کنار خانمش رفت. بلند شدم و بدون 

آب ميوه ريختم و  اينکه از سحر بپرسم دو ليوان

برگشتم. الحق که برای خودم هم عجيب بود. سحر هم 

نگاهی به من انداخت و پوزخند زد اما به روی من 

نياورد. نسيم خنکی از سمت استخر به صورتم می 

 خورد. پيشنهاد دادم: می خوای بريم کنار استخر؟

ليوان آبميوه اش را برداشت و بلند شد. زير سايه بان 

و صندلی چيده بودند. بوفه ديگری هم در  تعدادی ميز
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آن قسمت بستنی و نوشيدنی خنک سرو می کرد. هر دو 

نشستيم و به استخر آبی رنگ که طراوت و خنکی به 

بيننده هديه می داد خيره شديم. کمی گذشت تا باالخره 

سوالی پيدا کردم سکوت را بشکنم: خب خانم راهنما... 

 برنامه امروزمون چيه؟

جواب داد: هيچی ... ما قرار نيست جايی بريم! خونسرد 

اگر دوست داری برو مايو بپوش بيا شنا کن من همينجا 

 ...نشستم

از اين همه لجبازی هر کس ديگری هم بود کالفه می 

شد: می شه بس کنی؟ کل تعطيالت قراره همين جا تو 

 هتل بمونيم؟ 

به سمت من چرخيد و با لحن محکمی جواب داد: آره 

... فکر می کنی من هفت سال تو چهارديواری سياوش

اون خونه تک و تنها منتظر شدم بيای و تو انقدر دير 
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اومدی که حتی نا نداشتی يک کلمه حرف با من بزنی 

 روزهام چطور گذشت؟

دوباره ولتاژ برق درونم باال رفت: ای بابا... سحر 

 اومدی مسافرت که فقط اين چيزها رو مرور کنيم؟

 

نه... قراره دو هفته من نگران نباشم شام چی بپزم -

ناهار چی کوفت کنيم؟ قراره تو دو هفته فقط بکپی نه 

کسی بهت زنگ بزنه دردسرهاش رو بندازه گردنت نه 

من درگير مشکالتم با مادرشوهر و خواهر شوهر و 

خساست جنابعالی باشم... می دونی همين گشتی که 

بابتش پول دادند؟ نصف امروز اين جماعت رفتند چقدر 

پولی که من تا آخر اين مسافرت آوردم ... گنج که 

ندارم... يه فرش شيش متری بود فروختم که دو هفته 

از همه چيز دور باشم بعدش برم يه گوشه بيافتم 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

382 
 

بميرم... قراره همه عمرم به پای خودخواهی تو بسوزه 

نمی تونی دو هفته بهم حق زندگی بدی؟ من به خاطر 

سفر کتک خوردم... غرور و شخصيتم زير پای تو  اين

و بقيه له و نابود شده... پولش هم خودم دادم تنها 

چيزی که ازت خواستم اينه که همراهم باشی چون من 

زنم بدون اجازه شوهرم قبرستون هم نمی تونم برم... 

هزينه ای که من برای اين سفر کردم کل دارايی و 

ت غر هم نزن... می انسانيتم بوده پس بشين سرجا

خوام ببينم می تونی دو هفته تنهايی رو تحمل کنی که 

از من توقع داشتی همه عمرم تو اون قفس بمونم جيکم 

 هم در نياد؟ 

حرفش حق بود اما سياوش داشت می جوشيد. مشتم را 

روی ميز آرام می کوبيدم و به خودم لعنت می فرستادم 

کرده بود که چرا به اين سفر آمدم؟ مگر چقدر خرج 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

383 
 

انقدر سرم منت می گذاشت؟ دلم می خواست سرش داد 

بکشم و بگويم بيا پولت را بگير فقط خفه شو! بله... 

من سياوش بودم... سياوش يک عمر برای داد کشيدن 

تشويق می شد. مادرم با افتخار و غرور نگاهم می کرد 

وقتی بقيه را زمين می کوبيدم و وادار به اطاعت می 

رم همه جا پشت سرم می گفت سياوش يک کردم. پد

مرد به تمام معناست هيچکس در خانواده جرأت ندارد 

روی حرفش چيزی بگويد. حتی اگر می خواستم خودم 

را عوض کنم آن سياوش وحشی درونم فرياد می کشيد 

و کنترل همه چيز را در دست می گرفت. مغزم تعطيل 

شان می شد و بدنم عکس العمل های تند از خودش ن

 .می داد

محکم گرفتم و غريدم: هيچی بهت نمی گم برای من بلبل 

  ...زبونی نکن... پول گذاشتم توی کيفت بسه ديگه
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دستش را محکم کشيد و اهميت نداد فشار انگشتان من 

باعث شد ناخنم روی پوستش خراش ايجاد کند: ولم 

کن... پولت بخوره توی سرت... ببر سر قبرت... چيه؟ 

ن بده؟ غذا از گلوت پايين نميره؟ غرورت منت گذاشت

 می شکنه؟

دندان هايم را از خشم به هم فشردم و سعی کردم صدايم 

باال نرود: خفه شو... بس کن... اون روی سگ منو 

 ...باال نيار

پوزخندی زد و پاهايش را باال آورد تا زانوهايش را بغل 

بگيرد: حيف سگ! الاقل نازش کنی برات دم تکون 

 ...ميده

عصبی از روی صندلی بلند شدم تا به زور او را به 

اتاق بکشم اما خونسرد همانجا نشست و برای اينکه 
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استرسش را کنترل کند دستش را روی نوک کفش 

هايش گذاشت: سياوش جان اينجا نه خونه خودته... نه 

خونه مادرت... نه ايران... هتله و نگهبان داره... اين 

در بيار که خوشش بياد نه  ادا اطوارت هم برای کسی

 ...من که هر بار می بينمت بيشتر از چشمم می افتی

خونم به جوش آمده بود. تا اين لحظه خيلی مدارا کردم 

مراقب خشم درونم باشم اما ديگر کنترلش دست من 

نبود و سحر هم داشت زياده روی می کرد: به درک! به 

 ...تاقجهنم که از چشمت می افتم... پاشو بريم توی ا

کف هر دو دستش را به سمت من گرفت: آروم... جوش 

نيار... فکر کردی بريم توی اتاق می تونی روی من 

دست بلند کنی؟ قفل فرمون آوردم يادت که نرفته؟ من 

اليق کتک خوردن نيستم شايد تو باشی... ما جايی نمی 

ريم چون مال جنابعالی به من حالل نيست از گلوم پايين 
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ينجا همه چيز هست تا آخر سفر کوفت کنيم... نميره... ا

من نه پول خريد دارم... نه سوغات... نه گشت و اين 

مزخرفات... می خوای بری؟ مردی ديگه اختيارت دست 

خودته بفرما... زياد اذيتم کنی نقشه دوم اجرا می کنم... 

يک هفته خفه شو... من هفت سال خفه شدم می خوام 

 خفه بشی؟ببينم می تونی هفت روز 

شانس آورد زن و مردی همان موقع آمدند و روی ميز 

کنار ما نشستند زيرا دستم داشت باال می رفت تا دوباره 

روی صورتش بنشيند. چند قدم فاصله گرفتم شايد کمی 

آرام بگيرم. تا قبل از اينکه سحر به خانه بيايد و اين 

شخصيت جديد را از خودش به نمايش بگذارد جرأت 

تی درباره گرم و سرد بودن هوا اظهار نظر نداشت ح

  .کند
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می خواست به من بفهماند اينجا قدرت دست اوست و 

من بايد مطيعش باشم اما سياوش وحشی وجودم روانی 

شده بود. گوش هايم از حرارت می سوخت وقتی گفت: 

می دونی آيه قرآن داريم که برای کنترل خشم به کارت 

ز ماشين های نمايشگاه مياد... خوبه گاهی سرت رو ا

  ...بلند کنی چهار تا خط کتاب بخونی

به سمتش برگشتم و نگاه تندی به او انداختم. همزمان 

زن و مرد پشت سرش را ديدم که بلند می خنديدند و با 

نثار » بی غيرت«هم سيگار می کشيدند. در دل واژه 

مرتيکه سرخوش کردم و شنيدم که سحر ادامه داد: 

نوشيدن شراب مدهوش می کنه... تو  خشم زياد مثل

زياد شراب خشم می خوری سياوش جان که نمی تونی 

فکر کنی...عقلت تعطيله ... اگر می خوای مستی از 

سرت بپره يا محل رو ترک کن يا وضو بگير و ذکر 
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بگو... بعد می فهمی چه زری بزنی يا دست روی 

ضعيف تر از خودت بلند نکنی... حرف من نيست 

تاب خداست... برو اصلش رو بخون شايد توصيه ک

تونستی اين سياوش بچه پرروی وحشی رو بزرگ کنی 

تحويل اجتماع بدی... دست بجنبون چون وقتی من برم 

هيچکس نيست اين چيزها رو بهت بگه... تو خونه شما 

برای اين خروس جنگی اسپند دود می کنند خودت هم 

ه نمی نمی فهمی چطوری برات قبر بدبختی کندند ک

تونی از يک سفر مفتی هم لذت ببری... من باشم يا 

نباشم تو همينی بيچاره... وقتی برم نفر بعدی هم 

 ...بدبخت می کنی

حرفش تمام شد و من مبهوت نگاهش کردم. از خودم 

می پرسيدم چرا هيچوقت اجازه ندادم حرف بزند؟ می 

توانست با لحن بسيار ماليم تر مثل روزهايی که با 
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می نشست و سعی داشت اين چيزها را در گوشم  لبخند

زمزمه کند حرفش را بزند. کيفش را برداشت و از روی 

صندلی بلند شد: من دارم ميرم بخوابم... از بيکاری و 

 ...بحث با تو بهتره

سحر رفت و من همانجا تنها نشستم به آبی استخر 

خيره شدم. از آن لحظه پنج روز گذشت. حتی برای 

نو حاضر نشد به قسمت البی هتل برويم. تحويل سال 

داد و فرياد من هم فايده نداشت. می گفت آن همه وقت 

او را محکوم به تنهايی کردم روا بود؟ حاال اين من 

بودم که در کشوری غريب بايد پای خودخواهی سحر 

  .می سوختم و می ساختم

از همه بدتر اينکه نمی توانستم با خانواده ام تماس 

مام راه های ارتباطی ام با همه قطع شده بود. بگيرم. ت

آن پنج روز برای من مانند پنجاه سال گذشت. سه وعده 
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غذا را با هم در رستوران می خورديم. مکالمات ما از 

يک پرسش ساده شروع و با يک دعوا تمام می شد. 

تفاوتش با روزهای گذشته اين بود من نمی توانستم 

م پر از غريبه و سحر خيلی پيشروی کنم زيرا اطراف

مجهز به سالح بود. هر جا می رفتيم آن قفل فرمان 

لعنتی را همراهش داشت. گاهی کم می آوردم ولی انگار 

خدا هم يارش شده بود که آن دو جوان چشم چران 

عوضی هميشه نزديکم بودند. هتل چند ستاره مجهز با 

ساختمان لوکس و امکانات فوق العاده اش برای من 

ندانی با انواع شکنجه های روانی جلوه می کرد. شبيه ز

سحر بی خيال روی تخت لم می داد و با گوشی 

موبايلش کتاب می خواند. سر ساعت لباس می پوشيد و 

بی توجه به من راهی رستوران می شد. به خاطر ايام 

عيد هوا آنقدر گرم نبود که مهمانان بتوانند از استخر يا 
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ر ساعت خاصی که تابش ساحل استفاده کنند. فقط د

آفتاب شديدتر بود چند نفری تن به آب می زدند. همه يا 

خارجی بودند يا با زن و بچه، بنابراين من تک و تنها 

نمی توانستم جلو بروم و ارتباط بگيرم. برعکس من 

خيلی داشت به سحر خوش می گذشت. وقتی کنار 

استخر می نشستيم گاهی سر حرف را با ترک زبان ها 

می کرد و من با اخم تماشا می کردم. يک بار با هم  باز

تا ساحل رفتيم اما چند دقيقه بيشتر نمانديم زيرا من 

انقدر غر زدم که کالفه شد و با قدم های تند به سمت 

ساختمان های هتل راه افتاد. از بخت بدم دو جوان 

خارجی و بسيار خوش هيکل در چند قدمی سحر 

رتم اجازه نمی داد همانجا مشغول راه رفتن بودند. غي

رهايش کنم. احساس بدبختی همه وجودم را گرفته بود. 

از روز چهارم من هم شروع به گشت و گذار در فضای 
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مجازی کردم. هر کدام روی يک تخت جدا، بی حوصله 

می خوابيديم و در سکوت سرمان را با هر چه در 

توانمان بود گرم می کرديم. هر بار اعتراض کردم 

زد که خفه خون گرفتم. به خودم می گفتم حقم  حرفی

است. دارم تاوان نفهمی خودم را می دهم. حاال که 

غريب گيرم آورده بايد انتقامش را بگيرد. مرا در 

موقعيتی گذاشته بود که سال ها او را محکوم کردم 

  .تحمل کند. متلک هايش تلخ اما حق بود

 

د تنها باشم مثال می گفت: اگر تنهايی بده چرا من باي

چون تو حوصله هيچکسی رو نداری؟ دلت برای 

خانواده ات تنگ شده؟ من هم دل داشتم. من هم برای 

قورمه سبزی مادرم پرپر می زدم. بی پولی خيلی بده؟ 

بدترش اينه بدونی پول داری اما فقط بايد بشينی تماشا 
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کنی چون شريک زندگيت تو رو اليق هيچی نمی دونه! 

همه سال از صبح تا شب تنها موندم و من چطوری اين 

حتی تلفنی با کسی حرف نزدم که خرج اضافه روی 

دستت نمونه؟ مگه نمی گفتی نترسم گشنه نمی مونم؟ 

خب نترس گرسنه که نموندی لباس هم اندازه ای که 

 لخت نباشی داری ديگه چی می خوای؟

همه اين ها در کنار تماشای مردم داشت جانم را می 

م عمرم مثل يک آدم کوکی فقط راه خانه و گرفت. تما

مغازه را می رفتم. هرگز به زن ها نگاه نمی کردم. در 

فضای ذهن من فقط سحر و زن های خانواده ام وجود 

داشتند. خواهر و مادرم خوشی های خودشان را از من 

پنهان می کردند وفقط وقتی به مشکل بر می خوردند با 

م بود من هيچ فهمی از من در ميان می گذاشتند. معلو

زن زندگی خودم نمی توانستم داشته باشم. فکر می 
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کردم زن يعنی مادرم و اين مادر يک شکل از پيش 

تعيين شده داشت. زنی که هميشه می ناليد و وقتش را 

با کارهای خانه می گذراند. هرگز وقت نگذاشته بودم 

کمی فکر کنم ببينم تفاوت بين نسل مادرم و سحر از 

ن تا کهکشان است. من اصال زندگی کردن بلد زمي

نبودم. کافی بود کمی به من سرمايه بدهند و بگويند 

برو آن را چند برابر کن. جدای از اينکه راهش را خوب 

بلد بودم تمام سعيم را می کردم تا خودم را ثابت کنم. 

درباره زندگی؟ هيچ! من حتی بلد نبودم از يک هتل چند 

رم. تنها ماندن و بيکاری باعث شد ستاره لوکس لذت بب

کم کم شروع به تماشای آدم هايی به جز افراد خانواده 

خودم کنم. می ديدم هر روز صبح همه با لباس های 

آراسته و لب های خندان به رستوران می آيند. برای 

همسرانشان صندلی عقب می کشند و غذا می ريزند. 
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با هم  می ديدم بعضی زوج ها در قسمت باشگاه هتل

ورزش می کنند. زن و مردی بودند که با وجود سرمای 

محيط از استخر دل نمی کندند. وقتی در قسمت آالچيق 

بيکار می نشستم می ديدم که اين دو نفر با هم مسابقه 

شنا می گذارند و صدای خنده خانمش در حياط بزرگ 

  .هتل می پيچد

 

 

 

 

 

يک روز صبح که گروهی توريست از روسيه آمده 

بودند من و سحر در قسمت کافی شاپ پشت بقيه داخل 

صف ايستاده بوديم. پيرمرد و پيرزنی جلوی ما بودند 
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که حتی يک تار موی رنگين نداشتند. پيرزن لباس 

ليمويی رنگی با گل های درشت قرمز به تن داشت و 

ای انداخته بود. گوشواره های بزرگی به رنگ فيروزه 

من شوکه داشتم رفتار اين دو نفر را با هم نگاه می 

کردم. مرد گردن همسرش را بوسيد. پيرزن لبخند زد و 

مثل دختربچه ها نوک پا ايستاد تا لب های شوهرش را 

ببوسد. حرف هايشان را نمی فهميدم اما لحظه ای خودم 

و سحر را در سن و سال آن دونفر تصور کردم. زنی 

وکيده و مردی خميده ديدم که به خاطر فشار عصبی چر

سکته کرده و دست هايش می لرزد. شايد هم پوشک 

بزرگساالن زير شلوارش به پا دارد. ترس به دلم افتاد. 

به سحر نگاه کردم. او هم داشت همان چيزی را می ديد 

که من در آن دو نفر تماشا کردم. با اين تفاوت که سحر 

کرد نگاهش را به جای ديگری  بغض داشت و سعی می
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معطوف کند. می شد از چند قدمی او بوی حسرت را 

  .حس کرد

آن روز سحر دوباره خودش را در اتاق حبس کرد و 

من کنار استخر نشستم تا تصميمی اساسی بگيرم. نمی 

دانستم سحر مخصوصا اين سفر را ترتيب داده تا مرا از 

ن بکشد يا اتفاقی باتالقی که در آن زندگی می کردم بيرو

در اين موقعيت خاص قرار گرفته ام؟ هر چه بود فرقی 

نداشت. انگار از خواب مرگ بيدارم کرده بودند. شبيه 

کسی بودم که چند سالی در کما بوده و حاال که به هوش 

آمده جهان برايش غريبه است. تازه می فهميدم چقدر 

موجود ضعيفی هستم. يک انسان تک بعدی که به جز 

ازار کسب و کار حرفی برای گفتن ندارد. يک جلد کتاب ب

نخوانده يا يک فيلم سينمايی را تا آخر نديده که بتواند 

درباره اش حرف بزند. مردی که آنجا کنار استخر 
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نشسته بود به چشمم خيلی نفرت انگيز می آمد. 

سياوشی که اگر می خواستی دوستش داشته باشی بايد 

اين صورت کاری با روح و  برده اش می شدی. در غير

روانت می کرد که با دل شکسته و تنی زخمی فرار 

کنی. اين سياوش يک هيوال بود. حتی خودش را دوست 

نداشت چه برسد به ديگران! اينجا بود که در خودم 

کشف کردم من حتی اعضای خانواده ام که انقدر به 

  .خاطرشان بها داده ام را دوست ندارم

 

 

ی از هر گونه انرژی مثبتی بود. شرطی مغز و قلبم ته

شده بودم که بايد هر روز اتفاق بدی بيافتد و من ادای 

يک آدم تحت فشار را در بياورم. سابقا سحر برايم 

دلسوزی می کرد اما خيلی نگذشت که او هم فهميد 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

399 
 

سياوش حقيقی مابين اين نمايش مسخره گم شده. 

من ديگه  معنای حرفش را تازه درک می کردم که گفت:

 ...گول حقيقت تو رو نمی خورم

اما حقيقت من چه بود؟ من که چيزی جز يک هيوالی 

 !سردرگم وحشی نمی ديدم. شايد سحر می دانست

تا ديروقت همانجا نشسته بودم. بی هدف به در و ديوار 

نگاه می کردم. درونم غوغايی بود. من فقط سحر را از 

ودن و زندگی دست نمی دادم بلکه تنها شانس زنده ب

کردنم از کف می رفت. حاال که بهتر فکر می کردم 

هيچکس مثل سحر سعی نکرد مرا از اين خواب مرگ 

بيرون بکشد. تا می خواستم چشم باز کنم مادرم مرا به 

آغوش می کشيد و الاليی مرگ می خواند. دوباره همان 

سياوش قبلی می شدم. همه دشمن ما هستند و من 

اده ام... بايد همه ببينند سياوش از قهرمان مطلق خانو
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همه پولدارتر شده... فاميل بدانند هر کس مشکلی دارد 

سياوش آنجاست...اينها بد نبود اما آنقدر مرا به اين 

ميدان هول می دادند و شير می کردند که کور و کر می 

شدم. همه عمرم ده دقيقه يک جا خلوت نکرده بودم 

زندگی اش چه می فکر کنم اين سياوش لعنتی از 

خواهد؟ خانواده خط مشی تعيين می کردند و من با کله 

خودم را وسط رينگ مسابقه می انداختم تا ثابت کنم من 

 بهترين فرزند شما هستم. خب که چی؟

رشته افکارم از هم گسست وقتی صدای سحر را شنيدم 

که نامم را می خواند: سياوش... الو... می دونی ساعت 

 چنده؟

و او را پشت سرم ديدم. اصال متوجه نشده بودم برگشتم 

که پاسی از شب گذشته و من هنوز همانجا تنها نشسته 

ام. هوا سرد بود و سحر می لرزيد. خودش را در 
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آغوش گرفته بود و با صورت رنگ پريده و افسرده 

اش نگاهم می کردم: نگران شدم اومدم دنبالت... پاشو 

 ...بريم تو

زد و به سمت ساختمان راه  منتظر من نشد. چرخی

افتاد. خودم هم نمی دانم چطور و با چه جرأتی يک باره 

تمام خط قرمز هايم را زير پا گذاشتم. با چند قدم بلند 

خودم را به او رساندم و بازويش را کشيدم. تا به 

خودش بيايد او را ميان عضالت سينه مردانه ام غرق 

  .کرده بودم

شود اما من بيشتر او را به مقاومت کرد و خواست جدا 

سينه ام فشردم و باالخره جمله ای به زبان آوردم که 

روی قلبم سنگينی می کردم: خيلی شرمندتم... خيلی 

 ...برات کم گذاشتم

دست های ظريفش را روی سينه ام گذاشت و مرا به 
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 ...عقب هول داد: نکن ديوانه... يکی می بينه

يم گرفتم: به شانه هايش را محکم تر بين بازوها

  ...جهنم... می خوام همه عالم ببينه

بدنش شل شد اما غر زد: سياوش تا بهت لگد نزدم ولم 

کن... اگر انقدر تعصب نداشتی می گفتم از اين 

 ...مزخرفات که بقيه می خورند دادی باال

 خنديدم: دادم باال؟

 ...حرکتی به بدنش داد: ولم کن جيغ می زنم ها

ا اخم به چهره پر لبخند من نگاهی رهايش کردم و او ب

انداخت: استغفرهللا... بيا باال بگير بکپ فردا از صبحانه 

 ...جا می مونيم

دنبالش رفتم و از پشت سر حريصانه تماشايش کردم. 

داخل آسانسور به ديوار تکيه زد و چشم غره ای به من 

رفت. لب هايم را به داخل جمع کردم و با شيطنت ادای 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

403 
 

دنش را در آوردم. از آينه آسانسور می ديد حالت ايستا

و سعی داشت به روی خودش نياورد. هنوز آغوشم 

حس زيبای حضورش را می داد. يک جور رعشه زيبا 

که تاکنون تجربه اش نکرده بودم. قبال هم او را بغل می 

کردم اما انگار وظيفه ام بود. آن موقع هم می خواستم 

 . چقدر احمق بودم؟ ثابت کنم مردم و چيزی کم ندارم

وارد اتاق شديم. سحر لباس راحتی برداشت و به حمام 

رفت. من هم تيشرتم را در آوردم و روی تخت لم دادم. 

طوری قيافه گرفته بود که جرأت نکنم نزديکش شوم. 

گوشی موبايلش را از روی ميز آرايش برداشت و وقتی 

 دراز کشيد پشتش را به من کرد. من هم به همان حالت

به سمتش چرخيدم و بالشت را زير سرم تنظيم کردم. 

بايد با او حرف می زدم. اين طلسم را فقط خودم می 

توانستم بشکنم. اين همه سال خرابه را نمی شد در يک 
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 ...لحظه با گفتن چند جمله آباد کرد: سحر

 !فقط گفت: هوم

و من شروع کردم: هيچی نگو... اصال حرف نزن جوابم 

ش کن... می تونی خودتو بزنی به خواب هم نده فقط گو

که من فکر کنم نشنيدی ولی بشنو... من گيجم... انقدر 

خودمو گم کردم که هرچی می گردم نمی فهمم کجام... 

نمی دونم می فهمی چی می گم يا نه ولی دارم فکر می 

کنم... از خودم می پرسم سياوش داری با خودت و 

 زندگيت چی کار می کنی؟

 

 

 

ورت نشه... هيچ جوابی ندارم به خودم بدم... شايد با

تنها چيزی که کشف کردم و بهش اطمينان دارم اينه که 
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اگر تو بری و با من حرف نزنی بيشتر از اين گم 

ميشم... هيچکس هم نيست که بخواد گاهی يادم بندازه 

داری به بيراهه ميری آخرش می بازی... می دونم االن 

گفتم کيه که گوش بده...  داری توی دلت ميگی صد بار

يا اينکه من نفهمم تو چرا بايد پای من بسوزی؟ آره می 

دونم حق ندارم ازت بخوام بيشتر بهم فرصت بدی 

 ...ولی

بلند شدم و نشستم. سحر هيچ حرکتی به خودش نداده 

بود. دعا می کردم به سمت من نچرخد تا بتوانم حرفم 

تو نباشی نمی  را بزنم: من می خوام از نو شروع کنم...

تونم... شبيه کسی شدم که از کما بعد از چند سال بيدار 

شده حتی زبون آدم های اطرافش رو بلد نيست... می 

خوام کاری کنم اما نمی دونم بايد از کجا شروع کنم يا 

چی درسته؟ گفتی گول حقيقت منو نمی خوری... از 
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عصری داره اين جمله توی سرم تلنگر می زنه... مگه 

يقت من چيه که تو رو گول می زده؟ فکر کن اگر حق

  ...خواستی جواب همين سوالم رو بده

چراغ خواب را خاموش کردم و دراز کشيدم. قلبم سبک 

شده بود اما ذهنم هنوز در همان آشفتگی به سر می 

برد. سحر سکوت را شکست و دوباره مرا در طوفانی 

ت بدی ديگر انداخت: سياوش... خودت باش... مهم نيس

يا خوب فقط هر چی هستی همون باش که درونت 

حقيقت داره... ادای کسی رو در نيار... مثل افشين يا 

اون مرتيکه شيکم گنده که هی ناز زنشو می کشه 

نگاهش می کنی نشو... سياوش شو... به صدای قلبت 

گوش بده... هر وقت تونستی خودت باشی من به 

ت ميرم پشت سرم موندن فکر می کنم در غير اين صور

 !هم ديگه نگاه نمی کنم... شب به خير
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تا صبح نخوابيدم. نيازی هم به خواب نداشتم از بس 

اين چند روز از بيکاری چرت می زدم. نيمه های شب 

برخاستم و دوباره دست به دعا برداشتم. اين بار بيشتر 

از قبل انگيزه داشتم. مسئله فقط برگرداندن همسرم به 

لکه اين بار داشتم برای نابود نشدن خودم زندگی نبود ب

هم التماس می کردم. ترسيده بودم از اينکه دوباره 

سوار هواپيما شوم و به نقطه سر خط برسم. کافی بود 

دوباره به ديدار خانواده ام بروم تا زير فشار طعنه ها و 

  .توقعاتشان همان شوم که قبال بودم

د سال سن داشت از ديدن پيرمردی که شايد باالی هشتا

اما عشق از چشمانش می باريد وحشت کردم. تصوير 

آينده خودم را در او ديدم. از سياوشی که قرار بود در 

گور گذاشته شود و پشت سرش يک لشگر دل شکسته 

بود... سياوش هشتاد ساله ای که همدم ندارد... پشتش 
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شکسته زير بار مسئوليت اما حسرت روزهای جوانی 

ه ای کاش بيشتر عشق می ورزيدم و ای را می خورد ک

کاش کمتر زور می گفتم از همه اينها تا سر حد مرگ 

  .وحشت کردم

سحر همان روزهای اول بسته پول های مرا داخل کيف 

کمری ام گذاشته بود. می گفت مال من به او حرام 

است. شبانه روز کار کرده بودم که دستمزد زحماتم به 

ناموسم حرام شود؟ مقداری پول برداشتم و در جيب 

شلوارم گذاشتم. وقتی برای صبحانه رفتيم دنبال بهانه 

تل بيرون ببرم. می دانستم زياد ای می گشتم او را از ه

 اصرار کنم می گويد تنها برو اما مگر دلم می آمد؟ 

چشمم به مليکا و افشين افتاد برعکس هر روز که با 

اخم سالمی می کردم و نمی خواستم نزديک ما شوند که 

نکند از زندگی ويران ما سر در بياورند دست باال بردم 
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ما همراه شوند. سحر و با لبخند آنها را دعوت کردم با 

هنوز سر ميز سلف سرويس بود. وقتی برگشت لبخندی 

تصنعی زد و نتوانست حيرتش را مخفی کند. داشتند با 

اشتياق از خوشی هايشان تعريف می کردند. من مثل 

مجسمه نشسته بودم اما سحر با اينکه تمام مدت در 

هتل بود سوال می پرسيد و عجيب تر اينکه بيشتر از 

و افشين اطالعات داشت: اين همه راه رفتی مليکا 

پاساژ رزيدنت ولی دو قدم اون طرف تر نرفتی بازار 

 هفتگی که همه چيز نصف قيمته؟

مليکا با پشيمانی ضربه ای بر سرش کوبيد و به سمت 

 افشين چرخيد: نگفتم قبلش از سحر بپرسيم؟ 

افشين خنديد: خب عشقم هفته ديگه همه با هم ميريم... 

 که اينجاييم غمت چيه؟فعال 

دست سحر را گرفت و با لبخندی به پهنای صورتش از 
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او خواست: بيا ديگه... تو قبال همه جا رفتی من بلد 

 ...نيستم

سحر خونسرد دستش را کشيد و نمکدان را برداشت: 

من که گفتم نرفتم... اولين بارمه اومدم... برو توی 

 وبسايت های گردشگری همه جا رو با نقشه و

  ...توضيحات نوشته... من همه رو اونجا ديدم

 

 

 

دلم می خواست سرش داد بکشم. اين همه وقت مرا در 

هتل حبس کرده بود که بين وبسايت ها شهر را ببيند. 

کمی به او نزديک شدم و آرام گفتم: سحر جان... بيا 

امروز با مليکا و افشين بريم بيرون... هرجا تو بگی 

 باشه؟
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من رفت که جلوی غريبه ها دوباره  چشم غره ای به

سر حرف را باز نکنم. به صندلی تکيه دادم و وانمود 

کردم دارم به حرف های بقيه گوش می دهم اما مشغول 

مرور توصيه های مشاورين خانواده بودم که اين چند 

روز در اينترنت مطالعه کردم. اولين قدم را بايد خودم 

شت با راهنمايی بر می داشتم. سحر که به اتاق برگ

افشين از هتل بيرون زدم. ميان حرف هايشان شنيدم 

نزديک هتل ما تعدادی مغازه است که به قول مليکا 

قيمت های مناسبی دارد. با چند کيسه بزرگ هديه به 

هتل بازگشتم. کمی هم تنقالت خريده بودم. در اين چند 

روز تنها چيزی که سحر از سوپرمارکت بيرون هتل 

س بود. چنان با اشتها می خورد که فکر می خريد چيپ

کردی هرگز در زندگی سيب زمينی نديده. با سری باال 

گرفته به اتاق برگشتم. بی حوصله روی تخت دراز 
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کشيده بود. نيازی نداشت حرف بزند کامال مشخص بود 

نمی خواهد با مردم روبرو شود و حسرت زندگی بقيه 

م گذاشتم و آرام را بخورد. هديه ها را روی تخت خود

او را صدا زدم: سحر... سحر خانم... برگرد ببين چی 

 خريدم؟

به سمت من چرخيد و نگاهی به کيسه ها انداخت: 

 !مبارک صاحبش

دوباره پشتش را کرد و ملحفه را روی پاهايش انداخت. 

نفسی گرفتم تا اولين قدم را برای نزديک تر شدن به او 

تم و کيف چرم قهوه بردارم. چهارزانو روی تختش نشس

ای رنگی که کلی بخاطرش با بدبختی چانه زدم و نيم 

ساعتی شکلک درآوردم تا فروشنده حرفم را بفهمد 

روی تنش گذاشتم: ببين رنگش رو دوست داری؟ 

 ...مشکی و سفيد هم داشت ولی اين خوشگل تر بود
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عصبی از جا پريد و کيف را به سمتم هول داد: چی می 

ه من چه سوغاتی چی خريدی؟ االن خوای از جونم؟ ب

 بايد ذوق کنم؟

سياوش وحشی درونم خواست قد علم کند و داد بکشد 

اما چنان با مشت بر فرق سرش کوبيدم که خفه شد. در 

عوض سياوش جديد با لبخند به همسرش نگاه کرد و 

گفت: سوغاتی؟ ديوونه برای تو خريدم... تو که بيرون 

نمی کنی... بلند شو لوس  نميای... پول من هم که قبول

  ...بازی در نيار آدم هديه رو رد نمی کنه

 

فکر می کردم همه چيز تمام شود. بنشيند و نگاه کند. 

روی لب هايش لبخند ببينم و نگاهش بدرخشد. سحر 

نشست اما با اخم دست به سينه نگاهم کرد و گفت: 

 سياوش فکر کردی می تونی منو بخری؟ 
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و روی پاتختی گذاشت. دوباره  کيف را از دستم کشيد

دست به سينه شد و با لحنی خيلی جدی تر از قبل گفت: 

فکر می کنی من تو رو آوردم اينجا که برم خريد؟ يا 

برم اماکن باستانی تماشا کنم؟ اهل ديسکو و اينجور 

جاها هم که نيستيم فکر کنی برای خوشگذرونی 

بودم اومدم... واقعا فکر کردی چرا فرشی که عاشقش 

 فروختم مجبورت کردم بيای؟ 

شانه ای باال انداختم و کيسه ديگری از روی تختم 

برداشتم: بس کن ديگه سحر هی می خوای کش بدی 

اعصاب هر دومون خراب بشه... بيا اينو بپوش ببينم 

سايزت درسته؟ اگر بدونی با چه مکافاتی حالی 

 فروشنده ها کردم چی می خوام؟

يش خريده بودم از دستم کشيد و پيراهن زيبايی که برا

روی تخت کناری پرت کرد: من از تو هيچی نمی خوام 
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سياوش... فکر نکن با چهار تا هديه می تونی از 

 ...زيرش در بری

همه بدنم خيس عرق بود. کالفه تيشرتم را بيرون 

کشيدم و کمی صدايم باال رفت: بس نمی کنی؟ از زير 

من بداخالقم زود از چی در برم؟ ای بابا... بعد ميگه 

 ...کوره در ميرم

ملحفه را کنار زد و برخاست. در بالکن را باز کرد و 

دوباره به سمت من چرخيد: می خوای بريم بيرون؟ می 

 خوای بقيه سفر بهت خوش بگذره؟ 

حق به جانب قدمی به سمتش برداشتم: آره... خسته 

شدم از اين چهارديواری... می خواستی بفهمم چقدر 

يی کشيدی؟ فهميدم... چطوری بگم پشيمونم؟ می تنها

خوام جبران کنم ولی تو به من اجازه هيچ کاری 

 ...نميدی
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 !با دست به مبل اشاره کرد: بشين حرف می زنيم

حالتی منطقی به چهره ام دادم و نشستم. از يخچال آب 

خنک آورد و جلوی من گذاشت: من تو رو از دست 

 !خودت فراری دادم

 دادم: از دست خودم؟ ابرويی باال

نشست و آه بلندی کشيد: از دست خودت... از دست 

خانواده هامون... از دست اون نمايشگاه لعنتی و 

ماشين های بی خاصيت که بهت اجازه نميده زندگی 

کنی... می دونی؟ تازه عقد کرده بوديم يک بار سيما 

 ...حرف خوبی به من زد

وباره حرف ميان حرفش پريدم: سحر تمومش کن... د

  ...سيما و بقيه رو نکش وسط
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آرنج هايش را به ميز تکيه زد و مستقيم به چشم هايم 

خيره شد: گوش بده... من بچه بودم... درد دلم رو بردم 

پيش همتای خودم يعنی عروس خانواده شما... حماقت 

کردم اما اگر يک بار سيما در حق من لطف کرده باشه 

موقع بود... به من گفت می تونم بگم دقيقا همون 

پسرهای خانواده شما همه ذات خوبی دارند ولی مثل 

جنگلی ها رشد کردند... گفت اگر می خوای با سياوش 

خوشبخت بشی دستش رو بگير از همه چيز دورش 

کن... من تو رو آوردم به اين مسافرت تا همين اتفاق 

بيافته... می بينم راست می گفت... داری ذات خودت رو 

ون ميدی... مهربون شدی... چشم هات باز شده نش

داری وقت می گذاری به زندگی خوب فکر کنی... 

آرامش گرفتی... قبال يا من بايد الل می شدم يا تو انقدر 

پرخاش می کردی که تهش کار به جای باريک بکشه... 
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به نظرت عجيب نيست؟ هنوز يک هفته نشده از محيطی 

تونی فکر کنی و به که توش بودی فاصله گرفتی می 

 ...حرف بقيه گوش بدی

دلم می خواست بگويم حق با تو است اما يک 

جورغيرت احمقانه روی خانواده ام داشتم که اجازه نمی 

داد به زبان بياورم خودم هم می دانم چقدر چوب 

اشتباهاتشان را خورده ام: همه چيز هم البد گردن 

 بشه؟ خانواده منه؟ اين کينه تو قرار نيست تموم

پوزخندی زد و به مبل تکيه داد: سريع مثل سپر جلوی 

اسمشون می ايستی... پس گوش بده... فکر کردی فقط 

خانواده خودت مقصر خيلی اتفاقات بودند؟ خانواده من 

 ...از مال تو هم بدتر کردند

اولين بار بود پشت سر خانواده خودش حرف می زد. 

ار ما نداشتند اما خانواده سحر با اينکه زياد کاری به ک
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اوايل ازدواجمان با بی محلی باعث شدند من و خانواده 

ام حسابی سوار دخترشان شويم: من از خانواده تو کينه 

 ...ای ندارم

ولی من دارم... خانواده من بدترين ضربه ها رو به  -

 ...من زدند حتی بدتر از کاری که تو و بقيه کرديد

 کنجکاو شدم بيشتر بدانم: مثال؟

نفسش را بيرون فرستاد و لحظه ای چشم هايش را 

بست تا توضيح دهد: سياوش تو پسر خيلی خوبی بودی 

ولی... اصال بلد نبودی توی جمع چه رفتاری داشته 

باشی... فکر می کردی اگر اخم کنی يعنی اينکه جلف 

  ...نيستی

يادم مياد وقتی رفتيم مهمونی دوست بابام يکی از زن 

يلی قبولش داشتم توصيه ای به های مسن که من خ

مادرم کرد اما گوش نداد... بهش گفت داماد خوبی 
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گيرت اومده ولی به شرطی که انقدر بهش محبت کنی و 

مثل يک بچه با حوصله آداب و روسوم زن داری و 

خانواده داری يادش بدی که هرگز به گذشته برنگرده... 

می می دونی مامانم چی کار کرد؟ هيچی! حتی حاضر ن

شدند يک بار به خاطر من با تو حرف بزنند. من موندم 

تک و تنها، غريب و بی پشتوانه وسط خانواده شما... 

من فقط هجده سالم بود ولی بايد هم کالم مادر پير تو 

می شدم تا حوصله اش سر نره... مادر و پدر من 

خودشون رو کنار کشيدند به اين بهانه که من خودم 

و انداختند تو زندگی که هيچ فهمی انتخاب کردم... من

ازش نداشتم جز اينکه سکوتم جلوی دعوا رو می 

 ...گيره... و تو

ليوانی آب ريخت و کمی لب تر کرد: تو وضعت از من 

هم بدتر بود... ما بايد همون اول می رفتيم با مشاوره 
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ازدواج حرف می زديم... خانواده تو اهلش نبودند و می 

ال من که خيلی ادعاشون می شد گفتند سوسول بازيه م

چرا صداشون در نيومد؟ مادر من به جای اينکه فکر 

کنه آينده من چی ميشه گريه می کرد چرا من مدل 

لباسی که انتخاب کردم شبيه چيزی نيست که هميشه 

 ...آرزو داشته من بپوشم

کالفه بلند شدم: ای وای... سحر دوباره می خوای از 

 ...نشدی؟ تا کی بايد روز اول بکشی وسط؟ خسته

اجازه نداد ادامه دهم. ميان حرفم پريد و با لحن بسيار 

آرامی گفت: من با مشاور خانواده حرف زدم... اين بار 

نمی خوام گذشته رو بکشم وسط ولی بايد تا آخر حرف 

 ...هام رو بشنوی

دست به کمر شدم و تهديد کردم: ديگه حوصله ندارم 

وم... تا می خوای حرف حتی يک کلمه از گذشته بشن
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 ...بزنی بايد بری از روز اول تعريف کنی

سياوش کاری که روز اول نکرديم االن بايد بکنيم...  -

مهمترين سوالی که مشاور خواست من از تو بپرسم و 

تو بايد از اين فرصت که از همه چيز دوری استفاده 

کنی و بهش جواب بدی با مرور گذشته و برگشتن سر 

 ...تونم توضيح بدم خط اول می

سوالی ذهنم را مشغول کرد. کی با مشاور حرف زده 

بود؟ پس دليل اين تغيير رفتار ناگهانی هم توصيه 

مشاورش بود؟ با کنجکاوی نگاهش کردم و پرسيدم: 

ببينم؟ منظورت اينه مشاورت گفته همه جا با خودت قفل 

فرمون ببری؟ نکنه ايشون توصيه کرده دست رو 

 کنی؟شوهرت بلند 

زانوهايش را بغل گرفت و با لبخند جواب داد: اون که 

اختراع خودم بود ولی... می دونی وقتی همه چيز رو 
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براش تعريف کردم چی گفت؟ به من گفت کتک خوردی 

چون اليق کتک خوردن بودی... می دونی سوختم... 

بدجور سوزوند... خيلی بهش فکر کردم... اينکه چرا 

 اينو گفت؟

مبل نشستم و با اشتياق پرسيدم: خب! به  دوباره روی

 چه نتيجه ای رسيدی؟

سنگينی قلبش روی نگاهش سايه انداخت و چانه اش 

را لرزاند: يک عالمه سوال بی پدر از خودم... چرا 

همون بار اول واکنش نشون ندادم... چرا تحمل کردم؟ 

چرا گذاشتم ادامه پيدا کنه؟ خيلی بد بود که ته همه اش 

تيجه رسيدم تقصر خودم بوده که تو دوباره و به اين ن

دوباره به خودت اجازه دادی تکرارش کنی چون من 

  ...نشونت دادم اليقشم... آره حق با خانم جليلی بود

سری به نشانه تأييد تکان دادم و با شيطنت نگاهش 
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کردم: بله... بله... خانم جليلی... آفرين به اين خانم 

د زن مردم ميده... خب باشه مشاور که چيزهای جديد يا

سحر قبول دارم من هميشه درباره تو تند رفتم گفتم 

 ...پشيمونم ديگه تکرار نميشه

تلخندی زد: هه... يعنی تموم؟ يعنی من ديگه نبايد بهش 

فکر کنم؟ حتی حق ندارم درباره اش حرف بزنم؟ 

سياوش می دونی درد زندگيت کجاست؟ دردت اينه که 

برابرت سکوت کنند اما کسی نياد  ترجيح ميدی همه در

بهت بگه بايد تاوان اشتباهت رو بدی... تقصيری هم 

نداری چون مادرت اين بال رو سرت آورده... هربار 

رفتم دست به دامنش شدم تو رو پشت خودش قايم 

کرد... می دونی چند بار پشت سرت به من گله کرده؟ 

وی ولی هر بار من به تو گفتم به جای اينکه توی ر

خودت بگه کجا اشتباه کردی گفت من دارم دروغ 
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ميگم... می دونی چرا؟ چون نمی خواست تو رو از 

دست بده... تو برای مادرت همون تکيه گاهی بودی که 

هيچوقت نداشت... پدرت بهش زور گفته بود و مادرت 

مردی پشتش نداشت حمايتش کنه برای همين تو رو 

نه تحملت کنه چون علم کرد... حاال خودش هم نمی تو

تو فکر می کنی هميشه پناه مادرتی در حاليکه 

نيستی... توهم زدی احترامش برات واجبه ولی هيچ 

حرمتی براش قائل نميشی... کافيه ميدون پيدا کنی حتی 

 ...به اون هم زور ميگی

سحر درست می گفت. بارها از قول مادرم خبر آورده 

تی آنها را با هم بود که چه دل پری از من دارد اما وق

روبرو می کردم مادرم کتمان می کرد و می گفت سحر 

  .دروغ می گويد
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اوايل حرفش را باور می کردم اما با اتفاقات اخير 

فهميدم بيچاره سحر به خاطر بزدلی مادرم خيلی بازی 

خورده. قصدش هيچوقت دعوا انداختن بين ما نبود. 

دست من مثل زمانيکه از قول مادرم گفت هميشه از 

آزرده است که بی خبر به خانه اش برای صرف غذا می 

روم و مادرم گفت هيچ مشکلی ندارد در حاليکه داشت. 

همين چيزهای کوچک و به ظاهر پيش و پا افتاده کاری 

با زندگی من کرده بود که حتی مادرم از من قطع اميد 

کند. چه خوب که اينجا دور از همه مشکالتم بودم. 

کردم آن ذهن پر تالطم و هميشه طوفان خودم حس می 

زده ام به طرز عجيبی آرام شده و توانايی شنيدن انتقاد 

پيدا کرده ام. سحر از سکوت من استفاده کرد و آن 

سوال مهم که خانم جليلی از او خواسته بود در اين 

سفر از من بخواهد درباره اش فکر کنم مطرح کرد: 
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ينکه در خونه مردم سياوش اين سوال رو بايد قبل از ا

رو بزنی و بری خواستگاری از خودت می پرسيدی... 

اينجا نه نمايشگاه هست نه خانواده ات پس وقت داری 

با خيال راحت درباره اش فکر کنی... از خودت 

بپرس... ازدواج يعنی چی؟ تمام جوانبش رو برای 

خودت باز کن. بعد با زندگی که االن داری تطبيق بده. 

دعوا نيست توصيه مشاور روانپزشکه و به ببين اين 

من گفته تا وقتی سياوش نتونه به اين سوال و سوال 

های بعدی جواب بده اصال به زندگی باهاش فکر 

نکن... من االن خودم تو شرايط روحی نيستم که بخوام 

ببخشم يا فراموش کنم... هر دومون به اين سکوت و 

جبران بدم... تفکر احتياج داريم... گفتی بهت فرصت 

من از تو هديه نمی خوام چون مرهم زخم هام نمی شه 

بدتر بهم حس بدی ميده... فردا با هم ميريم بيرون 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

428 
 

اندازه کافی تو موقعيت من قرار گرفتی که درک کنی 

چقدر بهم سخت گذشته... بريم پايين وقت ناهار شده... 

فکرهات رو بکن جواب بده شب درباره اش بيشتر 

 ...محرف می زني

آرامش عجيبی بين ما حاکم شد. سر ميز تعريف کرد که 

چطور با خانم جليلی آشنا شده و بدون دستمزد قبول 

کرده تلفنی سحر را راهنمايی کند. يکی از دوستان 

مادرش واسطه شده بود. هرچه درباره من می گفت 

واقعيت داشت. دليل پرخاشگری مرا اينطور به سحر 

ت ذهنی من برای هر گونه توضيح داده بود که ظرفي

تنشی آنقدر لبريز است که تحمل کوچکترين حرفی را 

  .ندارم

از همه جالب تر حرف هايی بود که سحر در توضيح 

شخصيت من به مشاورش زده بود. مردی جذاب و 
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بسيار کوشا که محبتش پشت خشمش پنهان شده. چشم 

پاک و زن دوست اما بی تجربه و سرد مزاج... کم 

غمگين... هيچ چيز راضی اش نمی کند و طاقت و 

هرگز ياد نگرفته کسی يا چيزی را عميقا دوست داشته 

باشد... اين واقعا من بودم. سوال دوم مشاور از اولی 

  .هم برای من حياتی تر بود

 «چه چيز تو را خوشحال می کند؟»

سحر گفته بود ماشين اما حاال که بيشتر فکر می کردم 

تم. سابقا برای يک اتومبيل لوکس جوابی برای آن نداش

حاضر بودم جانم را به خاطر بياندازم حاال چند تايی 

داشتم اما خوشحالم نمی کرد. از درون کامال احساس 

پوچی می کردم. هيچ چيز در اين دنيا نبود که مرا 

 !عميقا خوشحال و راضی کند حتی سحر

 از اين حس ترسيدم. برای اولين بار نياز پيدا کردم با
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کسی حرف بزنم. يکی مثل خانم جليلی تا توضيحی 

درباره اين همه سردی درونم بدهد. با سحر به ساحل 

رفتيم. گوشه ای نشستم و تماشا کردم. با وسواس 

صدف جمع می کرد. آبی دريا تا دور دست ها زير 

گرمای آفتاب می درخشيد و تماشای آن حس زيبايی به 

ود را کرم مالی می بيننده می داد. زن و مردی کودک خ

کردند تا پوستش زير آفتاب نسوزد. تماس پاهايش با 

موج ها او را می خنداند. از خودم می پرسيدم اگر بچه 

داشتيم چه می شد؟ فاجعه بود! می خواستم به کودکم 

چه ياد دهم؟ بزرگ شو کار کن... باز هم کار کن... 

رتر آنقدر کار کن و پول در بياورد که از پسرعموهايت ب

باشی... اين مسابقه پايان ناپذير تا کی قرار بود برای 

من ادامه پيدا کند؟ می خواستم به چه چيزی برسم؟ 

همين االن سه برابر کامران و کيارش پول داشتم اما 
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اين وضعم بود. روی ماسه ها دراز کشيدم و پلک هايم 

را بستم. کمی بعد سحر کنارم نشست و با خوشحالی 

 ين چقدر خوشگله؟گفت: سياوش بب

زير چشمی نگاهی به دست هايش انداختم. صدفی به 

رنگ صورتی پيدا کرده بود و به حدی به نظر خوشحال 

می رسيد که انگار گنج پيدا کرده. نيم خيز شدم و با 

دقت بيشتری به صدف نگاه کردم. هيچ حس خاصی 

درونم نبود. به نظرم خيلی احمقانه می رسيد به خاطر 

اين همه ذوق می کرد اما شايد  رنگ يک صدف

درستش همين بود. گاهی بايد احمق باشی و به خاطر 

  .چيزهايی که فکر می کنی بی ارزش است لذت ببری

 

صدف را گرفتم و کمی چرخاندم. تابش آفتاب باعث می 

شد وقتی آن را حرکت می دادم درونش هفت رنگ 
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شود. سحر از خوشحالی چهار دست و پا شد با چشم 

گرد کم مانده بود جيغ بکشد: وای توش هفت  های

 ...رنگه! بچرخون ببين

صدف را چرخاندم اما نگاهم به صورت سحر بود. می 

شد به همين سادگی زنم را شاد ببينم در حاليکه وقتی 

کنارم روی صندلی ماشين های گرانقيمت می نشست 

گرد غم به صورتش می پاشيدند. به سختی با من جايی 

قدر حوصله اش سر می رفت که خوابش می آمد و آن

می برد: سياوش اون پشت پر از خرچنگای کوچولوی 

 قرمز بود ميای بريم نشونت بدم؟ 

واقعا برايم جالب نبود اما همراهش شدم. موج دريا 

باعث شده بود روی ماسه ها برکه ای کوچک ساخته 

شود. درونش پر از خرده صدف و تعداد زيادی خرچنگ 

رنگ شده بود. سحر آنقدر ذوق خرچنگ  های ريز قرمز
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ها را می کرد که باال و پايين می پريد: کاش موبايل می 

 ...آوردم ازشون عکس می گرفتم

پيشنهادی دادم که از من بعيد بود: می خوای برم برات 

 بيارم؟

فاصله بين ساختمان های اصلی تا ساحل زياد بود. 

چنين  جدای از اين سياوش قديمی هرگز سحر را تنها

جايی رها نمی کرد تا به خودش زحمت دهد اين همه 

راه را برود چيزی بياورد. مادرم اگر می ديد تا چند 

روز اشک می ريخت. سحر با تعجب مرا نگاه کرد و 

گفت: زير آفتاب بری تا اتاق به خاطر من؟ نمی خواد 

 ...حاال واجب نيست

خواستم من هم بی خيال شوم اما با ديدن صحنه پشت 

سرش پشيمان شدم. زن و مردی بودند که از لحظه 

ورود به هتل يک لحظه دست از عکس گرفتن بر نمی 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

434 
 

داشتند. مرتيکه بی غيرت با دوربين ايستاده بود و 

همسرش با مايو مثل مدل های هاليوودی کنار دريا 

  .ژست می گرفت

سعی کردم اهميت ندهم ولی وقتی آن مردک با صدای 

م... خانومم شبيه پری دريايی عزيز دل«بلند گفت: 

نمی دانم چرا رگ غيرتم بيرون زد. نگاهی زير » شدی!

چشمی به آن زن خيکی که روی ماسه ها دراز کشيده 

بود و سپس به سحر انداختم و يکی در گوشم گفت: 

 !خاک بر سرت

زير بازوی سحر را که هنوز مشغول خرچنگ ها بود 

دوربين بياريم... گرفتم و بلندش کردم: پاشو... می ريم 

 ...بدو بريم

چند قدمی مرا همراهی کرد اما دستش را کشيد و 
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ايستاد: چه مرگت شد؟ ولم کن ببينم... دوربين برای 

 چی؟

 

دوباره بازويش را گرفتم و مجبورش کردم همراهم 

 !شود: حرف اضافه نزن وقتی ميگم بيا بگو چشم

وارد مسير ورودی هتل شده بوديم و سحر سعی داشت 

دستش را آزاد کند. به زور او را می کشيدم و در دل به 

خودم دری وری می گفتم: زنش پری دريايی شده زن 

من البد کلفت... خاک تو سرت سياوش... خاک... زن 

تو بايد به خاطر يه نگاه بغض کنه چون توی احمق 

 ...شعور نداری بفهمی زن توجه می خواد... خاک

زاد کرد: سياوش ولم کمی جلوتر باالخره دستش را آ

 !کن

ايستادم و نگاهش کردم. حتی يک عينک آفتابی درست 
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و حسابی نداشت به چشم بزند. هنوز قسمت زير چانه 

اش کمی به کبودی می زد اما وقتی سعی داشت با اخم 

به چهره من نگاه کند انعکاس نور آفتاب به چشم های 

عسلی و مژه های قهوه ای اش می تابيد و آن لحظه 

لم را بدجور می برد: با من ميای توی اتاق... لباس د

عوض می کنی... بعدش می ريم هر جهنم دره ای توی 

اين شهر هست انقدر لباس می خريم که مجبور بشيم 

 ...گاری بگيريم برگرديم

 !ابرويی باال انداخت و پرسيد: گاری؟

حق به جانب دست به کمر زدم و بيشتر به او نزديک 

.. اصال اتوبوس... همه عمرت بهت شدم: آره گاری.

زور گفتم اين هم روش... اين بار هم بگو چشم صدات 

 ...در نياد

دستش را گرفتم... من!... سياوش دست زنش را گرفت 
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و به گرمی فشرد تا از جلوی آن دو جوان هميشه 

مزاحم با افتخار رد شود و با سری باال گرفته به زبان 

 !من استبی زبانی بگويد: اين زن مال 

سحر هم اعتراض نکرد. انگشتان کوچکش در ميان 

دست مردانه ام مثل برف داشت آب می شد. يادم آمد 

يک بار گفت دخترها وقتی مردی که دوستش دارند را 

می بينند نوک انگشتشان يخ می زند و او آنقدر مرا 

دوست داشته که حتی بعد از ازدواج حتی وقتی از من 

هايش يخ می زده و عرق می  دلخور بوده هميشه دست

کرده. سردی نوک انگشتانش می گفت هنوز هم دوستم 

دارد. دوباره به خودم نهيب زدم: خاک بر سرت 

 !سياوش

به اتاق که رسيديم ايستادم تا سحر وارد شود. افشين را 

ديدم که از اتاق مجاور بيرون آمد و با صدای بلند مرا 
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 ...خطاب قرار داد: سالم آقا سياوش

کر می کردم اتاق آنها در قسمت ديگری از هتل است. ف

همانجا ايستادم و سالمی دادم. در اتاقش را بست و 

 پرسيد: ما داريم می ريم اسکله شما هم با ما مياييد؟

 

چه بهتر! لبخندی زدم و بدون اينکه نظر سحر را 

بپرسم جواب دادم: آره داداش بگو خانمت حاضر بشه 

 ...ه تو البی هستيمما هم تا نيم ساعت ديگ

سحر هنوز پشت در ايستاده بود وقتی من وارد شدم. 

متعجب نگاهم می کرد. با قلدری سری تکان دادم و 

نزديکش شدم: چيه؟ به چی نگاه می کنی؟ بدو حاضر 

 ..شو... منم زود دوش می گيرم

کالفه دست به سينه شد و رفت روی تختش نشست: من 

 !نميام! خودت برو
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يرون کشيدم و گوشه ای انداختم. با اينکه تيشرتم را ب

تنم خيس عرق بود ولی تصميم گرفتم به جای اينکه به 

خودم برسم اين بار وقت بگذارم خانم خودم را از اين 

فاز غم انگيزش بيرون بياورم. بسته دالرها را از کيف 

کمری ام بيرون کشيدم و باالی سرش ايستادم: از چی 

گفتی خودم باشم؟ گفتی می ترسی که نميای؟ مگه ن

 ...سياوش حقيقی نه اون توهمی که تا حاال بوده

از داخل بسته اسکناسی بيرون کشيدم و دور سرش 

چرخاندم: اينو می بينی؟ دور سرت بگردم... تک 

 ...تکشون فدای چشمات

اسکناس را مثل شادباش باالی سرش در هوا رها کردم 

پدر هرچی  و يکی ديگر برداشتم: گور پدر پول... گور

نمايشگاه ماشينه... می خوام نباشه اگر زنم حسرت به 

دلش مونده... نوش جونت حاللت باشه... مال خودته... 
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  ...دستمزد هفت سال جون کندنت کنار من بيشعوره

بغض کرده بود ولی در عين حال به حرکاتم می خنديد. 

نگاهش خيس بود اما قلبش داشت گرم می شد. 

ها پوشاند تا گريه کردنش را نبينم. صورتش را با دست 

دل به دريا زده بودم. بازوهايش را گرفتم و بلندش کردم 

تا تنش را به سينه ام بچسبانم. درد اين چند سال بی 

محبتی را هق می زد و من قبل از اينکه دير شود... 

درست در وقت اضافه بازی نهايی داشتم خط به خط 

هميشه موهايش را عاشقی مشق می کردم. گيره ای که 

با آن شلخته از پشت می بست بيرون کشيدم و گوشه 

ای پرت کردم. با حرص دست هايم را بين موهايش فرو 

بردم تا باالخره نوازش کردن بياموزم. گيسوانش را بو 

کشيدم و بوسيدم. خودش را در آغوشم لوس کرده بود 

و من برای اولين بار قلبم داغ داغ وسط سينه ام به 
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و افتاد: خيلی نوکرتم... تو چی فکر کردی؟ اين تکاپ

سياوش خره نمی فهمه... عقل نداشت... کور بود نمی 

ديد... خدا رو شکر که تو رو دارم... من از زندگيم چی 

می خواستم جز يک زن نجيب و با شعور؟ می خوام 

چی کار کنم تو بری من با اون همه پول بشينم حسرت 

ر دير بشه؟ سحر خانم من... بخورم که چرا گذاشتم انقد

 تاج سرم... من بدون تو هيچم می فهمی؟

 

 

صورتش را با دست قاب گرفتم تا اشک هايش را پاک 

کنم و به چشمانش خيره شوم: من قربون چشم های 

خوشگلت برم... غلط کردم... نفهم بودم... درستش می 

کنم... قول مردونه بهت ميدم... ياد می گيرم... من تا 

دارم ازت به خاطر اينکه منو از اون باتالق بيرون عمر 
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آوردی بفهمم چقدر داشتم کورکورانه تا نابودی خودم و 

تو می تاختم مديونتم... عزيز دلم بيا بريم بيرون الاقل 

 ...يک بار مردونه هرچی دلت خواست برات بخرم

بوسه ای روی پيشانی اش نشاندم و دوباره پرسيدم: 

 باشه؟

مثبت تکان داد و دستم را پس زد تا از  سری به عالمت

روی پاتختی دستمال کاغذی بردارد. در کمد را باز کردم 

و نگاهی به لباس هايش انداختم. بيشترش مربوط به 

دوران مجردی اش می شد و بقيه هديه هايی بود که 

ديگران برايش می خريدند. قلبم به درد آمد. من آنقدر 

کمد را اشغال کرده بود. لباس نو داشتم که نيم بيشتر 

 !!مثال او زن بود و هزار اطوار و من مرد؟

حوله برداشتم و وارد حمام شدم. زير دوش نيت کردم 

از اين در که بيرون رفتم هرچه قلبم به من فرمان داد 
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همان کار را بکنم. بايد حداقل يک شب هم که شده 

اجازه نمی دادم خساست و آن فکر اقتصادی که هميشه 

داشتم بهترين خصيصه من است قد علم کند.  تصور

لباس ساده ای پوشيده بود و بی حوصله داشت هر چه 

دم دستش می رسيد در کيفش می گذاشت: سياوش 

موهاتو خشک کن شب سرد می شه بيرون سرما می 

 ...خوری

موبايلم را برداشتم و گذاشتم شارژ شود تا حسابی 

رگدن عکس بگيرم. مگر زن من چه چيزی از آن ک

خودشيفته کم داشت که يک عکس درست و حسابی از 

 !او نمی گرفتم؟ پری دريايی و مرض

بودن ربطی به سطح اجتماعی و » نديد بديد«اصطالح 

ثروت آدمی ندارد. وقتی آنقدر اطرافت را درست نگاه 

نمی کنی و از جهان پيرامونت درس زندگی نمی گيری 
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می شوی که تبديل به يک موجود تک بعدی مثل من 

بار آمده ای! من به » نديد بديد«يعنی به قول معروف 

تمام معنا شبيه کسی بودم که سال ها در يک غار 

خوابيده و فهمی از زندگی واقعی ندارد. اين سفر باعث 

شده بود چيزهايی ببينم که سابقا اگر هم اطرافم وجود 

داشت توجه نمی کردم. به حدی غرق در مشکالتم بودم 

ر می خواستم هم فرصتش پيش نمی آمد. که حتی اگ

بيکاری اين چند روز و تنها نشستن کنار استخر يا 

داخل البی هتل باعث شده بود از سر بی حوصلگی به 

  .جزئياتی توجه کنم که قبال برايم جذاب نبود

 

 

از اتاق که بيرون می آمديم به ساعت خروجمان دقت 

در اتاق کردم. احتماال تا دوازده شب همگی دوباره 
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هايمان بوديم. اين يعنی حدود هفت الی هشت ساعت 

زمان داشتم تا هفت سال زندگی که به گند کشيده بودم 

را از نو بسازم. شبيه پنالتی زدن در زمان از دست 

رفته فوتبال ترسناک و هيجان انگيز بود. با توجه به 

اينکه دروازه بان سحر نکته سنج و تيزبين است محال 

بتوانم به آسانی توپ را وارد دروازه کنم و می دانستم 

نفهمد تقليد کسی را کرده ام. بايد فی البداهه عمل می 

کردم. حس قدرتمندی که اين چند وقت درونم ريشه 

دوانده بود و باعث می شد قلبم تند تر بتپد يا پوستم 

گاهی از حرارت احساسات درونم بسوزد می توانست 

ه معامله ای در کار بود و اين لحظات را بسازد. ديگر ن

نه به اين فکر می کردم بايد برنده اين بازی احمقانه 

شوم. دعاهايم مستجاب شده بود. همسرم را که نگاه 

می کردم نفسم به شماره می افتاد. انگار هرگز او را 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

446 
 

نشناخته بودم و اين اولين قرارهای عاشقانه ای است 

  .ارمکه با يک دختر فوق العاده با ارزش می گذ

با کمک مليکا تاکسی گرفتند و آدرس يک پاساژ کمی 

خارج از شهر را دادند. برعکس هميشه که مجبورش 

می کردم يک گوشه بايستد و خودم را وسط می انداختم 

تا بيشتر تخفيف بگيرم اين بار کنار افشين ماندم تا 

سحر هرچه در چنته داشت رو کند. خودم جلو نشستم 

اد کنار هم باشند. سحر پشت من که تازه عروس و دام

نشسته بود و تمام مدت می توانستم تصويرش را در 

آينه کنار دستم ببينم. سعی می کرد زياد حرف نزند. 

تجربه خوبی از اينکه آزادانه با مردم صحبت کند 

نداشت. برعکس سحر، مليکا فکش يک لحظه از 

 حرکت نمی ايستاد. حتی راننده را با اينکه زبان هم را

نمی فهميدند به حرف کشيد. بنده خدا نمی فهميد ما چه 
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می گوييم اما برای همراهی صدای موزيک را بلند کرد 

و خودش پشت فرمان کمی رقصيد. به هر ميدانی می 

رسيد چند بار دورش می چرخيد تا ما را بخنداند. آنقدر 

مليکا و افشين شيطنت کردند که راننده گوشه ای نگه 

ن کرد پياده شويم به رسم مردم ترکيه داشت و مجبورما

برقصيم. مليکا و سحر از داخل ماشين دست می زدند و 

ما مثل رقص کوردی شانه به شانه هم حرکات راننده را 

  .تقليد می کرديم

همين چيزهای کوچک باعث شد وقتی از راننده 

خداحافظی می کرديم احساس سبکی بيشتری کنم. 

وح شفاست. آنقدر خنديدن برای زخم های عميق ر

درونم انرژی مثبت حس می کردم که بی فکر دست 

سحر را گرفتم و دنبال خودم به سمت ورودی پاساژ 

  .کشيدم
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نوک انگشتانش درون دستان من يخ زده بود. نگاهش 

که کردم مثل دختربچه ها گونه هايش از هيجان به 

سرخی می زد. لبخندش شيرين بود.... حتی شيرين تر 

يی که فروشنده يکی از مغازه ها به رايگان از باقلوا

تعارف کرد... نگاهش برق می زد... درخششی زيباتر 

از نور فانوس دريايی در تاريکی شب درست وسط 

چشمان هميشه بی فروغ زن زندگی ام کاشته بودم آن 

هم با کمی لبخند و فشردن دست لطيفش در ميان 

 ...انگشتانم

س که رسيديم برای جلوی فروشگاه بزرگ مارک آديدا

اينکه به سحر نشان دهم می خواهم برايش سنگ تمام 

بگذارم و خبری از سياوش خسيس نيست ايستادم. با 

صدای بلند از مليکا و افشين هم خواستم بايستند: بچه 

ها... بريم توی آديداس؟ می خوام برای سحر کفش 
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 ...بخرم

 سحر با عجله دستم را کشيد و طوری که بقيه بشنوند

 ...گفت: نمی خوام... بريم بهت بگم کجا بخريم

مليکا که گفت اين مغازه حراج ندارد راضی شدم بی 

خيال شوم اما سحر را آرام از بقيه جدا کردم تا در 

گوشش زمزمه کنم: سحر تمومش نمی کنی؟ چی می 

شد به خاطر من هم که شده قبول می کردی؟ انقدر لج 

 ...خسيسهکن تا من سگ بشم بعد بگو سياوش 

لحنم کوبنده بود. همان طرز بيان هميشگی که نمی 

فهميدم چقدر باعث آزارش می شود و جزوی از وجودم 

شده بود. دستش را از ميان انگشتانم بيرون کشيد وبا 

صدای محزونی گفت: من الزم ندارم اگر خواستی برو 

 ...برای خودت بخر من اينجا منتظرت می مونم

ه کرد که کنار حوض وسط با دست به سکويی اشار
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پاساژ بود. کالفه بازويش را کشيدم و به بهانه تماشای 

ويترين مغازه ای او را از مردم جدا کردم: چرا نمی 

خوای؟ باز چه مرگته؟ انقدر رو مخ سر من راه نرو... 

 ...هنوز نرسيده داری حالمو می گيری

دست به سينه لبخندی زد و خيره به اجناس داخل مغازه 

 ...: باز گفت مخ سرم... يا مخ يا سرگفت

با حرص کنار گوشش غريدم: خيلی خب... حاال گير 

 ...داده به اين يکی

به سمتم چرخيد و با نگاهش دنبال مليکا و افشين 

گشت. داشتند بستنی می خريدند و حسابی سرگرم 

حرکات مسخره فروشنده که نمی گذاشت بستنی را از 

ی به من نزديک شد تا به دستش بگيرند شده بودند. قدم

چشمانم خيره شود و درس ديگری درباره سياوشی که 

دوستش نداشتم بدهد: به نظرت قشنگه با کت و شلوار 
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 کفش کتونی ورزشی بپوشی؟

 عصبی جواب دادم: چه ربطی داره؟

 

 

دوباره پرسيد: نه جدی... يا مثال من لباس مجلسی 

 بپوشم با کفش ورزشی قشنگه؟ 

 رفت وقتی جواب دادم: نه... مگه کمی صدايم باال

 اوسکولی؟

خب کتونی مارک دار گرون قيمت خريدن تو درست  -

مثل اين می مونه که بخوای کت و شلوار با کتونی 

بپوشی... سياوش می دونی بزرگترين مشکلی که آدم 

های اطرافت باهات دارند چيه؟... وقتی می خوای کار 

ی... بعد منت درست انجام بدی به جاش جو گير می ش

می گذاری که ترکوندی در حاليکه فقط طرفت مونده تو 
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مخمصه چون چاره ای براش نمونده... از در دروازه 

رد نمی شی ولی از ته سوزن راحت می گذری... چرا 

از من نمی پرسی چی الزم دارم همون رو برام بخری؟ 

به من نگاه کن... اصال به ريختم مياد کفش چند صد 

به خاطر مارکش بخرم؟ جو گير نشو به  هزار تومنی

جاش ياد بگير خودت باشی من هم خودم باشم... کی 

ديدی من دنبال مارک لباس برم که اين دومين بارم 

باشه؟ من نه سيمام نه مادرت و نه خواهرهات من 

سحرم... بعد از هفت سال هنوز نفهميدی سحر تا از 

اگر با  چيزی خوشش نياد محاله ازش استفاده کنه؟ من

لباس توی تنم حال نکنم احساس افسردگی بهم دست 

ميده... مهم نيست مارک داره يا از دستفروش خريدم 

بايد خودم باهاش احساس خوبی داشته باشم... منو 

بشناس به جای اينکه مثل ميمون بيافتی دنبال ديگران 
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 ..هر کاری می کنند تو هم تقليد کنی

فتم تا کنترل رفتارم را چند ثانيه لب پايينم را گاز گر

 ...داشته باشم: باشه... من بلد نيستم تو بگو

بند کيفش را روی شانه تنظيم کرد و دوباره نگاهی به 

مليکا و افشين انداخت: می خوای من خريد کنم؟ باشه 

با پول خودم... تو هم برو با پول خودت هرچی می 

 ...خوای بخر فقط بدون اگر

شانه هايش را گرفتم و اجازه بی توجه به محيط اطرافم 

ندادم ادامه دهد: سحر بس کن... اصال می دونی چيه؟ 

مگه نمی گی از من پول نمی گيری؟ باشه بهت حقوق 

می دم... نوش جونت حاللت باشه خوب شد؟ فقط 

 ...تمومش کن

لبخند محوی روی صورتش نشست اما دست از لجبازی 

ر کردی بر نداشت: حقوق می دی؟ بابت چی؟ واقعا فک
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برگرديم تهران قراره همينطور اين کابوس ادامه پيدا 

 کنه؟

می توانستم آن لحظه با مشت به شيشه مغازه بکوبم يا 

حتی شروع به خودزنی کنم ولی از سحر کمی دور شدم 

مسلط شوم. چند ثانيه پشتم را به او کردم تا به اعصابم 

تا جمالت در مغزم شکل گرفت. برگشتم و دوباره با 

قدمی فاصله از او رو به ويترين مغازه ايستادم: سحر 

هفت ساله با من زندگی کردی... خونه هميشه تميز 

 بوده با خوب و بدم ساختی... حقوق که نگرفتی درسته؟ 

ر داخل کيف پولم بود دست در جيبم بردم و هرچه دال

کف دستش گذاشتم: اين حقوقت مال گذشته است خوب 

شد؟ برو هرچی دوست داری و باهاش حال می کنی 

 ...بخر حاللت باشه

دالرها را تا زد و دوباره در دست من گذاشت: زندگی ما 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

455 
 

شده معامله... از روز اول همين بود... من حقوق نمی 

ه من ارزش بده... خوام مرد می خوام... دستمو بگير ب

خودت باش سياوش... حساب و کتاب نکن به جاش 

هرچی توی قلبت از سحر قايم کردی نشونم بده... 

مشکل ما از اول هم پول نبود... بی توجهی بود ولی تو 

هيچوقت نفهميدی... اوايل می گفتم اگر منو دوست 

داشت انقدر خساست نمی کرد االن می گم سياوش حتی 

نداره که اگر داشت گوش به فرمان خودش هم دوست 

بقيه گند نمی زد به اون قلب مهربونش که همه فکر 

کنند از سنگه احساس نداره... گفتم سياوش حقيقی 

گولم می زنه... تکرار می کنم سياوش خودت باش... 

به حرف دلت گوش کن... انقدر منم منم کردی که 

هم مجبور شدم بگم بيا معامله کنيم... برای يک بار 

شده بيا به جای سياوش و سحر جدای از هم تبديل 
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بشيم به ما... ما چی می خوايم؟ نه مادر سياوش يا 

کامران يا بقيه چی می خوان... درستش اينه ببينيم 

چقدر پول برای خريد آورديم با هم تقسيمش کنيم هر 

کس به حق خودش راضی باشه و براش برنامه ريزی 

ندارم اما اين مغازه که  کنه... من کفش آديداس الزم

جلوش ايستادی يک عالمه لوازم داره که من واقعا 

 ...بهش احتياج دارم

سرم را باالتر آوردم. مدتی بود خودم را مشغول 

تماشای ويترينش نشان می دادم تا بتوانم با زنم حرف 

بزنم اما واقعا محتوياتش را نگاه نمی کردم. تازه ديدم 

اس زيرزنانه به تن دارد جلوی يک مانکن لخت که لب

ايستاده ام. از شرم تا بناگوشم سرخ شد. صدای خنده 

سحر که باال رفت بيشتر خجالت کشيدم. چند قدمی 

عقبگرد کردم تا از جلوی آن ويترين رد شوم: خيلی 
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نامردی آبروم رفت... وای... من اصال نگاه نکردم چرا 

 نگفتی؟

ميگم چرا با بدجنسی بلند خنديد: وای سياوش... هی 

منو آورده اينجا؟ حاال چرا زل زده به اين صورتيه که 

 روش پر داره؟ 

صورتم را با دست هايم پوشانده بودم و حس می کردم 

دارم مثل برف جلوی مردم آب می شوم. هرگز حتی بين 

لباس های زن خودم به اين اجناس نگاه نمی کردم. 

 تصورم بر اين بود بی شرمی و بی حيايی است. حاال

چند دقيقه ای بود جلوی آن همه لباس زير رنگارنگ 

ايستاده بودم و حواسم نبود دارم چه سوتی بزرگی می 

دهم. سحر خيلی خوشحال بود اينطور ضايع شدم. از 

همه بيشتر نگران بودم نکند افشين مرا ديده باشد و با 

خودش بگويد مرتيکه بی شعور از راه نرسيده دست 
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 .اس زير فروشی انگار هول بودزنش را گرفت و برد لب

سحر که وارد مغازه شد بی هدف دور خودم می 

چرخيدم. آخر چشمم به تابلوی سرويس بهداشتی افتاد 

و راهی برای فرار از افشين و مليکا پيدا کردم. کمی در 

دستشويی معطل کردم به اين اميد که آن دو بروند اما 

شه خندان در را که باز کردم سينه به سينه افشين همي

 قرار گرفتم: داداش تو هم اينجايی؟

هيچ چيز سخت تر از اينکه همراه افشين بيرون آمدم و 

با مليکا روبرو شدم در حاليکه سحر هنوز در آن مغازه 

لعنتی است آزارم نمی داد. آنقدر عصبی شدم که وقتی 

سحر بيرون آمد شروع به غر زدن کردم: دو ساعته 

 کنی؟ رفتی اون تو چه غلطی می 

محتويات داخل کيسه خريدش را با ذوق تماشا می کرد: 

 !پوست کن می خريدم
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با تعجب نگاهش کردم: پوست کن؟! تو مغازه لباس 

 زنونه؟

خيلی راضی تر از چيزی که تصورش را داشتم به نظر 

 !می رسيد: آره تيغش هم کنده سخت پوست می کنه

 کيسه را با عجله داخل کوله پشتی اش گذاشت و با

لبخند بازوی مرا گرفت: خب من خريدم تموم شد ديگه 

 !چيزی نمی خوام

بايد می فهميدم... بايد معنی آن لبخند و يک دفعه 

مهربان شدنش را همان لحظه می فهميدم... اما 

سياوشی که حتی خجالت می کشيد به خريدهايش نگاه 

کند و ديگر روی حرف زدن با مليکا و افشين را نداشت 

 د می فهميد؟از کجا باي

سحر شد پايه شيطنت های مليکا و من هم گذاشتم 

راحت باشد. سعی کردم با او همراهی کنم اما تلخی 
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وجودم باعث می شد بيشتر سوتی های احمقانه بدهم تا 

  .به معنای واقعی بتوانم شوخ طبع باشم

 

 

طوری خودم را سوژه خنده کردم که تا عمر دارم يادم 

بماند سياوش حتی يک شوخی يا يک جمله طنز ساده 

هم بلد نيست.حتی وقتی قصد داشتم بقيه را به شادی 

دعوت کنم بيشتر نق می زدم و دستور می دادم. سحر 

هميشه اين جور وقت ها بيشتر در الک خودش فرو می 

که نشستيم در گوشم رفت. سر ميز برای صرف شام 

 گفت: می دونی از اينجا بريم قراره چی بشه؟

 سرم را نزديک تر بردم: چی قراره بشه؟

لب هايش را به گوشم نزديک کرد و نفهميد نفسش به 

حساس ترين نقطه بدنم خورد طوری که مورمورم شد 
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و به خودم لرزيدم: می خوای تا آخر سفر بگی چه 

 !غلطی کردم جلف بازی در آوردم

تا چند لحظه سعی می کردم هر طور شده خودم را جدی 

نشان دهم. الحق مرا بهتر از خودم می شناخت. هر بار 

در جمع کمی می خنديدم به جای اينکه اخم کنم و ژست 

بگيرم تا مدت ها عذاب وجدان داشتم و غرش را سر 

سحر می زدم. بيرون رفتن از آن قالب خاص که هميشه 

شخصيت و کالسم است آنقدر برايم فکر می کردم نشانه 

سخت بود که اغلب با پاک کردن عکس ها و فيلم ها 

  .همينطور سرزنش های دائمی من همراه می شد

غذای مطبوعی بود. کباب و نان مخصوص همراه دوغ 

با کمی ساالد و مخلفات، همينطور باقلوای شيرين و 

چای که به پيشنهاد مليکا سفارش داديم. نمی دانم چه 

در آن استکان های کمرباريک ريخته بودند که آنقدر 
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می چسبيد اما به طرز عجيبی متفاوت بود. طعمش 

فرقی با چای ايرانی نداشت اما گويا همين که در آن 

استکان و نعلبکی مخصوص مردم ترکيه ريخته می شد 

  .معجزه ای اتفاق می افتاد تا دلچسب باشد

يمو که روی صدف های خام همراه با چند قطره آبل

سينی های فلزی بزرگ عرضه می شد ابتدا چندش آور 

به نظر می رسيد اما وقتی من و افشين با اکراه و به 

اصرار مليکا و سحر امتحان کرديم نظرمان فرق کرد. 

هرچه پول خرد در جيبمان داشتيم هنگام قدم زدن در 

بازار کوچک شهر که چشم انداز کشتی های کروز 

و دل انگيز می کرد خرج صدف های  يونان آن را خاص

خامی که دزدکی من و افشين خورديم شد. بايد از چشم 

مليکا و سحر پنهان می ماند زيرا خودمان می دانستيم 

چقدر برای بار اول غر زديم و ادا اطوار در آورديم. 
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آنقدر عکس از سحر گرفته بودم که سعی می کرد از 

  .دستم فرار کند

 

دم پشت مليکا پنهان می شد و می هر بار صدايش می ز

خواست دست از سرش بردارم. به لجبازی می خنديدم 

 !و می گفتم: پری دريايی من

چندشش می شد ولی می خنديد و من از ديدن شادی 

اش احساس غرور می کردم. ديروقت بود که باالخره 

تاکسی گرفتيم و زير نور گردان فانوس دريايی از جاده 

ت هتل برگشتيم. سحر ما بين من باريک ساحلی به سم

و مليکا در رديف عقب پشت راننده نشست و من 

دستش را محکم گرفتم. آرامشی بين ما بود که دوستش 

داشتم. ای کاش زودتر از آن ديوار مستحکمی که بين 

خودم و زندگی کشيده بودم خالص می شدم اما حاال هم 
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شده  خيلی دير نبود... شايد هم من فکر می کردم موفق

 ....ام و بايد به ياد می آوردم که بوده ام و چه کرده ام

برعکس من و سحر که دو کيسه کوچک در دست 

داشتيم، مليکا و افشين پر بار بودند. اين دختر از خريد 

کردن خسته نمی شد. تازه به آسانسور رسيده بوديم که 

 پيشنهاد داد: فردا هم بريم بازار سنتی؟

او را در آغوش فشرد: مليکا می افشين خنديد و محکم 

 خوای بری بازار سنتی چی بخری؟

لب پايينش را مثل بچه ها بيرون آورد و خودش را 

 ...لوس کرد: می خوام... لطفا

با سری باال گرفته خودم را پايه نشان دادم: بريم... 

 ساعت چند؟

سحر زير چشمی نگاهی به من انداخت و از مليکا 

بازار سنتی ميوه و سبزی پرسيد: می خوای بری 
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بخری؟ اونجا کشاورزهای اطراف محصوالتشون رو می 

 ...فروشند به درد ما نمی خوره

چشم های مليکا برق زد و با شوق زياد گفت: بريم هلو 

بخوريم... دور اينجا پر از باغ هلو و توت فرنگيه.... 

دست يکی ديدم دلم خواست... بريم ديگه... سحر لوس 

 ...ه نديدی... هلوهاش اندازه طالبی بودنباش... تو ک

افشين بلند خنديد و سرش را بوسيد: باشه خودم می 

برمت می ترسم چشم های بچه آينده مون چپ بشه از 

 ...االن

خواستم درباره بارداری مليکا کنجکاوی کنم اما سحر 

محکم دستم را فشرد. هميشه از اينکه مردم درباره بچه 

ی پرسيدند يا حتی دعای خير دار شدن زوج ها سوال م

می کردند متنفر بود. می گفت مثل اين است بپرسی آيا 

با شوهرت رابطه جنسی خوبی داری و چگونه؟! يا از 
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زوجی بپرسی آخرين باری که با هم بوديد چطور 

گذشت؟ سوال درباره بچه دار شدن را يک نوع بی 

تربيتی می دانست و اعتقاد داشت تصميمش در 

لحظه زندگی يک زن و مرد گرفته می  خصوصی ترين

  .شود و از اسرار زوجين است

 

 

از بس هر دوی ما به اين سوال جواب داده بوديم که 

خودم هم حساس شده بودم و حق می دادم آن را بی 

حرمتی و فضولی کثيف بنامد. سکوت من باعث شد 

ميان حرف هايشان بفهمم يک شوخی بوده و خبری از 

ممنون شدم دستم را فشرد تا خاله  بچه نيست. از سحر

  .زنک بازی در نياروم

جلوی در اتاق از کبوترهای عاشق جدا می شديم که 
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افشين خطاب به سحر گفت: آبجی هربار ميام توی اتاق 

دعات می کنم که کمک کردی عوضش کنيم... نمی 

 ...دونی اتاق قبلی چقدر بو می داد

ان داد. سحر رنگش پريد اما لبخندی زد و سری تک

هنوز کنار من از هم کالم شدن با مردها می ترسيد. خبر 

نداشتم سحر کمکشان کرده و گويا نمی خواست من 

بدانم. فکر می کرد جنجالی در راه است که سريع وارد 

اتاق شد و خداحافظی سردی با آنها کرد. سريع 

لوازمش را روی تخت انداخت و با کيسه خريدش داخل 

. کفش هايم را در آوردم و روی سرويس بهداشتی رفت

تخت دراز کشيدم. باورم نمی شد اين همه وقت از 

خانواده ام دور بودم و دلم تنگ نشده! عجيب بود که 

آنها هم تماس نمی گرفتند. نرم افزار پيام رسان را باز 

کردم و به شبکه اينترنت هتل وصل شدم. چندين بار با 
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چند بوق آزاد می شماره تلفن همه تماس گرفتم اما فقط 

زد و بعد قطع می شد. تصميم گرفتم پيامی به خواهرم 

ترانه بفرستم. متن را نوشتم و دکمه ارسال را فشردم. 

عجيب بود که عالمت ارسال ناموفق می آمد و هر چقدر 

امتحان می کردم فايده ای نداشت. دلم به شور افتاد. 

ز بلند شدم تا سيم کارت تلفن همراه ايران را که ا

موبايلم خارج کرده بودم دوباره به کار بگيرم. وارد 

راهروی باريک ميان کمد ديواری و ورودی سرويس 

بهداشتی که شدم همزمان در باز شد و من با دهان باز 

همان جا خشکم زد. سحر لباس خواب ارغوانی رنگ 

کوتاهی به تن داشت که قدش به زحمت تا زير خط 

گل های برجسته  باسنش می رسيد. حرير نازک با

مشکی در حاشيه که اندامش را کامل به نمايش می 

گذاشت. سال های اول ازدواجمان از اين کارها زياد می 
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کرد اما من آنقدر خسته و داغون بودم که حال نداشتم 

حتی نگاهش کنم. با جمله ای تند و تيز دلش را می 

شکستم و مثل جنازه گوشه ای به خواب می رفتم. اين 

بخند شيرينی روی صورتم نشست و قلبم به تکاپو بار ل

افتاد: می بينم خوشگل کردی... تنت می خواره؟ من 

  ...کامال آماده ام

 

برعکس من سحر به تمسخر پوزخندی زد و با سردی 

سری تکان داد: سياوش جان... اين که می بينی تنم 

کردم اسمش پوست کنه! تيغش هم خيلی کنده... قراره 

رو بکنه... تا روزی که برای هميشه امشب پوستت 

 !ولت کنم برم با پوست کن جلوت رژه ميرم که بسوزی

با نگاهم تعقيبش کردم وقتی از کنارم گذشت و با ژست 

روی تختش دراز کشيد. تماس تلفنی با تهران از مغزم 
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 پريده بود: منظورت از اين حرکات چيه؟

 !با دست اشاره کرد: بشين

سحر تيوپ کرم از کيفش  روی تخت خودم نشستم.

بيرون آورد و مشغول چرب کردن تن و بدنش شد: می 

دونی يک زن بيشتر از همه به چی احتياج داره که 

 شوهر می کنه؟

مثل احمق ها سری تکان دادم که يعنی نمی دانم و او 

ادامه داد: ديده شدن! دخترها ازدواج می کنند که يکی 

تو زيبايی....  نگاهشون کنه و با کالم و نگاهش بگه

 حاال می دونی اگر مرد به زنش توجه نکنه چی می شه؟

نفس عميقی کشيدم و سعی کردم لرزش محزون صدايم 

 را پنهان کنم: چی می شه؟

مايع کردم را روی ساق پای چپش که به سمت من بود 

ريخت و با عشوه شروع به ماليدن کرد: مثل گل پژمرده 
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درون می ميره... ولی می شه... قلبش يخ می زنه... از 

  ...من

حرکت آرام دست هايش را تا باالی ران ها پيش برد و 

من حس کردم درونم يک بخاری بزرگ روشن کردند: 

من هنوز داغم... خيلی داغ...حاال که چشم هات منو می 

بينه حرارتم رو نشونت می دم اما بايد توی حسرتش 

تم بسوزی ... مثل من که می سوختم و فقط می تونس

 ...نگاه کنم

نمی دانستم بخندم يا به حال خودم گريه کنم؟ شايد هم 

بايد عصبانی می شدم و سرش داد می کشيدم مثل سابق 

که مرا طرد می کرد می گفتم برو به جهنم اما از خنده 

ترکيدم وقتی دراز کشيد و روی گردنش کرم ريخت با 

 ....لحن کشيده گفت: بسوز.... آره بسوز...آره

مضحکش وقتی قطع شد که موبايلش به صدا در  نمايش
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آمد و من دوباره ياد تماس با تهران افتادم. عجيب بود 

که دائم با خانواده خودش حرف می زد و من حتی يک 

بار نتوانسته بودم با هيچکدام صحبت کنم. صبر کردم تا 

حرفش با سعيد تمام شود و بعد پرسيدم: سحر يه سوال 

 بکنم جوش نمياری؟

بدنش حرکتی نرم داد طوری که مثل مار روی تخت به 

  ....به خودش پيچيد و دوباره گفت: بسوز

 

بيشتر از اينکه برای من عشوه گری کند داشت مرا می 

خنداند اما از خودم پنهان نبود که نفسم را بند می آورد: 

نکن ديوانه ... باشه فهميدم داری انتقام می گيری... 

ه تماس بگيرم تو چطوری ببين من نتونستم با خون

 زنگ می زنی؟

روی تخت چرخيد طوری که سرش به پشت برگشت و 
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موهايش زيرپای من ريخت: بده من اون گوشی رو... 

 ...خودم بايد ببينم

خنديدم و گوشی را به دستش دادم. در همان حالت 

شروع به بررسی کرد اما پاهايش را باال می آورد تا 

با چيزی که سحر گفت  دلبری کند. خيلی طول نکشيد

من چنان خشمگين شدم و از جا پريدم که عشوه گری 

های زنانه اش از ياد هر دوی ما رفت و من از اتاق 

بيرون زدم تا از قسمت البی با تهران تماس بگيرم. کل 

خانواده ام حتی عروس و داماد ها مرا بالک کرده 

بودند. آنقدر حرصم گرفت و عصبی شدم که با عجله 

 .را به قسمت اطالعات رساندم خودم

وقتی رژين راهنمای تور را ديدم مستقيم به سمتش 

رفتم و از اينکه اين موقع شب آنجا بود حضورش را 

شانس تلقی کردم اما ای کاش نبود و من موفق به 
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تماس نمی شدم. گفتم کارم ضروری است. برای 

خودشيرينی هم که شده اول کمی توضيح داد که هزينه 

نگين می شود و بعد راضی شد موبايل خودش تماس س

را در اختيارم بگذارد در عوض من هزينه تماسم را 

خودم پرداخت کنم. اولين شماره ای که گرفتم تلفن پدرم 

بود. گوشی را برداشت و به محض اينکه فهميد من 

پشت خطم با يک جمله تماس را قطع کرد: من پسری 

 !به اسم سياوش ندارم

که می گرفتم دست هايم به شدت می شماره دوم را 

لرزيد. ترانه جواب داد در حاليکه اطرافش صدای 

زيادی می آمد و چند بار بلند الو گفتم تا فهميد من 

هستم. با لحن تندی پرسيد: چه کار داری؟ خوش می 

 گذره؟

معلوم بود با آن موزيکی که پخش می شد در يک 
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معلوم  مهمانی است: به شما بيشتر خوش می گذره...

 هست پشت سر من چه خبره؟

کمی مکث کرد و با همان لحن طلبکارانه گفت: تو که ما 

رو فراموش کردی چسبيدی به اون دختره عين خيالت 

هم نيست ما داريم چی می کشيم.... اون از باليی که 

سر من و مامان آوردی اين هم از وضعی که برای بابا 

که برات مهم  درست کردی... ديگه مرده و زنده ما هم

  ...نيست... برو با سحر جونت خوش بگذرون

 

 

اين آخرين کلماتی بود که شنيدم. تماس قطع شد و من 

با يک دنيا افکار لعنتی وسط البی هتل زير سايه چشم 

های براق رژين بی حيا تنها ماندم. خواستم تماس 

ديگری بگيرم اما پشيمان شدم. فايده ای نداشت همه با 
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هم تصميم گرفته بودند حال مرا بگيرند تا دفعه آخرم 

شان کاری کنم. دوباره آن سياوش باشم برخالف ميل

وحشی و سرکش وجودم را تسخير کرده بود. به قول 

سحر روح يک بيشعور در من می لوليد و اختيارم را به 

دست می گرفت. طوری گوشی موبايل را به رژين 

برگرداندم که از ترس قدمی به عقب برداشت. با قدم 

ود و های بلند به اتاق برگشتم. چشم هايم پر از خون ب

سحر را نمی ديدم. چند بار پرسيد چی شده و من خاک 

بر سر دوباره به خاطر شری که خانواده ام به پا کرده 

بودند طاقت شنيدن صدای بلند زنانه را نداشتم. سرش 

داد کشيدم و دستش را که روی بازوی من نشسته بود 

با ضرب پس زدم. با اينکه ديدم تعادلش به هم خورد، 

ز پشت روی تخت افتاد اهميتی ندادم. در جيغ کشيد و ا

بالکن را باز کردم و شماره تلفن شهرام را گرفتم شايد 
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او خبر داشته باشد. شهرام با صدايی خواب آلود پاسخ 

 داد: سالم سياوش چی می خوای؟

توقع اين لحن را از شريکم نداشتم. به نظر حتی شهرام 

د: از من به خاطر اين سفر نفرين شده طلبکار بو

 شهرام تو خبر از خانواده من داری؟ جريان بابام چيه؟

خميازه ای کشيد اما آهنگ کالمش تغييری نکرد. 

همانطور سرد و خشک گفت: خبر که زياده چطور؟ اين 

موقع شب زنگ زدی از من می پرسی؟ من شمالم... 

اگر تو برات هيچکس به جز اون خانواده روانيت مهم 

سرمو کنار زنم می گذارم نيست من برام مهمه که شب 

تو دلش نفرينم نکنه... ساعت دو نصفه شبه زنگ زدی 

آرامش خانواده من هم خراب کنی؟ برو پی کارت 

شراکت من و تو همينجا برای هميشه تمومه... رسيدی 

تهران بگو حساب کتاب کنيم تو رو به خير ما رو به 
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 ...سالمت

ست آنقدر عصبی بودم که سرش داد کشيدم: معلوم ه

چه خبره؟ تو چه مرگته چرا مزخرف می گی؟ شراکت 

 ....ما چه ربطی به خانواده من داره؟ روانی هم خودتی

نفسش را بيرون فرستاد... حس کردم از گوشی فاصله 

گرفته تا صدای بلند من گوش هايش را کر نکند: 

سياوش خفه شو گوش بده... ديگه بريدم... به من 

ذره... من ديگه نيستم... ربطی نداره بين شما چی می گ

بابات اومد مغازه آبرو برای من نموند بس که داد زد و 

  ...مزخرف گفت

به مقدساتم قسم اگر بابای خودم جلوی همه پشت 

ناموسم اون حرف ها رو می زد اول بابامو می کشتم 

بعد خودم... فکر می کردم خيلی با غيرتی ولی اشتباه 

 ...می کردم
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از حرص مشتی به ديوار کوبيدم: ميان حرفش پريدم و 

شهرام بس کن... بسه ديگه... چرا زر نمی زنی بفهمم 

چه خاکی به سرم شده؟ مثل آدم حرف بزن... باز اين 

 سياوش چه غلطی کرده خودش خبر نداره؟

حاال شهرام هم داد می زد: سياوش فکر کردی من 

سحرم برام قلدری کنی بشينم يه گوشه زار بزنم زورم 

 سه؟ بهت نر

از اينجا به بعد مکالمه من و شهرام تبديل به فحش های 

رکيک و تهديدهای خطرناک شد. وقتی گفت با رسيدنم 

به تهران برای کتک کاری آماده است نفهميدم چطور 

گفتم کيارش و رفيق های الت و اوباشش را جمع می 

کنم تا قدرتم را نشان دهم. حرفی که زد مرا دوباره به 

باعث شد نوازش قطره ای عرق که از خودم آورد و 

شرم چکيد و ستون قفراتم را لمس کرد حس کنم: همين 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

480 
 

ديگه... همه فکر می کنند سياوش با برادرهای آسمون 

جل نامردش فرق داره ولی اشتباه می کنند... پشت اون 

ها قايم می شی هر وقت کسی بهت بگه باالی چشمت 

فش رو می ابرو داری پز کيارش و قمه کش های اطرا

دی که بگی چی؟ می خوای بگی خيلی زور داری؟ 

سياوش تو هيچی نيستی... تو حتی برای همين کيارش 

خان هم ارزشی نداری... وقتی وسط نمايشگاه داد می 

کشيد می گفت تو داداش بی غيرتشی... زن هرزه ات 

فالنه... وقتی به برادر خودش فحش ناموسی داد نگفت 

خواهر خودش هم هستند من تا ناموس برادرش مادر و 

ته خط رو خوندم با کی طرفم... اگر تو حاليت نيست من 

ناموس سرم ميشه... فردا همين مزخرفات رو خودت به 

من ميگی... تو رو همون بابايی تربيت کرده که دهنش 

باز ميشه هيچی حاليش نيست... فردا مياد ناموس منو 
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. من نيستم وسط محل کارم لخت می کنه به خاطر پول..

سياوش... حتی پشت سرت دعای خير هم نمی کنم اما 

اميدوارم زنت از دستت راحت بشه چون جای خواهرم 

خيلی پاکه... حيف اون که ناموس بی غيرتی مثل تو 

باشه... حرفم رو زدم دلت خواست با داداشات بيا من 

 ...هم با پليس منتظرم

رم می حرفش را زد و تماس را قطع کرد. دنيا دور س

چرخيد. قفسه سينه ام مثل سنگ شده بود. اگر داخل 

  .اتاق بودم از کمبود اکسيژن خفه می شدم

 

 

روی صندلی فلزی گوشه تراس نشستم و چند لحظه 

نفس های عميق و پر درد کشيدم تا کم کم مغزم به کار 

افتاد و توانستم موقعيت خودم را بازيابی کنم. حق با 
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موجودی بودم که تا به حال  شهرام بود. من پست ترين

خودم می شناختم. فکر می کردم جزو يکی از سرشناس 

ترين خانواده های تهرانم اما حاال که از آن خواب مرگ 

بيدار شده بودم می فهميدم آوازه خانواده ام همه جا 

پيچيده چون ما را يک مشت تازه به دوران رسيده 

تومبيل پولدار و بی فرهنگ می دانند. هر کدام يک ا

گران قيمت و خانه ای لوکس داشتيم اما از دهانمان جز 

کثافت چيزی خارج نمی شد. مادرم که هميشه فکر می 

کردم پاک ترين و بهترين زنان عالم است وانمود می 

کرد حالل و حرام سرش می شود اما او هم دروغگويی 

رياکار بيش نبود. من چه داشتم؟ با خودم مرور کردم. 

ما انگار نداشتم. هميشه جيبم خالی بود پول داشتم ا

نکند خرجش کنم. درست مثل کسی که فقير است. 

خانواده داشتم اما انگار نداشتم. هر وقت به آنها احتياج 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

483 
 

پيدا می کردم ترجيح می دادم ندانند تا ضعفم را عليه 

خودم استفاده نکنند. محرم هيچ رازی نبودند و شايد 

م همين ها بودند که نام بزرگترين دشمنی که می شناخت

خانواده را برای من يدک می کشيدند. زن داشتم... اما 

انگار نداشتم... زنی که در دلش پر از کينه و نفرت بود 

و از هر موقعيتی برای فرار از من استفاده می کرد و 

حتی ديگر حاضر نبود شريک رختخوابم باشد چه برسد 

 !مالک احساساتم

شخصيت داشتم اما انگار نداشتم.  از اينها بدتر هم بود.

به ظاهر آدم کمی نبودم اما هيچکس برای من احترام 

قائل نبود حتی خودم... من حتی خدا داشتم اما انگار 

نداشتم. کدام خداشناسی به جای اينکه پشت کالم حق 

بايستد حامی مطلق ظلم می شود؟ به خودم نهيب زدم: 

 سياوش داری با خودت چه کار می کنی؟ 
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بی فکر بلند شدم و داخل رفتم. سحر کامال از يادم رفته 

بود. هنوز همان لباس را به تن داشت. جلوی آينه 

ايستاده بود وقتی در تراس را پشت سرم بستم. متوجه 

شدم با دستمال کاغذی دارد صورتش را تميز می کند 

اما نگاه خشمگينش نتوانست به اين مرد گيج بی عقل 

تر از آن است که سرت را پايين  بفهماند اوضاع خراب

بياندازی و پی کار خودت بروی. از پشت سرش گذشتم 

  .و وارد سرويس بهداشتی شدم

 

 

چند باری به صورتم آب پاشيدم تا کمی حرارت بدنم 

پايين آمد و راه نفسم باز شد. حوله تميزی برداشتم و 

همينطور که صورتم را خشک می کردم از دستشويی 

ديدن سحر در حاليکه مشغول جمع کردن بيرون آمدم. 
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چمدانش بود باعث شد چند بار پلک بزنم تا چيزی که 

 می ديدم را آناليز کنم: داری چه کار می کنی؟

با حرص چند تکه لباس داخل چمدان گذاشت و بدون 

 !اينکه نگاهم کند زمزمه کرد: دارم ميرم

پوزخندی زدم و متلک انداختم: اين شال و کاله کردن 

  ...تن خونه مامان جونت اينجا کاربرد ندارهرف

 !محکم و قاطع ميان حرفم پريد: داره

چرخيد تا از کمد چيزی بردارد و من تازه زخم بزرگ 

 !باالی ابرويش را ديدم: سحر صبر کن

جلو رفتم تا ببينم باز چه خاکی به سرم شده اما 

خشمگين خودش را عقب کشيد و با آن نگاه پر نفرت 

ه شد: صبر کنم؟ برای چی صبر کنم؟ ديگه به من خير

به چه بهانه ای خودم رو گول بزنم؟ انقدر بمونم که 

 بزنی منو بکشی؟ 
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با پررويی پرسيدم: من زدم؟ من که اصال دستم به تو 

 نخورد چرا دروغ می گی؟

دست به سينه شد و تکان های ريز هيستريکی به 

د اندامش داد: می دونی چيه؟ چرا من برم؟ تو باي

  ...بری

حتی لحظه ای تصور نمی کردم روزی برسد که مثل 

آواره های بی خانمان با يک چمدان کوچک تا صبح 

روی نيمکت کنار خيابان بنشينم در حاليکه يک دختر 

الغر مردنی ضعيف غولی دو متری چون مرا مثل زباله 

دم در گذاشته باشد. نه اينکه زورم نمی رسيد... نه 

دستم را مثل سابق باال ببرم و با کمی  اتفاقا می توانستم

نمايش قدرت عضالتم او را بترسانم اما اين بار فرق 

داشت. خانه حقيقی آدم چهارديواری که دورش با آجر 

و سيمان ساخته نيست بلکه قلب کسانی است که 
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دوستشان دارد. من خيلی وقت بود بی خانمان شده 

. وقتی بودم. شرط کرد يا من بروم يا خودش می رود

گفت تجربه نشان داده من آنقدر بی غيرتم که در خانه 

می مانم و زنم را بيرون می کنم ديدم حق می گويد. 

هرچه دم دستش می آمد داخل چمدانش می انداخت و با 

صدای بلند آنچه پدر و مادرم يادم نداده بودند به زبان 

می آورد: از روز اول با اين غيرت غيرت گفتنت منو 

ی... هر چی شد به خودم گفتم مرده دست رو خفه کرد

غيرتش گذاشتی حق داره دستش بره باال نفهمه کجا 

مياد پايين ولی هر خری يه کم فکر کنه می فهمه بد 

يادت دادند آقا سياوش... غيرت داشتی وقتی زنت می 

رفت خونه برادر و داماد می خوابيد خودت عين گاو 

 توی خونه می موندی؟
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ت داره خودش ميره بيرون توی پارک مردی که غير

می خوابه ولی اجازه نميده زنش آواره بشه... اجازه 

نميده هر کس و ناکسی بياد راه جلوی پای زنش 

بگذاره... خونش به جوش مياد اگر کسی به ضعيف تر 

از خودش زور بگه چه برسه به ناموسش... تو فقط ياد 

نه که خيال گرفتی منو زندانی کنی توی خونه تا کسی نبي

خودت راحت باشه ولی وقتی الزمه مرد باشی و 

مردانگی خرج کنی بی غيرت ترين آدم دنيايی چون 

خودخواهی... مامان جونت يادت داده همه دنيا به جهنم 

فقط تو جات گرم و نرم باشه بقيه بايد بميرن تو هم هيچ 

  ...مسئوليتی در برابر هيچکس نداری

اين حجم از بی پروايی و خشم را اگر سابقا از سحر می 
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ديدم با قلدری خفه می کردم اما مثل جنازه ای که کامال 

يخ زده ولی گوش هايش هنوز می شنود و چشم هايش 

همچنان بينا است گوشه ای ايستاده بودم. کسی دکمه 

خاموش باش مرا فشرده بود. بارها وقتی دست روی 

التماس می گفت خودم را کنترل  سحر بلند می کردم به

کنم. نکند لحظه ای غفلت صدمات جانی جبران ناپذيری 

برايش داشته باشد. وقتی هولش داده بودم سرش به 

جای خطرناکی از تخت برخورد کرده بود و خودش می 

گفت اگر فقط چند سانتيمتر عقب تر سقوط می کرد 

 گيجگاهش به تيزی فلزی تخت می خورد و بايد جنازه

اش را با خودم تهران می بردم. به سختی به بدن 

منجمدم حرکتی دادم و نگاهی به محل سقوطش انداختم. 

حق داشت. تا قاتل همسرم شدن فقط يکی دو سانتيمتر 

فاصله داشتم. تنم لرزيد و نگاهم از اشک پر شد. نمی 
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دانم چطور آنقدر مطيع و آرام سراغ چمدانم رفتم و کمی 

م. بی هيچ حرفی از اتاق و بعد از لوازم داخلش ريخت

هتل بيرون رفتم. کمی قدم زدم و بعد همانطور بهت زده 

  .روی نيمکت ايستگاه اتوبوس نشستم

جايی که ما آمده بوديم شهر ساحلی کوچکی بود. اين 

موقع سال به خاطر سرما خلوت تر از هميشه می شد. 

ه اين چيزها را يکی از مسافران وقتی کنار استخر نشست

بودم توضيح داد. اين شهر توريستی در فصل تابستان 

رونق می گرفت و در بقيه فصول سال بسيار آرام و 

ساکت بود زيرا بيشتر خانه هايش ويالهای تفريحی و 

آپارتمان های اجاره ای بودند که برای توريست آماده 

می شد. هتل های بزرگ و مجهزی داشت که اين موقع 

  .انش می شدندسال فقط ايرانی ها مهم
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صدای جيرجيرک ها در ميان گل ها و درختان باغ کنار 

هتل می پيچيد. از اينجا نمی شد ساحل را ديد يا حتی 

صدای موج ها را شنيد. فقط من بودم و يک خيابان که 

اگر تابلوی چشمک زن هتل نبود، می شد گفت در 

محيطی شبيه يک قبر تاريک بسيار بزرگ گير افتاده 

  .ام

نيم ساعت همانطور گيج و مبهوت اطرافم را نگاه  حدود

می کردم. درستش اين بود يا برگردم و بگويم غلط 

کردم يا بروم يک اتاق ديگر بگيرم ولی انگار عقلم کار 

نمی کرد... شايد هم يک دست غيبی مرا با خودش به 

اينجا آورده بود تا تصويری از آينده خودم را ببينم. با 

لباس های مارک دار گران قيمت رو  کيف پر از دالر و

بروی يک هتل لوکس نشسته ام و تلفن همراه آخرين 

مدلم را در دست گرفته ام در حاليکه نه کسی را دارم با 
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 .من تماس بگيرد و نه جايی را دارم که بروم

شنيده بودم بسياری از کسانی که خودکشی می کنند از 

آن لحظه اول افراد افسرده و نااميدی نبودند. من 

آمادگی کامل برای خاتمه دادن به زندگی خودم را 

داشتم. اشک هايم که پايين می چکيد نمی فهميدم چطور 

با صدای بلند حرف می زنم يا شايد ناله های سوزناک 

می کنم: من خيلی زحمت کشيدم... خيلی دلم می 

 ....سوزه

لحظاتی به اين وضع سپری شد. هميشه از تنهايی 

ما هرگز نفهميدم چه نعمت بزرگی است. متنفر بودم ا

تنهايی به تو فرصت می دهد بباری. خالی شوی و 

خجالت نکشی از اينکه صدای شکستنت تا آسمان هفتم 

رسيده. فقط در تنهايی است که می توانی نقابت را 

برداری و آن خود ضعيف درونت را آشکار کنی. تنهايی 
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، هيچ يادت می آورد فقط خودت هستی و خدای خودت

فريادرسی نيست. چوب خدا بود يا دست تقدير، نمی 

دانم اما درست در جايی نشسته بودم که چند سال پيش 

سحر را مجبور کردم در اين موقعيت قرار بگيرد. 

خودش تعريف کرده بود چه به روزگارش آورده ام و 

چقدر احساس تنهايی و شکست می کرده طوری که می 

وحشتناکی بود. دلم می خواسته خودش را بکشد. حس 

خواست بميرم. توانايی کافی برای صدمه زدن به خودم 

و پذيرفتن مرگ با آغوش باز را داشتم. شنيده بودم به 

و هر کاری ممکن » جنون آنی«اين حالت می گويند 

است از آدم سربزند. از خودم ترسيدم. چمدان را 

  .برداشتم و به هتل بازگشتم

ود نشستم و به موج های جاييکه کمی رفت و آمد ب

کوچک روی آبنمای کنار قسمت بوفه نوشيدنی خيره 
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شدم. نجوايی در قلبم شکل گرفت که اميد می داد: سحر 

 !مياد دنبالم

پررو بودم؟ می شد گفت اميد آخرم بود... صبح شد اما 

سحر نيامد. من همانجا نشستم و خودم را با پشيمانی و 

يد و انعکاس نور از غم شکنجه کردم. باال آمدن خورش

شيشه های رنگی پنجره های هتل به داخل سالن آخرين 

رشته های اميدم را از هم گسست اما باعث شد به 

کشف بزرگی درباره خودم برسم. شبيه يک جور خلسه 

معنوی عميق بود. يک سياوش ديگر متولد شد. نه آن 

مرتيکه بی عرضه بی فکر بود و نه آن يکی سياوش 

که هميشه بر من مسلط بودند. يک وحشی زورگو 

سياوش آرام و خاص که تصور کردم روی مبل کنارم 

نشست و شروع به صحبت کرد. منطقی و متين بود. 

می شد چهار کالم حرف حساب با او زد و تصميم 
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درست گرفت. موضوع را برايم ساده کرد: خودت کردی 

و تنها کسی هم که می تونه درستش کنه فقط و فقط 

.. رفتار امروز خانواده ات بازتاب کارهای خودتی.

خودت و طرز فکرت بود. آخرين کسی که برات اهميت 

قائل می شد هم با تسليم شدن به خشم از دست دادی 

ولی تو سياوشی... يادت نره... تو همونی هستی که با 

صد هزار تومان پول وارد بازار شدی وقتی فقط نوزده 

يد و فروش خط موبايل سالت بود... يادت مياد؟ از خر

شروع کردی... همه خنديدند اما تو خواب و خوراک 

نفهميدی تا به هدفت برسی... ديگه وقتش رسيده با 

دست خالی به جنگ با خودت بری... می دونم که می 

 ...تونی فقط کافيه اراده کنی

اين سياوش جديد را دوست داشتم. انگار از اول خود 

حال نمی خواستم به او  حقيقی ام همين بود و تا به
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گوش دهم. راه حلش سخت اما بهترين بود. من نياز 

داشتم خودم را بکوبم و از نو بسازم. برای اين کار 

تنهايی بزرگترين نيازم به حساب می آمد. يک برنامه 

ريزی درست و فشرده خودسازی می توانست تمام 

مشکالتم را حل کند. ادامه دادن به مسيری که داشت 

ه نابودی سوق می داد احمقانه ترين تصميم ممکن مرا ب

بود. تا بيدار شدن مسافرين و پر شدن رستوران وقت 

کافی داشتم تا با سياوش منطقی درونم نقشه بکشم. 

  .اولين اقدامم خاموش کردن گوشی موبايلم بود

بلند شدم و خودم را به سرويس بهداشتی قسمت 

سر و صورتم  عمومی کنار البی هتل رساندم. دستی به

کشيدم و نفسی تازه کردم. به سمت اتاق راه افتادم اما 

صدای سحر را از جای نزديکی شنيدم و مسيرم را 

تغيير دادم. کنار عده ای در قسمت بدون سقف 
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رستوران نشسته بود و بی خيال در بحثشان شرکت می 

کرد. با کمی فاصله پشت سرش نشستم و گوش سپردم. 

حقوق پايمال شده زنان در موضوع صحبت درباره 

ايران بود. يکی از خانم ها در حاليکه گونه هايش از 

حرص به کبودی می زد اوضاع دادگاه ها و زنانی که 

به آنان ظلم شده را به چالش می کشيد: ما زن ها خيلی 

بدبختيم... هرچی مريضيه مال ماست... نُه ماه درد 

... مگه بکشی بعد هيچ حقی نسبت به بچه نداشته باشی

  ...مرد چه کار می کنه؟ هيچی

هرکس چيزی می گفت. دلم می خواست بشنوم. يکی 

قانون را مقصر می دانست و ديگری مردها را دشمن 

درجه يک زن ها می ناميد اما سحر حرف جالبی زد که 

باعث شد همه ساکت شدند: مقصر هيچکدوم نيستند جز 

  !خود زن ها
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اکت شدند تا بهتر قيل و قال خاتمه يافت و همه س

بشنوند. من درست پشت سحر نشسته بودم و او متوجه 

حضورم نبود: ظالم تر از زن ها نسبت به هم نوع 

خودشون وجود نداره... هيچکس اندازه يک زن درباره 

دردهايی که می کشه اطالعات نداره اما کدوم زنی به 

پسرش آموزش ميده با همسر و دخترش موقع عادت 

رفتار کنه؟ اگر ما به پسرهامونآموزش  ماهيانه چطور

نديم کی می تونه؟ زن بدبختش؟کی بهتر از مادر قادره 

پسرش رو برای زندگی زناشويی و درک همسرش 

آماده کنه؟ ولی در عوض چه کار می کنيم؟ دشمنی و 

کينه ورزی با عروس مثال به خاطر شامی که دعوتمون 

. وقتی ما نکرده يا عشوه ای که برای پسرمون ريخته..

نسبت به هم رحم نداريم و برای بهتر شدن شرايط 

زندگی همنوع خودمون هيچ اقدامی نمی کنيم از مردها 
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چه توقعی داريم؟ تازه به نظر من مردها بيشتر از زن 

ها بهشون ظلم شده... شما گفتی مگه مرد برای بچه 

اش چه کار می کنه؟ تصور کن مرد بودی... بايد همه 

خرج خودت، زنت و بچه هات رو  عمرت کار کنی

بدی... بهترين خونه رو بخری و حتی اگر دلت بخواد 

  ...بری تفريح، به تو به چشم بد نگاه کنند

 

پول خودت رو حق نداری برای کاری که خودت دوست 

داری خرج کنی يعنی هيچ حريم خصوصی نداری و 

بعد... بچه هات ميان... بايد ده برابر جون بکنی تا تمام 

چيزهايی که خودت داری برای اون ها هم فراهم کنی و 

دست آخر هميشه متهم هستی به ظالم بودن... مردها 

شبيه برده هايی هستند که وظيفه شون برآورده کردن 

آرزوهای همه است به جز خودشون... همه شعار می 
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ديم حقوق زنان... پس حقوق مردان چی؟ اين هيوالها 

... وقتی مردی دست روی رو خود زن ها تربيت کردند

زنش بلند می کنه و مادرش ميگه مرده نبايد سربه 

سرش گذاشت به پسرش ياد ميده واژه مرد به اين معنا 

نيست که حامی و پناه باشه... معنيش وحشی گری و 

بيشعوريه... پس حق زن ها رو فقط زن ها پايمال می 

 ...کنند و بس

يی که خودم شنيدن اين حرف ها از سحر بعد از بالها

سرش آورده بودم تا به آرزوهايم برسم زيادی عجيب 

بود. ديدگاه خاصش باعث شد بقيه هم افکارشان به هم 

بريزد. کامال درست می گفت و شايد کمتر کسی از اين 

زاويه به موضوع نگاه کرده بود. حاال درد دلشان از 

خواهر شوهر و مادرشوهر شروع شد که چه بدی ها از 

دشان در زندگی ديده اند. سحر منتظر نماند هم جنس خو
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بشنود. بلند شد و عذرخواهی کرد. متوجه شدم با 

نگاهش درون رستوران را می کاود و بی شک دنبال 

من می گشت. وقتی چرخيد نگاهمان به هم گره خورد. 

وانمود کرد اصال برايش مهم نيستم. وارد سالن 

 رستوران شد و بشقابی برداشت تا برای خودش

صبحانه بردارد. چمدان را کنار ميزی رها کردم و به او 

ملحق شدم. با قدمی فاصله نزديکش ايستادم و آرام در 

 ...گوشش گفتم: سالم خانم دانشمند عصبانی

حتی جواب سالمم را نداد. بسته ای مربا برداشت و به 

سمت ميز ديگری رفت. دنبالش نرفتم. اجازه دادم کمی 

خشمش فروکش کند و بتوانم در زمان داشته باشد تا 

آرامش با او صحبت کنم. موهايش را روی زخم کنار 

ابرويش ريخته بود. می دانستم متنفر است خودش را 

در موقعيتی قرار دهد که ديگران سوال بارانش کنند. به 
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خودم گفتم اگر مردانگی حالی ام می شد ضعيف تر از 

آن چند تار خودم را هول نمی دادم... حاال بروم بگويم 

 مو را بپوشان که بيشعوری خودم هويدا شود؟

کمی منتظرش ماندم تا باالخره تصميم گرفت دل از ميز 

سلف سرويس بکند. آماده بودم روی ميز ديگری با 

فاصله از من بنشيند اما با اخم آمد و کنار خودم 

  .نشست

وقتی بشقاب املت را جلوی من گذاشت بيشتر خجالت 

مدت فکر می کردم از من فرار می کند در کشيدم. تمام 

حاليکه رفته بود برايم املت بگيرد. بدون اينکه نگاهم 

کند زير لب گفت: اومدم ديدم توی البی نشستی گفتم 

 ...خودش مياد باال... قرص خوردم خوابم برد

ميان حرفش پريدم و آرام گفتم: نيازی نيست توضيح 

 ...بدی
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ينی روی لب هايم پس آمده بود! فکرش لبخند شير

نشاند اما طعم تلخی هم به قلبم تحميل کرد. حالتی 

دوگانه از لذت و شرم درونم جوشيد و باعث شد دستم 

را روی دستش بگذارم. با عجله دستم را پس زد و 

خيلی محکم و مصمم خودش سر حرف را باز کرد: ببين 

سياوش... من خيلی ديشب فکر کردم... تصميم گرفتم 

که برگشتيم ازت جدا بشم... اصال دلم نمی به محض اين

خواد ناقصم کنی يا تو يکی از اين وحشی بازی هات 

 ...بميرم

چانه اش از ترس می لرزيد وقتی حرف می زد. 

مخصوصا اينجا موضوع را مطرح کرد که من نتوانم 

جلوی مردم کولی بازی در بياورم اما خبر نداشت شب 

م و يک سياوش گذشته سياوشی که می شناخت را کشت

جديد متولد شده. با آرام ترين صدايی که از حنجره ام 
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 !در می آمد خيالش را راحت کردم: موافقم

نتوانست حالت متعجب نگاهش را پنهان کند. جرعه ای 

چای نوشيدم در حاليکه زيرچشمی حواسم به او بود: 

من دلم نمی خواد از هم جدا بشيم و مطمئن باش طالقت 

ی برگشتيم تا مدتی می خوام از هم جدا نميدم ولی وقت

زندگی کنيم... می تونی فکر کنی طالق گرفتی... هيچ 

عهدی نسبت به من نداری... اگر باز هم حس کردی 

منو نمی خوای بدون هيچ حرف و سخنی تمومش می 

 ...کنم ولی تا يک مدت بايد صبر کنی

تصور می کردم خوشحال شود اما نشد. کمی نزديک آمد 

صدايی لرزان و تنی که به رعشه افتاده بود به و با 

زور سعی کرد خودش را کنترل کند: باز نشستی تنهايی 

برای زندگی من تصميم گرفتی؟ االن بايد بهت بگم 

باشه؟ آفرين؟ دمت گرم؟ فکر کردی کی هستی؟ می 
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دونی چرا زندگی من و تو به اينجا رسيده؟ چون هيچ 

ت منو آدم حساب حرمتی برام قائل نبودی... هيچوق

نکردی... اين زندگی منه و خودم براش تصميم می 

 ...گيرم

اگر می خواستم از مسير اشتباه گذشته دست بکشم االن 

وقتش بود: باشه سحر حق با توست.... حرفم رو پس 

می گيرم... به چشم پيشنهاد نگاهش کن... تو هم اگر 

پيشنهادی داری من گوش می کنم... به قول خودت بيا 

حرف بزنيم تا زندگی مشترک داشته باشيم... » ما«مثل 

يکی تو بگو يکی من ميگم بعد با هم تصميم می گيريم 

  ...چه کار کنيم

 

تکه ای از املت را با چنگال برداشتم و به سمتش 

گرفتم. خيره به من مثل مجسمه خشکش زده بود: 
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 !بخور

 گيجش کرده بودم. نمی دانم چه لذتی داشت اما هرگز در

عمرم تا اين اندازه احساس خوشبختی و سبکی نمی 

 کردم: بخور... ببينم سرت خيلی درد می کنه؟

ابروهايش باال پريد و چشم هايش گرد شد: از کی 

 نگران من شدی؟

چنگال را کمی جلوتر بردم تا مجبور شود لب های بی 

رنگ و خشکی زده اش را از هم باز کند: بخور حرف 

  !اضافه نزن

ر لبخند زد و املت را از سر چنگال با لب بی اختيا

هايش به کام گرفت. نفسی آسوده کشيدم و موقعيت را 

مناسب برای يک صحبت جدی با او يافتم: ديشب تو 

فکر کردی... من هم خيلی فکر کردم... ياد يکی از 

حرف هات افتادم که چند سال پيش تو شمال به من 
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ه بودی حالت بد گفتی... يادته؟ از بس تو ويال کار کرد

شد بردمت درمانگاه سرم زدی... توی راه گريه می 

کردی و می گفتی ديگه تحمل نداری... دلم برات سوخت 

گفتم بيا بريم لب ساحل يه کم از ويال و خانواده من دور 

بمونی... خيلی حرف زديم و تو تمام مدت می گفتی همه 

 ...چيز تقصير من بوده

بود که حتی يادآوری اش از بس دلش از آن روزها پر 

 می توانست حالش را خراب کند: ميشه ادامه ندی؟ 

لقمه ای که گرفته بودم روی بشقابش گذاشتم: می دونم 

حتی خاطره اش عذابت ميده... گفتم تو هم مقصری... 

گفتی نيستی چون هيچ اختياری توی اين زندگی نداری 

ی و سکان دار کشتی از لحظه اول من بودم... هيچ چيز

توی زندگی ما پنجاه پنجاه نبوده که بشه مسئوليت 

اشتباهات رو گردن کسی به جز ناخدای مطلق 
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انداخت.... اون روز نفهميدم چی ميگی... من هم بچه 

بودم حاليم نمی شد زندگی فقط پول و تأييد ننه بابا 

نيست... االن که بهش فکر می کنم می بينم حرفت کامال 

ی گرفتم شب کجا باشيم... درست بود... من تصميم م

من امر می کردم و تو بايد اطاعت می کردی... من به 

بقيه اجازه می دادم وارد حريم خصوصی زندگی 

زناشوييم بشن و تو هرچی فرياد می زدی گوشم 

بدهکار نبود... پس مقصر صد درصد فقط منم... حاال 

هم فقط خودم می تونم درستش کنم و با همه وجودم می 

  ...م های محکم و درست بردارمخوام قد

به پشتی صندلی تکيه زد و اجازه نداد ادامه دهم: فقط 

تو نبودی... من هم خيلی مقصر بودم... خانواده هامون 

خيلی مقصر بودند... يادم مياد اولين باری که به خاطر 

خساست تو قهر کردم تصميم گرفتم ازت مهريه 
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خواستم  بگيرم... من دوستت داشتم سياوش... نمی

ازت جدا بشم... فکر می کردم تنها چيزی که می تونه 

باعث بشه ما ديگه هرگز سرپول با هم به مشکل 

نخوريم اينه که مهريه ام رو بگيرم باهاش کاری راه 

بندازم که بتونم زندگی کنم... تو هم بری هر کاری دلت 

می خواد بکنی... می دونی مادرم چی گفت؟ زشته... 

ش مهريه بخواد اون زندگی ديگه به درد زنی که از مرد

نمی خوره... پس مهريه تعيين کردن به چه دردی می 

خوره؟ اگر نتونه توی زندگی کمکی کنه بعد از طالق 

 می خواد به کار بياد؟

دوباره دستم را روی دستش گذاشتم. اين بار مرا پس 

نزد. نگاهش را دزديد تا اشکش را نبينم. با دست آزادم 

را به سمت خودم کشيدم: می خوای گريه چانه اش 

 ....کنی؟ تو صورت من نگاه کن که اشک هات رو ببينم
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بينی باال کشيد و دستمال کاغذی برداشت تا طراوت مژه 

هايش را خشک کند: سياوش ديگه بريدم... روزی بود 

که فکر می کردم انقدر عاشقتم اگر بری نفس نمی تونم 

ودی و نمی دونستم بکشم... باورم نمی شه ديشب نب

کجايی ولی نه تنها ناراحت نبودم احساس آزادی می 

کردم...اين شکنجه بايد تموم بشه... من هربار قهر 

کردم به اين اميد که تو منو جدی بگيری... يک روز 

زن سعيد به من متلک انداخت و گفت چرا همه رو 

مسخره خودت کردی؟ يا طالق بگير يا بمون... خودت 

ی از جون خودت چی می خوای؟ اون روز هم نمی دون

خيلی حرفش برام سنگين بود اما راست می گفت... بايد 

  ...باالخره يک جايی تمومش کنم

اشکی که از گونه اش سر خورده بود را با نوک 

انگشت برداشتم: و فکر می کنی طالق بگيری همه چيز 
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 درست می شه؟

ميشم  بغض چانه اش را لرزاند: من بدبخت تر از اينی

 ...که االن هستم... ولی بسه ديگه... بسه.... بسه

سرش را روی دست هايش گذاشت تا هق زدنش را 

مردم نبينند. دستم را روی کتفش گذاشتم و کمی ماساژ 

دادم. خدا می داند دلم می خواست به اشک هايم اجازه 

دهم ببارند. او را در آغوش بگيرم و آنقدر نوازشش 

بگذارد و قلبش سبک شود. نگاه  کنم تا غمش را زمين

  .کنجکاو بقيه اجازه هيچ حرکتی به من نمی داد

 

سرم را نزديک بردم و در گوشش نجوا کردم: سحر 

 جان.... می خوای بريم قدم بزنيم صحبت کنيم؟ 

خودش فهميد جلب توجه کرده. بلند شد و چند دستمال 

 کاغذی از جعبه بيرون کشيد: بيا بريم توی اتاق تو هم
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 ...خسته ای

فکر می کردم با ورودم به اتاق ساعاتی را مشغول 

حرف زدن باشيم. اين چيزی بود که از صميم قلب می 

خواستم. بايد به او می گفتم تصميم گرفته ام خودم را 

عوض کنم و می خواهم در اين مدت به او آزادی کامل 

بدهم. تمام خيالبافی های دم صبحم را اگر به زبان می 

کمی اميد به جان زندگی رو به مرگمان دميده می آوردم 

شد اما نشد که بگويم. تلفن همراه سحر روی تخت بود. 

به محض ورود سراغش رفت و با فشردن دکمه اتصال 

مکالمه، همه چيز در يک لحظه از هم پاشيد: چی؟!! 

 کيان تو چه کار کردی؟

به فاصله نيم ساعت بعد برادر کوچکترم کيان همراه 

دختری به نام بهارک که بالی جان خانواده ام شده بود 

جلوی چشمانم ظاهر شدند. کيان مدتی بود اصرار داشت 
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به خواستگاری بهارک برويم و همه مخالفت می کردند. 

خانواده بهارک وضع خوبی نداشتند و بچه طالق بود. 

جلوی خانه آنها آبروريزی راه پدرم حتی يک بار 

انداخت اما کيان پنهانی رابطه اش را با بهارک ادامه 

می داد. وقتی سحر آدرس هتل را به کيان می داد به 

خودم گفتم اين يک آزمون الهی است. خدا می خواهد 

قبل از اينکه دوباره نطفه اميد به زندگی در دل سحر 

ش کند. مثل ذکر بکارم مرا با مشکالت خانواده ام آزماي

 !با خودم تکرار می کردم: به من چه

الحق که به من و سحر ربطی نداشت. من بايد ياد می 

گرفتم به تصميمات ديگران احترام بگذارم و خودم را 

شواليه شکست ناپذير پدر و مادرم که به جنگ با بقيه 

می فرستند ندانم. لب پرتگاه ايستاده بوديم و همه 

پشت پا بزنند تا سقوط کنيم. ته مانده  منتظر بودند به ما
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نيروی هر دوی ما بايد فقط خرج زندگی خودمان می 

شد و اين حق مسلم ما بود. کيان دست بهارک را از 

ترس می فشرد و با قدم های مردد نزديک می آمد. فکر 

می کرد برخورد تندی از من ببيند اما سکوت تنها 

نکه ما دعوا چيزی بود که نصيبش شد. سحر از ترس اي

کنيم آنها را به اتاق دعوت کرد. برای چند دقيقه سحر 

تالش می کرد هرچه خوراکی در يخچال داريم جلوی 

کيان و بهارک بچيند و دستپاچه شده بود. هنوز جرأت 

نداشت دقيق بگويد اين دو نفر اينجا چه می کنند و فقط 

  .می خواست جو را آرام کند که من جوش نياورم

پلک هايم را بستم و نفس عميقی کشيدم: لحظه ای 

سياوش به همه نشون بده می تونی منطقی باشی و 

نبايد ديگه ازت بترسند... االن وقتشه... از خودت 

بپرس شوهر سحر اين لحظه بايد چه رفتاری از خودش 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

515 
 

 !نشون بده همون کارو بکن

سرفه ای کردم و روی تخت به سمت بهارک و کيان 

 ن تعريف کن ببينم جريان چيه؟نشستم: خب آقا کيا

رنگش از ترس پريده بود اما وقتی شروع به صحبت 

کرد شجاعتش زبانم را بند آورد: داداش من از خونه 

زدم بيرون... برام مهم نيست بقيه چی فکر می کنند 

ولی تو و سحر برام مهم بوديد... ببخشيد داداش می 

رک دونم عصبانی ميشی ولی بايد بدونی... من و بها

چهارماهه دور از چشم همه عقد کرديم... خيلی وقته 

دارم نقشه می کشم ... می دونم االن ميگی غلط کرديم 

بدون اجازه بابا و بقيه و از اين جور حرف ها ولی... 

سياوش ببخشيد... من زندگی تو و بقيه رو ديدم... من 

نمی خوام مثل شما باشم... پول بابا بمونه برای خودش 

ازش نمی خوام... مرد باشم خودم زندگيم رو من هيچی 
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بسازم... من از بابام مردانگی می خواستم که خرجم 

نکرد... بابا حواسش انقدر پرت پوالش و فاميالش بود 

نفهميد من هم بهش احتياج دارم... هيچ وقت به من 

احترام نگذاشت... من اصال نمی دونم محبت پدری يعنی 

ره...حاال هم اجازه نميدم چی... از مامان هم نگم بهت

برام تصميم بگيرند... سحر می دونه... چند وقتی بود 

داشتم نقشه می کشيدم... من و بهارک يک مدت اينجا 

می مونيم تا سر و صدا بخوابه بعدش بر می گرديم... 

عروسی و اين جور چيزها هم نخواستم... به همه شما 

ه خونه داد و جشن گرفت عوضش زندگيتون رو سيا

کرد من نمی خوام... من زنی که بشه کلفت مامانم نمی 

خوام... هيچ می دونی مامان داره ماهی چند ميليون از 

اجاره آپارتمان های بابا می گيره؟ زورش مياد هزار 

تومان خرج کنه دو تا کارگر بگيره تمام مدت غر می 
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زنه عروسم نيومد کمک ... عروسم هيچ کاری نکرد... 

ين داستان من هم توانايی تو رو ندارم تموم نمی شه ا

تحمل کنم... خودم زندگيم رو می سازم... آرامش می 

خوام... بهارک هم هيچی از من نخواسته به تصميمم 

احترام گذاشت... گفتم کجا بهتر از اينجا که شما هستيد 

 می تونم برم؟

الاقل تو حرف منو به گوش بقيه می رسونی... االن 

احتمال زياد شروع می کنند با تو همه شون فهميدند 

تماس گرفتن... از امروز از بالک درت آوردن که بيافتی 

دنبال من... خودم اومدم که اگر قراره بزنی جلوت 

باشم... ولی هيچکس ديگه نمی تونه جلوی منو بگيره 

که خودم و زندگيم رو از اين دور باطلی که راه انداختند 

 ...نجات ندم

من روی تخت وا رفت. با دهان باز و سحر تقريبا کنار 
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چشم های وق زده نگاهشان می کردم. بهارک دختر 

ريز جثه و زيبايی بود. سرش را با شرم پايين انداخته 

بود و ما را نگاه نمی کرد. هر دو ترسيده بودند اما با 

شجاعت حرفشان را به من بی منطق می زدند چون يک 

نشان بود که جور احترام نسبت به من و همسرم درو

درکش نمی کردم. من هرگز برای کيان وقت نگذاشته 

بودم به درد دلش گوش بدهم. کيان زيادی بين ما تنها 

بود. هيچ فرصتی برای ترقی از جانب ما و مخصوصا 

پدرم به او داده نمی شد. هرگز صدايش را کسی نشنيد. 

هرچه بی حرمتی می ديد و غرورش می شکست جز 

بزرگتر کار ديگری از او سر نمی زد.  احترام گذاشتن به

حاال که نگاهش می کردم يک مرد بالغ و با انگيزه می 

ديدم که برای خوشبختی تالش می کند آن هم بدون اسم 

و رسم يا پول پدرمان، درست برعکس بقيه پسرهای 
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خانواده که دو دستی به نردبان سست ثروت پدری 

قضيه بالک چسبيده بوديم. ادامه صحبت هايش درباره 

شدن من و نقشه های پشت سرم برای زن دوم گرفتن 

مثل شکنجه گذشت. چيزهايی که هميشه سحر می گفت 

و من نمی پذيرفتم. طرز تفکرشان درباره من و توقعات 

تمام نشدنی که مرا تا مرز نابودی کشاند. ديگر چقدر 

بايد خدا می آمد گوشم را می پيچاند تا به خودم بيايم؟ 

جلوی چشمانم گذاشت تا از برادر کوچکترم کيان را 

مردانگی بياموزم و دست از اشتباهاتم بکشم. دنيا به 

صدا در آمده بود تا سياوش را از قبر بيرون بکشد. 

دوباره آن سوال را از خودم پرسيدم: به نظرت شوهر 

 سحر االن بايد چه کار کند؟

پاسخم مشخص بود. زن من دختری منطقی، آرام، با 

مهربان و بسيار دانا بود. نگاهش کردم. دست  شعور،
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هايش را روی گونه ها گذاشته بود و از ترس می 

لرزيد. به کيان با چشم و ابرو اشاره می کرد تمامش 

  .کند. از عکس العمل من وحشت داشت

سياوش سابق االن برادرش را از وسط نصف کرده بود 

دم: اما من برخاستم و دستم را به سمت کيان دراز کر

مبارک باشه داداش... اميدوارم الاقل شما درست زندگی 

 ...کنيد

حرف من باعث شد بهارک بغضش بترکد. کيان 

برخاست و صورتم را بوسيد. شايد برای اولين بار بود 

برادر کوچکم را در آغوش می فشردم و او را مرد به 

حساب می آوردم. سايه سنگين پدر و مادرم را حتی آن 

ه هايم حس می کردم. اگر اينجا بودند لحظه روی شان

قطعا يکی را بايد می بردم بيمارستان و تا مدت ها می 

گفتم غلط کردم ولی ديگر بس بود پا به پای تفکرات 
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اشتباهشان خودم و بقيه را قربانی کنم. وقتش رسيده 

بود من هم مثل کيان به بلوغ می رسيدم و برای 

  .خوشبختی خودم تالش می کردم

ور کيان و بهارک سفر ما رنگ و بوی ديگری با حض

گرفت. من و سحر مجال حرف زدن نيافتيم اما فرصت 

جديدی برای تماشا کردن و آموختن نصيب من شد که 

در هيچ آموزشگاهی تدريسش نمی کردند. کيان آنقدر 

سحر را خنداند که زن بيچاره ام تمام اتفاقات اين چند 

تعريف می کرد  وقت را برای دقايقی فراموش کرد.

چطور از پنجره پشت خانه فرار کرده و نيمه شب 

خودش را به خانه مادر بهارک رسانده تا از او 

خواستگاری کند. وقتی رسيده همه خواب بودند و 

مجبور شده ميان رختخواب ها روی زمين بنشيند 

حرفش را بزند. کم کم بهارک هم جرأت کرد جلوی من 
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ی شنيد که برعکس عرض اندام کند. گوش هايم م

توصيفات مادر و خواهر هايم اين دختر بيچاره از صميم 

قلب برادرم را دوست دارد و برای ثروت پدرمان کيسه 

ندوخته. غرق در افکار خودم پوزخندی به وضعمان 

زدم. آن همه ادعا داشتيم ولی من به خرج همسرم آمده 

بودم و کيان با فروختن النگوی دوست دخترش بليط 

ه بود. پولشان به رزرو هتل نمی رسيد برای همين خريد

آمده بودند که هرجا شد بمانند. کمک من هم نپذيرفتند و 

خودشان راه افتادند دنبال مهمانسرای ارزان قيمت يا 

  .خانه کرايه ای بگردند

گاهی آنقدر زندگی تکراری می شود و همه چيز کش 

م بر می آيد که رشته افکارت را گم می کنی. مصمم قد

می داری تا کاری کنی و اين تکرار بيهوده وقايع را خط 

سيری جديد ببخشی اما به خودت می آيی و می بينی 
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دوباره سر خط همان قصه قبل ايستاده ای و باز هم 

  .تکرار و همان چيزهای هميشگی در انتظارت هستند

زندگی من و سحر داشت کش می آمد. يکی بايد کاری 

از ما اقدامی می کرد تا تفاوتی در  می کرد اما هر کدام

وضعيت ايجاد کند، دوباره بر می گشتيم سرجای قبلی و 

تنها چيزی که فرق داشت، بار روی قلب هايمان بود که 

سنگين تر می شد و ما را از ادامه راه باز می داشت. 

هر دو روی يکی از مبل های راحتی داخل البی هتل 

ديوار يا مهمان های نشسته بوديم و در سکوت به در و 

رنگارنگ نگاه می کرديم. يک دنيا حرف در دل داشتم 

اما انگار الل بودم. حالم چيزی شبيه خواب و بيداری 

بود. شايد هم بين اميد و نا اميدی سير می کردم. سحر 

هم وضع مرا داشت. بايد حداقل درباره وضعيت کيان با 

مبل هم مشورت می کرديم اما ديگر انرژی نداشتيم. 
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کنار ما يک نيم ست راحتی بود که گروهی زوج های 

ايرانی سرخوش آن را اشغال کرده بودند. صدای خنده 

های بلند اين گروه توجه همه را به سمت آنها جلب می 

کرد. کم کم چند نفری هم دورشان را گرفتند. شخصی 

که داشت مجلس را گرم می کرد مرد ميانسالی بود و 

اجرا می کرد که اينطور باعث گويا استند آپ کمدی 

خنده بقيه می شد: يارو با فالن قدر تحصيالت 

دانشگاهی رفته زن گرفته... کلی گشته دختر خوب پيدا 

کرده... عروسی مجلل گرفته تو هتل فالن... کلی هم 

کالس گذاشته... بعد برای ماه عسل کل طايفه رو جمع 

 کرده عروس بدبخت رو برده دهاتشون... عروس چهل

کيلو رفته سی کيلو برگشته از بس کار کرده حاال می 

خواد طالق بگيره... قاضی پرسيده دليل تقاضای طالقت 

چيه؟ عروس گفته ماه عسلم در طويله عمه داماد! 
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 ...جاتون خالی خيلی خوش گذشت کلی شير گاو دوشيدم

من و سحر اين جمالت را شنيديم و در يک لحظه 

ين قصه ما بود. چند ماه نگاهمان به هم گره خورد. ا

بعد از عروسی من و کل خانواده تصميم گرفتيم سحر را 

به يک سفر ببريم و اولين دعوای زن و شوهری تازه 

عروس و داماد همانجا اتفاق افتاد. وقتی شب را در 

خانه يکی از عمه ها گذرانديم که اهل يک روستا در 

چند کيلومتری شهر سمنان بود، تا صبح کک به تن 

سحر بيچاره افتاد و روز بعد التماس می کرد به تهران 

برگرديم. خانه عمه من يک حياط بزرگ با يک طويله 

پر از گاو و گوسفند بود که در سمت ديگرش چند اتاق 

  .داشت

به خاطر نزديکی محل خواب به طويله هر وقت آنجا می 

مانديم کک به جانمان می افتاد و اين برای خودمان 
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بود. سحر اين عمه مرا خيلی دوست داشت خيلی عادی 

اما حاال که فکر می کردم سفری که سياوش بايد 

همسرش را به عنوان ماه عسل می برد اتاق کنار 

طويله خانه عمه زهرا نبود. بيچاره حق داشت تمام 

مدت بغض کند و جای نيش کک ها را بخواراند. نمی 

ب می دانستم شرمنده باشم يا بخندم! شايد هم بايد آ

شدم، می رفتم توی زمين وقتی کل مهمانان البی داشتند 

مرد قصه را مسخره می کردند.ادامه حرف هايش وضع 

را بدتر هم کرد. داشت درباره يک مرد خسيس حرف 

می زد که خيلی هم پولدار است و من داشتم گويا خودم 

را در آينه می ديدم: رفيقی داشتم از اون دست پولدارها 

ِهن دست بزنه طال می شه... هميشه فکر که اگر به پِ 

می کردم اين چطوری هر روز وضعش از قبل بهتره... 

تا اينکه يک روز اتفاقی منو دعوت کرد برم خونه اش 
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برای ناهار... چشمتون روز بد نبينه... سوار بنز آقا 

شديم بنزين نداشت. رفتيم بنزين بزنيم گفت کيف پولم 

که حساب کنيم. خونه توی  همراهم نيست. افتاد گردن ما

يک آپارتمان شيک با کلی تشکيالت ولی وقتی وارد 

شديم انگار رفتيم توی انباری... يک دست مبل کهنه که 

معلوم بود جهيزيه زنش بوده بقيه لوازم هم نگم 

بهتره... همکارم نشست فنر مبل شلوارش رو پاره 

کرد... نشستيم غذا بخوريم زنش چهار تا تخم مرغ زد 

ا نون بيات گذاشت جلوی ما... حاال ما چهار تا مرد ب

گرسنه ... نمی دونستيم بخوريم يا به هم تعارف کنيم... 

آقا اومد دست و دلبازی کنه بلند گفت خانم ماست 

بيار... بيچاره صورتش شد رنگ لبو... نمی دونست 

ماست بسازه يا خودش ماست بشه آبروش نره... 

د چنان سر زن بدبختش داد مرتيکه تا شنيد ماست ندارن
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کشيد که همون دو تا لقمه نيمرو هم سنگ شد موند 

توی گلوی ما... همچين تئاتر بازی کرد که معلوم نيست 

زنش پول هاش رو خرج چی می کنه که هر کی می ديد 

باورش می شد.... زنه که رفت توی اتاق غيب شد ما 

ما  هم سريع فرار کرديم نکنه تخم مرغ ها رو از حلقوم

بکشه بيرون برای وعده بعدش بخوره... چند وقت بعد 

همين رفيقمون زنش مريضی العالج گرفت... کارش 

شده بود اشک ريختن جلوی بقيه که خرج دوا و درمان 

زنش خيلی باالست... هرکی به اين بدهی داشت سريع 

جور کرد که کمکی کنه بعد فهميديم حتی از مريضی 

ستفاده کرده وگرنه زن زنش برای گرفتن طلب هاش ا

  ...بدبختش سرطان داشته عمرش به اين دنيا نبوده

 

يکی گفت: آره ديگه سرطان تنها دليلش غم و غصه 
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 ....است

ديگری ادامه داد: االن هم که سرطان سينه برای زن ها 

 ...شده مثل سرماخوردگی سن و سال هم نمی شناسه

مل کرد: زنی از بين جمعيت با صدای بلند داستان را کا

خدا ذليل کنه اينجور مردها رو... فاميل ما بيست و پنج 

سالش بود از بس شوهرش اذيتش کرد سرطان سينه 

گرفت دو سال بعد هم دق کرد مرد... هرچی می گفت 

اذيتم می کنه بقيه گفتند نه معتاده نه نانجيب بشين سر 

زندگيت... خدا نگذره از اينها که واسطه بين مردم 

می کنند افتخاره که هر طور شده به هر ميشن تصور 

قيمتی زن بيچاره رو برگردونند خونه بدون اينکه 

مشکلش حل بشه... دختره مثل قرص ماه بود به سال 

نکشيد شبيه گرسنه های آفريقايی شده بود... حرف من 

نيست خود دکترش گفته بود از غصه اينطوری شده... 
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کرده... ولی مرده هم هی زر زر گريه می کرد که غلط 

 چه فايده؟

بقيه حرف هايش را نمی شنيدم. مردم تأسف می 

خوردند و نفرين می فرستادند اما من جای ديگری 

بودم. به سر تا پای زن جوان و زيبايم نگاه می کردم و 

از خودم می پرسيدم اگر روزی بفهمم سحر از غم زياد 

سرطان گرفته چه حالی خواهم داشت؟ لعنت به مال دنيا 

ه جمع کردم و نگذاشتم آب خوش از گلوی اين دختر ک

پايين برود. لعنت به من که يادم رفت مرگ يک قدمی 

آدم ها ايستاده و از يک لحظه بعدت هم خبر نداری... 

می خواستم چه کنم با اين همه پول اگر نمی توانست 

زمان را به عقب برگرداند يا سالمت برای عزيزم 

که موهايش ريخته والغر بخرد؟با تصور سحر در حالي

شده چنان وحشتی وجودم را گرفت که با عجله برخاستم 
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 !و مچ دستش را گرفتم: پاشو بريم

 با تعجب پرسيد: کجا؟

از روی مبل بلند شد و من فقط او را دنبال خودم کشيدم 

تا به آسانسور رسيديم. در باز شد و همزمان افشين 

 ....ريم بيرون روبروی ما در آمد: سالم... ما داريم می

حتی صبر نکردم حرفش تمام شود. سحر را به داخل 

کشيدم و دکمه طبقه سوم را فشردم: ما کار داريم 

 !داداش بريد خوش بگذره

با بسته شدن در آسانسور سحر به سمت من چرخيد: 

 سياوش معلوم هست يک دفعه چه مرگت ميشه؟ 

کسی داخل آسانسور نبود. سقف را بررسی کردم و 

ن شدم دوربين مداربسته ندارد. بی معطلی همسرم مطمئ

را در آغوش گرفتم و فرق سرش را بوسيدم: سحر 

  ...هيچی نگو تا دير نشده بايد حرف بزنيم
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خودم نفهميده بودم چقدر حالم بعد از شنيدن قصه آن 

مرد دگرگون شده تا اينکه سحر پرسيد: سياوش چرا 

 داری می لرزی؟ چی شده؟

حس کردم آن درد لعنتی دوباره به آن لحظه بود که 

قفسه سينه ام فشار می آورد: هيچی سحر فقط 

 ...ترسيدم

کنجکاوی کرد اما سوالش ما بين باز شدن در آسانسور 

و عجله من برای رسيدن به اتاق خواب گم شده بود. تا 

داخل اتاق دستش را رها نکردم. کنار مبل راحتی که 

 !رسيديم با لحن دستوری گفتم: بشين

دستش را کشيد و اعتراض کرد: ای بابا... سياوش 

انقدر پشيمونم مجبورت کردم بيای مسافرت که دلم می 

خواد همين االن برگرديم... اصال معلوم نيست فازت 

چيه... به من چه ربطی داره داداشت عاشق شده؟ نکنه 
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 اين هم تقصير منه؟ 

عصبی کيف و لوازمش را روی تخت انداخت و از من 

شد در حاليکه دست هايش را کالفه در فضا تکان دور 

می داد و غر می زد: چک باباش برگشت می خوره 

مقصرش سحره... کيارش ميره کتک کاری کی باعث 

شده؟ سحر بدبخت... اونوقت سحر کجاست؟ گوشه 

خونه داره از غصه دق مرگ می شه روحش هم از 

وديم هيچ چيز خبر نداره... ولم کن بابا... اگر تهران ب

همين االن می رفتم غيب می شدم از دستم راحت 

 ...بشی

نمی دانستم دليل اين حرف هايش چيست اما حدس می 

زدم او هم ترسيده. تنها کسی که از رابطه پنهانی کيان 

و بهارک در اين مدت خبر داشت سحر بود. بارها به او 

تذکر داده بودم که به کيان اميد واهی ندهد و تشويقش 
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ا سحر می گفت يکی هم بين خانواده شما عشق نکند ام

و عاشقی حالی اش می شود هر طور شده خفه اش 

کنيد. من امروز با ديدن کيان و بهارک آنقدر حسرت 

خورده بودم که ديگر نمی خواستم يادش بيافتم چقدر 

روزهای زيبای خودم و سحر را به خاطر کج فهمی بقيه 

 بردم تا سحر دست به آتش کشيده ام. کمی صدايم را باال

از غر زدن بردارد: سحر می شه بس کنی؟ موضوع 

چيز ديگه است... بيا ما بايد اول مشکل خودمون حل 

 ...بشه بعد به فکر درد بقيه بيافتيم

به سمت من چرخيد و به تمسخر لبخند زد: راست 

ميگی؟ چرا به فکر خودم نرسيده بود ما پر از مشکليم؟ 

ی ما به بقيه ارجح شده؟ تا جايی از کی تا حاال درد زندگ

  ...که يادم مياد
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اجازه ندادم ادامه دهد. کلمات مثل شليک بمب از مابين 

لب هايم به بيرون پرتاب شد. حس کردم يک دست 

نامرئی چنان محکم به پشت سرم پس گردنی کوبيد که 

باالخره قفل دل و زبانم شکست و آن جمالت جادويی را 

سحر من دوستت دارم نمی به گوش جهان رساندم: 

 !خوام از دستت بدم

او ساکت شد و من لرزيدم. قبال هم اين جمله را گفته 

بودم اما خودم بهتر از هر کسی می دانستم هميشه 

دروغی برای برگرداندن سحر به زندگی بود. هرگز به 

خودش نگفته بودم بلکه جلوی واسطه ها به زبان می 

آنها تصور کنند من زنم آوردم تا آبرويم را حفظ کنم و 

را دوست دارم. اين بار تفاوت خاصی داشت. آنقدر 

درون اين جمله انرژی پنهان است که وقتی به زبان می 

آيد حس می کنی کائنات واکنش نشان می دهند. دوستت 
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دارم جمله ای است که اگر درونت به حقيقت بپيوندد 

معجزه می کند. قبل از معشوق، خودت هستی که از 

کت عشق سيراب می شوی. حسی شبيه بزرگ بر

شدن... اولين نفس بعد از خفگی... نوشيدن چای گرم 

بعد از يک روز سرد در اوج زمستان... مثل همان 

کاری که استامينوفن با بدن می کند خودش می رود 

روی جای درد می نشيند و خوابی شيرين هديه می 

 ...دهد

حرکت ايستاد.  سحر گيج بود. برای چند ثانيه دنيا از

قلبم با ضرب به قفسه سينه ام می کوبيد و نفسم به 

شماره افتاده بود. سحر نگاهم می کرد و تنها صدايی 

که در فضای خالی بين ما به گوش می رسيد موزيک 

زنده ای بود که در قسمت حياط اجرا می شد. نمی دانم 

خدای بزرگ چطور زمان را برای من هماهنگ کرده 
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در همين موقع خواننده بد صدای داخل  بود که درست

حياط اين جمالت را پشت ميکروفن به زبان آورد: حتی 

اگر پير هم بشی دوستت دارم... از ديدنم سير هم بشی 

دوستت دارم... من فدات شم وقتی آروم نمی شی... با 

 ...من تو درگير هم بشی دوستت دارم

اين  بغض راه نفس هر دوی ما را بسته بود. يکی بايد

سکوت لعنتی را می شکست. سحر بی هدف چرخی زد 

و دست هايش را باال و پايين برد. می خواست نگاهش 

را از من بدزدد و من می خواستم تا ابد او را تماشا 

کنم. سکوت کنيم و خواننده بخواند: دلم می خواد به 

پای تو پيرشم... به پات بمونم تا زمين گير شم... به 

جير شم.... محاله از دست تو دلگير قلب تو هميشه زن

 ...شم
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زانوهايم سست شد. پايين تخت نشستم و سرم را ميان 

  .دست هايم فشردم

 

سحر هم روی صندلی ميز آرايش نشست و متفکر دست 

زير چانه زد. خواستم شروع کنم اما او زودتر قدم اول 

را برداشت: خودت می دونی تکليفت با خودت چيه؟ 

قبل از اينکه کيان بياد داشتی می گفتی  اصال چند چندی؟

از اول دوستم نداشتی... ولم می کنی... حاال چی شده 

يادت افتاده رمانتيک بازی در بياری؟ هميشه کارت 

همينه... تا وقتی هستم چشم نداری منو ببينی به محض 

 ...اينکه ميرم

ميان حرفش پريدم: می دونم چی گفتم االن تکليفم با 

 ...خودم معلومه

سر بلند کردم و به صورت گر گرفته اش خيره شدم: 
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من نگفتم طالقت ميدم... گفتم تو ميری مرخصی من هم 

زمان کافی دارم تا خودم رو تغيير بدم... می دونی چرا؟ 

چون وقتی هستی از رفتنت نمی ترسم... دوباره مثل 

گاو می افتم دنبال کاسبی و مشکالت خانواده که 

تموم بشه... خيلی خوشحالم هيچکدوم قرار نيست 

اينجام... تو حق داشتی وقتی می گفتی يک هفته تنها 

بريم يک گوشه خلوت کنيم بفهميم قراره از همديگه چی 

 ...بخواييم

حرفم تأثيرش را گذاشت. بلند شد و چند قدمی سمت من 

آمد تا روی آن يکی تخت بنشيند: آره... من گفتم... 

نوز يک دختر دبيرستانی چون برام مهم بودی... وقتی ه

خام بودم تصورم از ازدواج يک دنيا بغل و بوسه و 

احترام با جمالت عاشقانه و تحسين بود در حاليکه هر 

شب تا صبح بايد شوهر پر از نيازم رو سيراب می 
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کنم... اين چيزها رو به دخترها نميگن تا تو رويای 

مردهای داغ و هميشه عاشق شوهر کنند ولی حقيقت 

ديگه است... مردی که از کمبود خواب چشم هاش  چيز

شده اندازه نخود و کل روز با مشتری فک زده اصال 

حال نداره نگاه زنش کنه چه برسه ازش روابط 

عاشقانه بخواد... اين آدم ديگه مرد بودنش يادش 

نيست... تا صبح هذيون ميگه که داره با همکارهاش 

زش هر سر قيمت ماشين چونه می زنه... توی مغ

تصويری هست جز زن... به دختر بچه ها نميگن هر 

چقدر زنانگی خرج مردت کنی تا وقتی خودش دلش 

نخواد نيم ساعت از عمرش رو حروم تو کنه براش با 

اثاث خونه هيچ فرقی نداری... به ما ميگن مردها 

هميشه محتاج زن ها هستند... حرف مفت... واقعيت 

قط ما بوديم؟ چند تا چيز ديگه است... فکر می کنی ف
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زوج می خوای بهت نشون بدم که ظاهرا زن و شوهرند 

ولی سال به سال همديگه رو مهمون يک بوسه نمی 

 کنند؟

شرمنده و خجالت زده با صدايی آرام گفتم: می دونم 

سحر... هميشه فکر می کردم آدم کاملی هستم ولی 

  ...نيستم

ورد تا شصت آه بلندی کشيد و کالفه زانوهايش را باال آ

هر دو پا را به بازی بگيرد: خوبه... دلم می خواد 

بشنوم می دونی چرا؟ چون باالخره تصميم گرفتی 

اعتراف کنی... همون روز که گفتی از اول منو دوست 

نداشتی حس کردم قدم اول رو برای زندگيت برداشتی 

ولی چی شد؟ دوباره وحشی بازی... دوباره بی فکر 

 ...ه ناديده گرفتنعمل کردن... دوبار

ميان حرفش پريدم: می دونم سحر... همه اين ها رو 
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می دونم... شايد باورت نشه اما من خيلی بيشتر از 

خودم نا اميد شدم... به خودم فحش دادم جلوی خودم و 

خدای خودم قسم خوردم تحت هيچ شرايطی ديگه کنترل 

دست هام يادم نره... که هرگز ديگه دست روی تو بلند 

کنم ولی دوباره نفهميدم چطوری هولت دادم... ن

نفهميدم چطوری قسم خودم رو شکستم... حتی خودم 

 ...نمی دونم چه مرگمه

جمالتی که بعد از اين به زبان آورد بيشتر از قبل 

وخامت اوضاع را به رخم کشيد: تو اعتراف کردی 

خوبه انقدر جنبه داشته باشی به حرف دل من هم گوش 

عشق وارد زندگيت شدم... هر کاری  بدی... من با

کردی... هر باليی خودت و خانوادت سرم آورديد با 

همه وجودم تالش کردم اين عشق درونم حفظ بشه چون 

باور داشتم اگر اين عشق بميره من هم باهاش می ميرم 
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ولی االن ديگه نمی تونم ادعاش کنم... حتی نمی تونم 

و نخواستن...  بگم دوستت دارم... موندم بين خواستن

يک لحظه انقدر ازت متنفرم که دلم می خواد محو 

بشم... آرزوی مرگ می کنم که منو نبينی... اصال 

وجود نداشته باشم... چون تو برای من هيچ راه نجاتی 

جز مرگ نگذاشتی... يا بايد بمونم، بسوزم و بسازم يا 

اگر نمی تونم بايد بميرم... هرگز تصورش هم نمی کردم 

وز سياوش منو توی بغلش بگيره انقدر چندشم يک ر

بشه که دلم بخواد برم بدنم رو بشورم... می دونی چرا 

ازت طالق می خوام؟ چون من نسبت به تو وظايفی 

دارم... اگر تو از من بخوای کنارت بخوابم اجازه ندارم 

منعت کنم... چطور می تونم وقتی احساس انزجار می 

بوسی؟ فکر نکن هميشه کنم به تو اجازه بدم منو ب

اينطورم... گاهی دلم می خواد تا آغوشت پرواز کنم ولی 
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فقط چند لحظه است... فکر کردی اون همه سال دل 

 شکستن بدون تاوان می مونه؟

فکر کردی می گی دوستم داری و همه چيز بر می گرده 

به روز اول؟ احساس من می شه مثل همون موقع که 

کنارم می گذشتی؟ برای يک نفسم بند می اومد اگر از 

 لحظه نگاهت جون می دادم؟ 

داشت حالم از خودم به هم می خورد. نه به خاطر گله و 

شکايت های سحر بلکه به خاطر اشک هايی که روی 

گونه هايم روانه شده بود. چقدر گريه مردی مثل من 

چندش آور بود! مثل مجرمی که عصمت دختری بی گناه 

لکه دار کرده و حاال گريه می  را با قصاوت و بی رحمی

کند و پشيمان است تماشای حال و روزم باعث استفراغ 

تماشاچی می شد. شبيه همان مرد شده بودم که زنش 

در اثر سرطان مرد و زار می زد که پشيمان است اما 
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فايده ای نداشت: سحر جان... عزيزم جبران می کنم... 

.. بهت قول می دونم هر دومون به زمان احتياج داريم.

ميدم ديگه اسم هيچ کدوم از اعضای خانوادم رو 

 ...نميارم

بلند شد و جلوی من ايستاد. خم شد تا وقتی حرف می 

زند به من خيره شود. بغض چانه اش را می لرزاند و 

صورت معصومش از اشک خيس شده بود. بدنش می 

لرزيد وقتی سعی داشت آنچه تا اين لحظه درباره اش 

به گوش هايم فرو کند: تو فکر کردی اگر نمی دانستم 

از خانوادت چشم پوشی کنی من خوشحال ميشم؟ تمام 

اين سال ها خواستم بهت بفهمونم من دشمن مادر و 

خواهرت نيستم ولی گوش نکردی... به چشم تو، من 

 ...ظالم بودم و اون ها مظلوم

 ...می دونم عزيزم -
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دست از  نه نمی دونی... من هرگز از تو نخواستم -

خانوادت بکشی... االن هم نمی خوام... اگر می خواستم 

با يک مرد بی خانواده که از زير بته عمل اومده 

ازدواج کنم هيچوقت زن تو نمی شدم... فکر کردی اگر 

بچه دار بشيم بايد بهش درباره عمو و عمه و 

مادربزرگ و پدربزرگش چی بگيم؟ به بچه مون بگيم 

 ط کرد يا من يا اون ها؟ نيستند چون مادرش شر

جلوی پای من زانو زد و کمی صدايش را باال برد اما 

اين صدای جيغ مانند زنانه ديگر مرا آزار نمی داد. 

بيشتر عاشقم می کرد تا اعصابم را مثل سابق خراب 

کند: من از تو اعتدال خواستم... احترام خواستم... 

و التماست کردم به هر کس بفهمون جايگاه خودش ر

حفظ کنه و پاش رو از گليمش جلوتر نگذاره... من 

خواستم حقوق انسانی من رو زير پای بقيه قربانی 
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نکنی به خاطر توقعات تمام نشدنی و يک طرفه ای که 

  ...من نمی خواستم برآورده اش کنم

صورتم را با دست ها پوشاندم و سحر ادامه داد: روزی 

که اومدی خواستگاری من... يادت مياد؟ رفتيم توی 

اتاق با هم حرف بزنيم...فکر می کنی چرا قبولت کردم؟ 

تو گفتی عاشق مادر و خواهرهات هستی ... به خودم 

گفتم هر طور با اون ها رفتار کنه با من هم همونطور 

ت شدم تمام سعيم رو کردم خانوادت می شه... وقتی زن

از من راضی باشند ولی مگه توقعاتشون تموم می شد؟ 

به خودم اومدم ديدم هيچ حريم خصوصی برام نمونده و 

وقتی بهشون احتياج دارم به جای اينکه کمکم کنند 

بيشتر زخم می زنند ولی اگر خودشون کمک الزم داشته 

کشيدم تبديل به  باشند من بايد باشم... درست وقتی عقب

دشمن خونی شدم... سياوش تو ستون خانوادت 
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هستی... چند ساله چسبيدی به کاسبی اين ستون ديگه 

کارآيی قبل رو نداره... برای همينه هر کس هر کاری 

دلش می خواد می کنه و حاال به جون خودت افتادند... 

کی توی خونه شما کسی جرأت می کرد برای خودش 

می فهمم... هميشه می فهميدم و  تصميم بگيره؟ من

بهت افتخار می کردم ولی مشکل از جايی شروع شد که 

خودت دچار جوزدگی شدی... التماس کردم بشينی فکر 

کنی کجای راه اشتباه رفتی ولی تو بد برداشت کردی... 

هرچی من گفتم فقط خودم رو از چشم انداختم... می 

بيکاری  دونی چرا االن برات مهم شده؟ چون از سر

نشستی فکر کردی... برای همينه ميگم سياوش حقيقی 

اين چيزی نيست که همه می شناسند و من هفت ساله 

منتظرم سياوش حقيقی دست منو بگيره بگه دوستم 

داره و می خواد شريک زندگيش باشم ولی حاال که 
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گفتی فقط دلم می خواد فرار کنم... برم غيب بشم... 

 ....ن شکنجه ادامه پيدا نکنهاصال بميرم ولی ديگه اي

بلند شدم تا او را در آغوش بگيرم اما دستم را پس 

کشيدم و دور شدم. يکی در سرم فرياد می کشيد: دير 

شد... سياوش خيلی دير شد... می فهمی؟ زنت از تو 

چندشش می شه... سياوش تموم شد... ولش کن بره... 

 مگه خودت نبودی می گفتی اگر بفهمی زنت دوستت

نداره يک روز هم باهاش زندگی نمی کنی؟ پس چی 

شد؟ سر هيچ حرفی نمی تونی بمونی اسم خودت هم 

 گذاشتی مرد؟ 

خيره به فانوس دريايی با خودم عهدها بستم و اشک 

ريختم. فقط دو روز به پايان اين سفر مانده بود. وعده 

  .هايم برای تمام شدن زجر سحر تمامی نداشت
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انستم بمانم خودم هم نمی دانستم. پای کدام يک می تو

فکر می کردم با حذف خانواده ام همه چيز تمام می 

شود اما باز هم حق با سحر بود. در آينده به فرزندم چه 

می گفتم؟ چه توضيحی داشتم بدهم؟ خانواده ام بد 

بودند؟ من نتوانستم هر دو را با هم داشته باشم؟ سحر 

سحر تا عمق  شرط کرد؟ من ظاهر را می ديدم اما

مشکالتمان را کنکاش کرده بود. خودش می گفت 

دليلش اين است سرم هميشه جای ديگری گرم است و 

او زمان کافی دارد دنبال راه حل بگردد. البته من 

محکومش می کردم خودش را زيادی قبول دارد يا فکر 

کرده عالمه دهر است اما حقيقت داشت. وقتی من 

يدم بودم سحر ساعت ها در درگير آپشن های ماشين جد

آن خانه تک و تنها می نشست و فکر می کرد تا راهی 
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برای بهبود وضعيت زندگی ما ارائه دهد. من حتی اگر 

می خواستم هم زمان کافی برای فکر کردن به اين 

چيزها که زمانی به نظرم حرف های خاله زنکی و 

 زنانه بود نداشتم. وقتی خوابيد در تاريکی اتاق نشستم

و نگاهش کردم. بدترين اتفاقاتی که ممکن بود در ادامه 

مسير گريبانش را بگيرد به نظر آوردم. کلمه طالق 

روزی وحشتناک ترين بود و حاال فکر می کردم از آن 

بدتر هم هست. در مقايسه با سکته مغزی، خودکشی، 

سرطان، افسردگی و بقيه چيزهايی که احتمالش بود 

ق خيلی هم شيرين به نظر می برای سحر پيش بيايد طال

رسيد. آن لحظه به اين ايده رسيدم ای کاش يک مرجع 

قانونی وجود داشت که زن ها به جای تقاضای طالق 

دادن می رفتند و قانونا عليه شوهرشان شکايت می 

کردند با اين مضمون که تقاضای توجه دارند... 
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متقاضی يک روانشناس هستند تا بيايد و بگويد حق با 

يست...ای کاش تبصره يا ماده ای بود که زن ها می ک

رفتند اداره پليس و می خواستند يکی بيايد شوهرشان 

را برای زندگی مشترک تربيت کند... يادش دهد چگونه 

مديريت مالی خانه را به عهده بگيرد.... ای کاش می 

شد... شک ندارم خيلی از زندگی ها از هم نمی پاشيد 

تند به جای تقاضای طالق قدرت اگر زن ها می توانس

قانونی داشته باشند تقاضای نوازش به دادگاه ببرند... 

شايد هم مردهايی باشند که مورد ظلم قرار گرفته اند و 

زورشان نمی رسد... اگر سحر مرا کتک زده البد زن 

 ....های ديگری هم هستند شوهرشان را می زنند

  .از تصورش بی اختيار خنديدم

دعوا می گفت اگر در بچگی پدرم دو سه هميشه وسط 

تا سيلی به صورتم کوبيده بود ياد می گرفتم آنقدر 
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وحشی نباشم... باالخره آن سيلی ها را از خود سحر 

خوردم و ياد گرفتم اما بهايش سنگين بود. تصميم 

عجيبی گرفتم. اين آخرين فرصتم بود کنار همسرم 

ام پشت بخوابم. لباس راحتی پوشيدم و خودم را آر

سرش روی تخت جا کردم. دستم را دور کمرش انداختم 

و عطر موهايش را بو کشيدم. کمی در خواب بدنش را 

تکان داد اما گويا متوجه وضعيتمان نشد که چرخيد و 

بيشتر خودش را در آغوشم جا کرد. سرش را به سينه 

ام چسباند و به عادت گذشته يکی از پاهايش را روی 

ن لحظه بود که بسته قرص مسکن را پای من انداخت. آ

داخل کيف دستی اش ديدم. فرق سرش را بوسيدم و تا 

سپيده صبح نوازشش کردم. با همه حرف های تلخی که 

زد باز هم در دلم اميد کاشت اما به قول خودش نمی 

خواستم جوگير شوم. بايد اقدامی اساسی می کردم. همه 
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وقع همراهی از قدم ها را بايد من بر می داشتم. بدون ت

طرف سحر يا اينکه تصور کنم به اين زودی ها در 

بهشت آغوشش خانه ای خواهم داشت. با اينکه صبح 

روز بعد خودم را تنها روی تخت ديدم اما سحر هيچ 

عکس العملی نشان نداد. روزهای آخر را در آرامش 

سپری کرديم. حتی کيان تعجب کرده بود چطور سياوش 

ی درباره اقدام خودسرانه اش زورگو هيچ حرف تند

ندارد. آنقدر در افکارم غرق بودم که سکوتم برای 

خودم هم عجيب بود. خدا می داند حتی به اين فکر کرده 

بودم همانجا بمانيم و هرگز به کشورمان باز نگرديم 

شايد دور بودن ما از بقيه تأثيری داشته باشد. ای کاش 

ه چيز دور می می شد. حداقل برای مدتی کوتاه از هم

شديم. با همه اين ها با رسيدن به فرودگاه تهران و 

روشن شدن تلفن های همراه همه چيز مثل سابق شد به 
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 !جز من

ديدم که پدرم بی وقفه دارد تماس می گيرد اما جواب 

ندادم. از کجا فهميده بود چه ساعتی می رسيم را خدا 

ق می داند. تاکسی گرفتم و چمدان ها را داخل صندو

عقب گذاشتم. سحر بغض عجيبی داشت. نمی دانستم چه 

در مغزش می گذرد اما می شد حدس زد دلش گرفته. 

کنارش روی صندلی عقب نشستم و دستش را گرفتم. 

نگاهم کرد و خواست دستش را بکشد اما من محکمتر 

نگهش داشتم. به راننده آدرس دادم و بی توجه به نگاه 

را گرفتم. با سردی  متعجب سحر شماره تلفن شهرام

جواب داد اما اهميت ندادم. با احترام سالم و احوالپرسی 

  .کردم
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قرار گذاشتم بعد از رساندن سحر به خانه من هم به 

ديدارش بروم. نزديک خانه بوديم که نفسی عميق 

کشيدم و خودم را برای گفتن حرف های تلخی که در 

 ...رذهن داشتم آماده کردم. آرام صدايش زدم: سح

 !نگاهش را از پنجره گرفت و به من دوخت: هوم؟

کمی صاف تر روی صندلی نشستم و سرم را به او 

نزديک کردم تا صدايم را راننده نشنود: رسيديم خونه 

لوازمت رو جمع کن... من ميرم پيش شهرام بعد ميام 

 ...دنبالت

نگاهش پر اشک شد. حرفم را بد فهميده بود. احتماال 

ی خواهم او را جلوی خانه پدرش پياده فکر می کرد م

کنم و بگويم خداحافظ اما قصدم اين نبود. دوباره به 

پنجره خيره شد تا اشک هايش را نبينم و فقط گفت: 

 ...باشه
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انگشتم را زير چانه اش گذاشتم. صورتش را به سمت 

خودم چرخاندم و گفتم: من طالقت نميدم... دوستت 

بری توی اون خونه  دارم... ولی نمی خوام دوباره

خاطرات تلخ گذشته عذابت بده... ميشه اين بار هم به 

 من اعتماد کنی؟

به سختی لب زد: خودم زنگ می زنم سعيد بياد دنبالم 

 ...نمی خواد

ميان حرفش پريدم و با فشردن دستش اجازه ندادم 

غصه قلبش را سياه کند: سحر جانم... منو ببين... نمی 

.. تا امروز صبر کردی فقط يک خوام بری خونه بابات.

مدت کوتاه می خوام باز هم به من فرصت بدی... 

لطفا... فوقش يکی دو ماه... بعدش هر چی تو بگی 

همون ميشه... اجازه نميدم سرشکسته از من جدا بشی 

 ...اگر کار به جدايی رسيد
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با بغض لبخندی تصنعی زد و دوباره به پنجره خيره 

آوردم و نوک انگشتانش را شد. آرام دستش را باال 

بوسيدم. از راننده دستمال طلب کردم. خواستم اشک 

هايش را پاک کنم اما اجازه نداد. من هم راحتش 

گذاشتم. راه سختی در پيش بود اما نمی خواستم کوتاه 

بيايم. تصميمم را گرفته بودم و هيچ چيز ديگر نمی 

 توانست جلوی مرا بگيرد. همه چيز را وسط خانه رها

کردم و به سمت نمايشگاه با اتومبيل خودم راه افتادم. 

برای چند دقيقه شهرام نمی توانست حرف بزند. باورش 

سخت بود شنيدن بعضی حرف ها از سياوشی که می 

شناخت. به جز عذرخواهی که از او کردم بقيه صحبت 

هايم را به هيچ وجه نمی توانست هضم کند. هر چه 

حتی ماشينی که از آن داشتم می خواستم بفروشم 

استفاده می کردم و می دانست چقدر دوستش دارم. به 
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آبدارچی نمايشگاه سپردم اگر هر کدام از اعضای 

خانواده من را ديد بگويد سياوش از اينجا رفته و ديگر 

  .شراکتی با شهرام ندارد

 

وقتی با يکی از دوستان مشترکمان تماس گرفتم و گفتم 

آپارتمانی برای همسرم کرايه می خواهم همين امروز 

کنم شهرام ديگر نتوانست ساکت بماند: سياوش مرگ 

من بگو چی شده؟ رفتی سفر بعد از اون همه ماجرا 

برگشتی انگار يکی ديگه جلوم نشسته... آپارتمان برای 

 سحر؟ داريد جدا می شيد؟

تلفن را سرجايش گذاشتم و بلند گفتم: حميد دوتا چايی 

 ...بيار

هرام چرخيدم و آن قيافه پيروزمند ابلهانه ام به سمت ش

 ...را به رخ کشيدم: نه شهرام بشين تا برات بگم
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می ديدم که عضالت دور چشم هايش هر ثانيه گشاد تر 

می شود و رنگش مرتب تغيير می کند. شهرام دوست 

خوبی بود. از همه چيز من خبر داشت حتی وقتی که 

با همه دردسر هايشان نمی خواستم بداند. خانواده ام را 

می شناخت. بارها سعی کرده بود مرا به خودم بياورد 

اما گوش من نمی شنيد. چای يخ زد اما شهرام مثل 

مجسمه روی صندلی خشکش زده بود و نمی توانست 

کلمه ای حرف بزند. با تماس دوستی که قرار بود يک 

آپارتمان مبله خالی برايم پيدا کند برخاستم که سريع تر 

اه بيافتم. شهرام بازوی مرا گرفت و با همان حالت ر

 بهت زده گفت: سياوش صبر کن... تو مطمئنی؟

سوييچ ماشين را با دست آزادم برداشتم و سری تکان 

دادم: آره داداش... اگر اين کارو نکنم زنم از دست 

ميره... می خوام بره اون هم بتونه خودش رو پيدا 
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هم زخم می زنيم... من کنه... با هم باشيم بيشتر به 

االن آدم خودم نيستم بايد خيلی روی خودم کار کنم تا 

 ...بتونم ازش بخوام بياد سر خونه و زندگيش

بلند شد و جلوی من ايستاد: آخه يعنی چی بره تو خونه 

 مجردی زندگی کنه؟ می فهمی خودت چی می گی؟

می دانستم عجيب است. خدا را شکر که امکاناتش را 

ی آرامش برايش بخرم: شهرام جان... زن من داشتم کم

اسمش اين بوده شوهر داره... تمام اين سال ها داشته 

مجرد زندگی می کرده فقط براش يک زندان بان بی 

شعور بودم... زن من تو بدترين شرايط دست از پا خطا 

نکرده... می خوام همه بفهمند چقدر بهش اعتماد 

التماس می کرد  دارم... دفعه پيش مگه يادت نيست؟

برم اين عذابی که براش ساختم تموم کنم ولی بابای با 

غيرتم به همه گفت زير سر زنم بلند شده... فکر می 
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کنی خودم نمی دونستم چه غلطی توی زندگيم کردم؟ يا 

بابام نمی دونست چه پسری تربيت کرده؟ بابای من 

ذوق می کرد وقتی می ديد شدم خرسی که مو کندن 

 ته می فهمی؟ازش غنيم

 

برام دوراهی ساختند که مجبورم يکی رو انتخاب کنم... 

يا زنم يا خانوادم... اين چيزيه که خانواده من می خواد 

ولی به قول سحر اين راهش نيست... اول سرپناه و 

آرامش زنم رو جور می کنم تا از همه اينها دور بمونه 

بعد می افتم دنبال درست کردن هرچی پشت سرش 

 ...کردم خراب

دوباره پرسيد: يعنی سحر بره تنها زندگی کنه تو هم 

تنها؟ آخه مگه ميشه؟ دو روز نمی کشه بابات می افته 

 ... دنبالش
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کالفه نفسم را بيرون فرستادم: بابام و پسرای قلدرش با 

همه طايفه اش غلط کردند به زن من چپ نگاه کنند... 

اينکه برم  باشه بيافته دنبالش من هم دليل کافی برای

ديگه پشت سرم هم نگاه نکنم دارم... شهرام جان... 

کمکم کن... دربارش فکر کردم... به زنم بيشتر از 

خودم اعتماد دارم... وظيفه منه براش خونه بگيرم 

خرجش هم بدم تا حال هر دومون خوب بشه... توی 

خونه باباش يا خونه خودمون نمی شه... می افتند به 

جوابش می کنند... توی اون خونه جونش هی سوال و 

هم از در و ديوارش ماتم می باره... نمی خوام حتی 

يک دونه استکان با خودش ببره که هی ياد زخم زبون 

های من و خانوادم بيافته ... بره بخره... خدا رو هزار 

مرتبه شکر دارم... می خوام چند سال ديگه خرج دوا و 

ره حال کنه الاقل دکترش کنم؟ همين االن بهش ميدم ب
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بگه سياوش يک روز هم شده مرد بود... اگر کاری 

نداری بيا بريم خونه رو ببينيم نمی خوام سحر زياد 

 ...توی اون خونه تنها بمونه

چند قدمی دور شده بودم که شهرام حرفی زد و مرا 

همانجا ميخکوب کرد: سياوش خبر داری مامانت 

 بيمارستانه؟

رفت. با خانه تماس گرفتم. يک تمام نقشه هايم از بين 

ساعتی ما بين طعنه ها و جيغ و هوارشان زجر کشيدم 

تا باالخره فهميدم مادرم را به خاطر مشکل قلبی به 

بيمارستان برده اند و دو سه روزی می شود بستری 

است. تلفن را که قطع کردم چند لحظه با خودم درگير 

می  بودم. سياوش سابق خودش را می رساند و هرچه

گفتند صدايش در نمی آمد. اصوال در چنين مواقعی زن 

های خانه می رفتند تا از سر تا پای منزل مادرم را 
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بشورند. دفعه پيش وقتی مادرم را به خانه آورديم و 

مالقات کننده هايش تمام شدند ترانه از خستگی کارش 

به بيمارستان کشيد و سحر تا يک ماه زخم روی دست 

اورت با وايتکس و آن همه ظرف هايش در اثر مج

  .شستن خوب نمی شد

خيره به خيابان نشسته بودم و با خودم فکر می کردم 

از وقتی به ياد داشتم مادرم هميشه مريض بود. فشار 

خونش هميشه باال و پايين می رفت. دست و پايش 

هميشه درد داشت. سرگيجه هرگز رهايش نمی کرد. چه 

ردش سفر من و سحر شده که اين بار مقصر قلب د

است؟ بروم دنبال سحر و او را به مالقاتش ببرم يا 

خودم تنها بروم؟ برنامه خودم را چه کنم؟ به اين نتيجه 

رسيدم مادرم خدا را شکر دورش پر از حامی است. من 

زنم را چندين سال بی سرپرست رها کرده ام و امروز 
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 زمان من متعلق به اوست. شهرام را صدا زدم: داداش

 با من ميای؟

جلوی در ايستاده بود. چرخيد و نگاهم کرد گفت: 

سياوش خوبی؟ کجا؟ هی ميگم اين چه مرگشه؟ نشسته 

 زل زده به خيابون حرف هم نمی زنه؟

با قدم های بلند خودم را به او رساندم: دارم ميرم خونه 

 رو ببينم ميای يا می مونی در مغازه؟

 بيمارستان؟ ابروهايش از تعجب باال پريد: نميری

ژاکتم را تن کردم و برای شاگرد مغازه دستی تکان 

دادم: برای بيمارستان رفتن وقت هست... تنها که نيست 

دورش پر از آدمه... نترس االن کل فاميلمون توی 

 بيمارستان خيمه زده... بريم؟

يک سوييت دانشجويی تر و تميز با امکانات کافی 

ود. کليد را تحويل نزديک نمايشگاه خودم پيدا کرده ب
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گرفتم و با عجله خودم را به سحر رساندم. هنوز گيج 

بود و نمی دانست دقيقا چه نقشه ای برايش کشيدم. از 

منبع نامعلومی قضيه مادرم را فهميده بود و فکر می 

کرد تمام مدت در بيمارستان بودم. حاضر و آماده با 

رويم. مانتو جلوی در منتظرم بود تا به مالقات مادرم ب

از حالت چهره اش می شد فهميد چقدر آشفته است و از 

اين که در جمع خانواده من حاضر شود ترسيده. من هم 

بادی به غبغب دادم و کليد را جلوی چشمانش گرفتم: 

بفرما... اين هم کليد شما... لوازمت حاضره؟ عجله 

 ...نکن بعدا می تونی بيای هرچی می خوای برداری

در ورودی خانه به ديوار تکيه زد:  دست به سينه پشت

سياوش ميشه منو روشن کنی چه نقشه ای برام 

 کشيدی؟

دستش را کشيدم و مشتش را به زور باز کردم تا کليد 
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را تحويلش دهم: ميری خونه جديد... با آرامش بدون 

اينکه منت کسی روی سرت باشه يا با کنجکاوی مخت 

درست کنم...  بترکه استراحت می کنی تا من زندگيم رو

بعدش تصميم با توست... اگر ديدی شدم مرد روياهات 

  ...برگرد... نشد هرچی تو بگی همون ميشه

نگاهی به کليد کف دستش انداخت و پرسيد: البد االن 

ميری هرچی از دهنت در مياد در دفاع از من به مادر و 

خواهرت ميگی توقع داری من خوشحال بشم؟ سياوش 

 ..... مامانت افتاده گوشه بيمارستاناالن وقتش نيست..

شانه هايش را گرفتم و به چشم های نگرانش خيره 

شدم: سحر جان... نترس من هيچ حرفی بهشون نمی 

زنم که دلشون بشکنه... از تو دفاع می کنم ولی نه 

االن... هر وقت تونستم مثل آدم حرف بزنم بدون اينکه 

تا حس نکردم  صدام باال بره منطقی حرفم رو می زنم...
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همه چيز برای برگشتنت آماده نشده ازت نمی خوام 

دوباره برگردی توی اين جهنم... تو برو بدون 

نگرانی... نمی خوام اينجا بمونی خودت رو با خاطرات 

تلخت خفه کنی بقيه هم بيافتند به جونت بدتر اعصابت 

به هم بريزه... جواب تلفن هيچ کدوم از اعضای 

نمی دی فهميدی؟ من به تو اعتماد دارم خانواده منو هم 

يکی از داليلی هم دارم اين کارو می کنم اينه که همه 

بفهمند تو چقدر دختر خوبی هستی... مگه نمی خواستی 

بری سر کار؟ خودم برات کار پيدا می کنم... اصال برو 

کالس چه می دونم؟ برو کالس کامپيوتر يا گيتار... 

هم بمونم فکری به  هرچی خودت دوست داری... من

 حال زندگيمون بکنم باشه؟

نمی خواست قبول کند. هزاران تصور زشت در مغزش 

کاشته بودم که قدرت اعتماد کردن را از او سلب می 
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کرد. از روی بيچارگی پذيرفت. به هر حال از اينکه به 

خانه پدرش باز گردد و زير بار دلسوزی اطرافيان له 

رداشتم و با احترام در شود بهتر بود. چمدانش را ب

ماشين را برايش گشودم. تمام مسير ساکت بود و حرفی 

نمی زد. خانه را که ديد هيچ اشتياقی در چهره اش 

نمايان نشد. تشکری خشک و خالی کرد و روی مبل 

راحتی کوچک جلوی تلويزيون غمگين نشست. کارت 

بانکی از کيف پولم بيرون کشيدم و روی کانتر 

تم: هرچی الزم داشتی زنگ بزن... بعدا آشپزخانه گذاش

 ...ميام دنبالت بيای بقيه لوازمت هم از خونه برداری

با صدايی که به سختی می شد شنيد گفت: ممنون چيزی 

 ...الزم ندارم

از پله های آپارتمان که پايين می رفتم، می دانستم هر 

کس بشنود اين کار را کرده ام تصور می کند قصد دارم 
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يا می گويد خيلی احمقم اما خودم می  طالقش دهم

دانستم بهترين تصميم همه عمرم را گرفته ام. بايد قبل 

از هر وعده ای به سحر، تکليف خودم را با دلم و عقلم 

  .روشن می کردم

بايد نفرت و کينه را از روح سحر می شستم... بايد 

سياوش وحشی را می کشتم تا آن سياوش که دل از 

ست زندگی کند... من بايد به سحر می سحر برد می توان

آموختم يک پرنده زخمی تنها، اسير دست يک جالد 

نيست... می تواند پر بکشد و برود... برايش قفس 

نساخته ام بلکه آشيانه ای گرم است مملو از نوازش و 

عشق... برای همه اين ها زمان الزم داشتم. يک شب يا 

ا هفت ساعت يا يک هفته کم بود. هفت سال ويرانه را ب

هفت روز تالش نمی شد آباد کرد. خاطره اش در عمق 

زمين زندگی ما باقی می ماند ولی اگر قرار نبود عبرتی 
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برای آينده شود همان بهتر که زير آوارش جان می دادم 

  .تا الاقل سحر بتواند نفس بکشد

حدسم درباره وضعيت مادرم درست بود. با اينکه خارج 

يدم جای سوزن انداختن در اتاقش از وقت مالقات رس

نبود. پرستارها کالفه شده بودند و مرتب تذکر می دادند 

اما يک رسم نانوشته در فاميل ما وجود داشت که هر 

طور شده بايد بيشتر از بقيه دور بيمار می مانديم. هر 

کس هم زود می رفت يا اصال نمی آمد تا مدت ها از 

رود ناگهانی من طرف کل طايفه سرزنش می شد. با و

در حاليکه همسرم کنارم نبود نگاه های کج و کوله با 

قيافه هايی که فضولی از مولکول هايش می باريد به 

سمتم نشانه گرفته شد. سياوش قبلی اهميت می داد و 

سحر را نصفه عمر می کرد. من سالمی دادم و وارد 

اتاق شدم. به محض ورود ياد سحر افتادم. بار قبل که 
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م بستری شده بود سحر تمام مدت در حياط منتظر مادر

ماند و فقط برای يک احوالپرسی مختصر مادرم را 

مالقات کرد. من غر می زدم و زير بار طعنه های بقيه 

کالفه شده بودم اما سحر گوشش بدهکار نبود. امروز 

می فهميدم چقدر حق داشت. می گفت اتاق مريض از 

مالقات کننده ها کمبود اکسيژن و بوی عطر و عرق 

جای نفس کشيدن ندارد. شما دسته جمعی می خواهيد 

مادرتان را بکشيد که همه درون اتاق جمع شده ايد. 

حتی جلوی بقيه تذکر داد که مادرم تازه تزريق مسکن 

داشته و االن همه بايد بروند مريض استراحت کند اما 

مادرم با دلخوری بلند گفت من حالم خوب است و نمی 

م بخوابم در حاليکه تمام مدت چرت می زد. اولين خواه

قدم را که به داخل اتاق گذاشتم نفسم بند آمد. بوی عرق 

تن مردهای فاميل که اکثرا با اتوبوس از شهرستان 
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آمده بودند می توانست کاری کند من هم بستری شوم. 

مريض تخت بغلی تنها بود و می شد از نگاهش فهميد 

  .چقدر کالفه شده

هر مشکلی هم با يکديگر داشتيم جلوی فک و فاميل ما 

نشان نمی داديم. بنابراين بقيه به گرمی با من سالم 

احوالپرسی کردند و گفتند من تازه از سفر برگشته ام. 

» سحر خانم چرا نيامدند؟«بيشتر از صدبار به سوال: 

 «به شما چه؟«پاسخ های سرباال دادم و در دل گفتم: 

ت می کردم. به سمت کانتر پرستاری بايد اتاق را خلو

رفتم تا با سوپروايزر بخش صحبت کنم. نزديک راهرو 

مونا و پدرش را ديدم. سرم را پايين انداختم با سالمی 

مختصر از کنارشان بگذرم اما خان دايی خودش جلوآمد 

و چنان مرا در آغوش کشيد و تحويل گرفت که باعث 

خته لبخند های تعجبم شد. مونا هم با صورت گل اندا
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عجيب و غريب می زد. شصتم خبردار شد اينجا در 

غيبت من تصميماتی گرفته شده و بيخبر جمع فقط من 

 .هستم. خوب شد سحر نبود

وقتی از پرستار پرسيدم دليل مراجعه مادرم به 

بيمارستان چه بوده و چرا اتاقش انقدر شلوغ است، 

که درد  بنده خدا کم مانده بود گريه کند. توضيح داد

قفسه سينه داشته و برای آنژيوگرافی اقدام کرده اند. 

اکسيژن االن يکی از ضروری ترين واجبات برای مادرم 

است ولی هرچه به همراهانش گوشزد می کند فايده 

ندارد. انگار بچه گول می زدند. از اتاق خارج می شدند 

و دوباره باز می گشتند. حتی پدرم به يکی از پرستارها 

تعارف کرده بود. کالفه نفس عميقی کشيدم و از  رشوه

پرستار خواستم به اتاق برويم تا خودم حلش کنم. 

تصميمم را گرفته بودم. اگر به قول سحر من ستون 
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خانواده ام هستم بايد خودم اين بی فرهنگی ها را از 

تنشان می شستم. يکی بايد کاری می کرد و آن يک نفر 

داخل شديم و من با صدای  فقط من بودم. همراه پرستار

بلند به همه اعالم کردم دکتر مادرم را ممنوع المالقات 

کرده لطفا همه بيرون برويد. خودم ايستادم و تک به 

تک کمک کردم زودتر تعارف و خداحافظی هايشان تمام 

شود. هر کس که می رفت چشم غره ای هم نثار من می 

ه سالمت، کرد. لبخند می زدم و می گفتم خوش آمديد ب

  .يعنی زودتر برويد

خان دايی و مونا هنوز در صف خداحافظی کنندگان 

بودند که تصوير سحر و مادرش را جلوی در ديدم و 

شوکه شدم. با يک جعبه شيرينی بيرون در ايستاده 

بودند تا اتاق خلوت شود. با عجله بيرون رفتم و جعبه 

 کنيد؟ شيرينی را از دستش گرفتم: شما اينجا چه کار می
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سحر نگاهی به داخل انداخت: خيلی شلوغه؟ گفتم اول 

ساعت مالقات بياييم تا اتاق پر نشده ولی باز دير 

 ...رسيديم

به پشت سرم نگاهی انداختم و دوباره به آنها رو کردم: 

 دير نرسيديد.... مگه ساعت مالقات شده؟

سری به عالمت تأييد تکان داد و به ساعت ديواری 

اشاره کرد: حاال مگه می شه اين جمعيت رو قانع کرد 

 تشريف ببرند؟ 

صدای زنانه ای از پشت سرم آمد که سحر را خطاب 

 قرار داد: خوبی؟ خوش گذشت؟

مردمک چشمان سحر بين من و مونا که پشت سرم 

کمی ايستاده بود حرکت می کرد. نگاه پرسشگرش 

خيس بود. هزاران تصور کثيف در مغزش داشت شکل 

می گرفت و حق هم داشت. همين امروز صبح بدون 
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هيچ توضيحی او را از خانه اش بيرون بردم و برای 

اولين بار تنها به مالقات مادرم آمدم. دستش را زير 

بازوی مادرش برد و سرش را پايين انداخت: مامان 

 ...بريم خيلی مهمون دارند

دست آزادش را با عجله گرفتم: نه.... کجا؟... بياييد  مچ

 ...تو مامان شما رو ببينه خودم ميام می رسونمتون

خواست امتناع کند اما من انگشتانم را به داخل مشت 

بسته اش سر دادم و دستش درون دست من قفل شد: 

 ...خودم شما رو می برم

کی لحن کالمم در عين محترمانه، دستوری هم بود. طفل

تنش می لرزيد. خدا می داند چند تا از اين لحظه های 

شوم دور از چشم من برايش ساخته شده بود که نياز 

داشته دستش را بگيرم و حامی اش باشم. بايد نشانش 

می دادم خيلی چيزها در سياوش تغيير کرده زيرا وقت 
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  .داشته بنشيند و به همه اشتباهاتش فکر کند

و فاميل حسابی سحر و مادرش مادرم و بقيه جلوی فک 

را تحويل گرفتند اما نتوانستند در برابر چند متلک کوتاه 

به عروس سرکششان مقاومت کنند. باالخره مادرم در 

ميان تعارف تکه و پاره کردنش آن اصطالح زجر آور 

را به زبان آور: من که توقعی ندارم... شما خوشتان 

 ...باشه

نکرديد. برويد خوش يعنی توقع داشتم ولی شما گوش 

باشيد به جهنم که دل من سوخت. آخ که اين جمله اش 

برای همه ما شبيه سر کشيدن يک گالن مواد مذاب 

کشنده بود. مادر سحر برای اينکه دخترش بيشتر از 

اين دلشکسته نشود مادرم را خطاب قرار داد: خب حاج 

خانم... اومديم سر بزنيم عرض ادبی کنيم... خدا رو 

التون خوبه... انشا که بهتر هم می شيد... شکر ح
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 ...مزاحم نمی شيم شما استراحت کنيد

نمی دانم چرا هر کس کمی پولدار می شود بدون توجه 

به اينکه اصال حج رفته يا نه او را حاج خانم يا حاج آقا 

صدا می زنند؟ مادرم را شايد مشهدی خاتون می شد 

  .خطاب کرد اما حاج خانم نبود

خسيس تر از اين حرف ها بود که مبلغ زيادی پول  پدرم

خرج حج رفتن کسی کند. هرچند خودش ذوق می کرد 

چنين لقبی يدک می کشد. جعبه شيرينی هنوز دست به 

دست می چرخيد. از شانس بد، درست وقتی مادر سحر 

داشت خداحافظی می کرد جعبه به دست خان دايی رسيد 

ندگی داغون من و سحر و بهانه ای شد تا گند بزند به ز

بيچاره که روحمان از هيچ چيز خبر نداشت: خب به 

سالمتی اين ديگه شيرينی عروسی آقا سياوش و مونا 

جان ماست که داريم می خوريم... حاج خانم زود بايد 
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 ...خوب بشی کلی کار داريم

مرد محترمی بود اما به دفعات ازدواج کردن را بد نمی 

بچه وسط بود و کل  دانست. مخصوصا وقتی حرف

طايفه فکر می کردند سحر نازاست. دستش در ميان 

انگشتان من يخ زد... لرزيد... ذوب شد و فرو ريخت... 

خواست دستش را بکشد اما من محکمتر نگهش داشتم: 

 ...دايی جان من

خواستم بگويم توافقم را اعالم نکردم اما مادرم سريع 

 ... می زنيم ميان حرفم پريد: حاال بريم خونه حرف

يعنی کاسه ای زير نيم کاسه است و دايی سوتی بدی 

جلوی من داده که بايد قبل از منفجر شدنم به هر نحوی 

خنثی می شد: مادر جان فکر کنم من نبودم شما نقشه 

هايی کشيديد... قبال هم گفتم زنم رو دوست دارم و 

مشکلی هم برای بچه دار شدن نداريم... خودمون 
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اين تصميم به خودمون ربط داره... خان  نخواستيم و

دايی هر حرفی بدون حضور من زده شده با توافق من 

 ...نبوده

سحر بی قراری می کرد که زودتر از اين جو سنگين 

فرار کند اما من دستش را محکم نگه داشته بودم. خان 

دايی رنگش پريد و با تعجب از مادرم پرسيد: يعنی چی؟ 

 رديد؟مگه حلقه دست مونا نک

اين بدترين ضربه کشنده ای بود که می شد در جمع به 

سحر زد. باالخره دستش را با ضرب آزاد کرد و بی 

خداحافظی با مادرش از اتاق خارج شد. سری به تأسف 

تکان دادم و نگاه خشمگينی به هر دو نفرشان کردم: 

 ...واقعا که

پشت سرم صدای آه و ناله مادرم را می شنيدم. ترانه 

  ...ون دويد و داد کشيد: پرستار... پرستار مادرمبير
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خودم را به نشنيدن نزدم. اتفاقا برگشتم و نگاهش 

کردم. چشم و ابرو هم کشيد و کمی صدايش را باال برد: 

 می خوای بکشيش؟

زير لب غريدم: خفه شو... سرت به زندگی خودت 

باشه... من ديگه با اين چيزها سياه نمی شم... اون 

ش از همه ما بهتره که می تونه فيلم بازی االن حال

  ...کنه... بر می گردم ولی حال تک تکتون رو می گيرم

هرچه در حياط بيمارستان دنبال سحر و مادرش گشتم 

موفق نشدم. با تلفن همراهش تماس گرفتم، جواب نمی 

داد. چقدر برايم کثر شأن بود که شماره تلفن مادر زن 

نبود جز اينکه با سعيد تماس خودم را نداشتم. چاره ای 

بگيرم. از صدای مضطربم فهميد اتفاقی افتاده. کمی 

کنجکاوی کرد و من چند پاسخ سرباال دادم. مادرش هم 

جواب نمی داد. دوباره با سعيد تماس گرفتم و از او 
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خواستم به يکی از آنها بگويد تلفن را بردارند. کمی قدم 

اس گرفت. سرد زدم تا باالخره سعيد خودش با من تم

بود و بی رحم... سعيدی نبود که چند دقيقه قبل با من 

حرف زد. مطمئن شدم خبر دارد چه بر سر خواهرش 

آورده ام و سحر حسابی به هم ريخته. اين بار برعکس 

هميشه که خودش را دخالت نمی داد و کاری به زندگی 

و دعواهای ما نداشت برادرانه می خواست زهرش را 

اد ظالم بزند. قبال يا دعوا می شد يا می رفتم به اين دام

حرصم را سر سحر با داد و فرياد خالی می کردم اما 

حتی خود سعيد از سکوت و آرامش کالمم تعجب کرد. با 

شرمساری قصه را برايش تعريف کردم. حق نمی داد 

اما فهميد من بی تقصير بوده ام و قصد دارم درستش 

بيشتر اما تهديد وار به  کنم. حرف آخرش را با احترام

من زد: ببين سياوش... تا حاال هر اتفاقی بين شما 
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افتاده، ما هيچکدوم دخالت نکرديم که ای کاش می 

کرديم... فکر می کنی سحر با دلخوشی برگشت خونه 

تو؟ نه برادر من... شب قبل از دادگاه آخرتون التماس 

و روبرو می کرد يکی باهاش بياد... اجازه نديم تنها با ت

بشه... از پدرم می خواست پول بهش بده وکيل بگيره 

ولی ما گفتيم يک قدم هم برای طالقش برنمی داريم... 

چه می دونم؟ مثال خير سرمون فکر می کرديم اگر 

کمک نکنيم بر می گرده سر خونه و زندگيش با هم 

آشتی می کنيد، ما هم بانی طالق نشديم ولی خيلی 

ندازه کافی کشيده و نمی خواد ديگه اشتباه بود... سحر ا

به شماها فرصت بده داغون ترش بکنيد... اين بار 

تهديدمون کرده خودش رو می کشه... ديگه بحث طالق 

 نيست مسئله جون خواهرمه می فهمی؟
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هر کاری می خوای بکنی به خودت مربوطه ولی توقع 

نداشته باش اين بار ما پشت سحر نباشيم... سری پيش 

رگشت از ما نا اميد شده بود... برای اولين بار هم که ب

صداش جلوی همه باال رفت هر چی از دهنش در اومد 

به مادر و پدرم و بقيه گفت آخر هم برگشت خونه تو 

چون جايی رو نداشت که بره... گفت ميرم ولی اين بار 

اگر برگردم جنازه ام مياد... حرف آخرم بهت اينه که هر 

ه من خودم تا تهش پشت تصميم کس اين بار سکوت کن

سحر ايستادم بعدا گله نکنی ما اندازه کافی بهت وقت 

 ...داديم

چه داشتم که بگويم؟ تنها کاری که از دستم بر آمد 

مطلع کردن سعيد درباره نقشه ای بود که کشيده ام. 

ماجرای خانه دانشجويی که برای سحر کرايه کردم به 

ست شدن زندگيمان اضافه کاری که می خواهم برای در



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

587 
 

انجام دهم تعريف کردم. در سکوت گوش داد و گفت 

کمک می کند چون تصميم خوبی گرفته ام. حدسم 

درباره اينکه سحر بد برداشت کرده کامال درست بود. 

به سعيد درباره خانه اينطور توضيح داده بود که من 

قصد دارم زن ديگری بگيرم و او را از خانه رانده ام. 

تمام حق و حقوقش را اگر نخواست برگردد  قسم خوردم

بدون هيچ حرفی خواهم داد و مردانه بی سر و صدا 

طالقش می دهم برود زندگی کند ولی قبلش بايد اين 

آخرين قدم ها را استوار بردارم شايد درست شد. نقشه 

ام را پسنديده بود. راه درازی در پيش داشتم و اين 

مستقل است می  دوری کوتاه در حاليکه سحر کامال

توانست نيروی از دست رفته را به او باز گرداند. 

مطمئن بودم دلش تنگ می شود و همين می توانست 

احساسات لطمه ديده اش را احياء کند. با کنار من بودن 
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در آن خانه غمزده بيشتر احساس خفقان می کرد. سعيد 

گفت بهتر است هيچکس نداند. حتی به خانواده ام 

خانه مجردی دارد. اين مسئله بايد بين من نگويم سحر 

و همسرم بماند تا خودمان تصميم نهايی را بگيريم. 

خواسته من هم بود فقط زمان کافی نداشتم برای سحر 

توضيح دهم. خوب شد به سعيد گفتم. بی شک تنهايی 

از عهده اش بر نمی آمدم. قدر داشتن يک خانواده 

ن ديگری درک منطقی را اين لحظه بيشتر از هر زما

کردم. شايد خيلی پول نداشتند اما خودخواه نبودند. 

بعضی کارهايشان احمقانه و کوته بينانه بود ولی می 

شد با آنها چهار کالم حرف حساب زد در حاليکه در 

مغز خانواده من هميشه يک نبرد تن به تن در حال 

وقوع بود تا تک به تک خواسته هايشان برآورده 

  .شود
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ست تماس نگيرم تا خودش با سحر صحبت سعيد خوا

کند. با آرامش بيشتری دوباره به اتاق مادرم بازگشتم. 

تصورم بر اين بود خلوت شده و خان دايی دست مونا 

را گرفته و با قهر رفته اما آنجا بودند. مادرم گريه می 

کرد و نگاهش را از من می دزديد. همه دلشان به 

ی فاميل زيربازوی حالش سوخته بود. يکی از مردها

مرا گرفت تا به بيرون هدايت کند اما دستم را پس 

کشيدم. وقتش رسيده بود همه را از خودم برنجانم. بی 

توجه به مکانی که در آن حضور داشتم حرف اول و 

آخرم را زدم. جلوی همه گفتم که بروند مثل کالغ 

مخابره کنند: چند بار بايد بگم؟ من اهل زن دوم گرفتن 

ن چيزها نيستم... زن من وقتی اومد توی زندگيم و اي

يک دختر بچه هجده ساله بود... من هم تجربه کافی 

نداشتم... بچه می آورد چطوری بزرگ می کرد؟ مگه 
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هيچکدوم از شما ها پشتش رو به زندگی با من گرم 

کرديد؟ من که اصال زنم رو نمی ديدم از بس کار می 

شديد وقتی من شبانه کردم... شما بايد پناه سحر می 

روز درگير مشکالت خانواده بودم... به جاش نفهميديد 

بچه است هنوز خيلی چيزها رو بلد نيست بايد با محبت 

يادش داد نه اينکه دلش رو شکست... من زنم رو از 

توی کوچه پيدا نکرده بودم... شما گفتيد بريم 

خواستگاری من هم با اين تصور که اگر زود زن بگيرم 

ر خوبی برای شما هستم پذيرفتم ولی واقعيت اين بود پس

اصال آمادگی ازدواج کردن نداشتم... مردی که نتونه 

برای يک بار دست زنش رو بگيره يا يک سفر شمال 

در آرامش ببره چطور توقع داره زندگيش به اينجا 

کشيده نشه؟ منو با خواسته هاتون خفه کرديد... از حاال 

مسئوليت هر چيزی رو به عهده به بعد بايد خودتون 
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بگيريد... در ضمن تا از سحر به خاطر اون قسم 

دروغی که مادرم خورد و قضيه مونا رسما عذرخواهی 

نشه ديگه از من هم خبری نيست... سحر نيمی از 

وجود من شده ديگه به پوست و خونم گره خورده اگر 

باليی سرش بياد من هم می ميرم... هر کس بايد حد 

رو بدونه.... من پسری نيستم که وظيفه ام رو خودش 

درباره خانواده خودم انجام ندم اما تا وقتی راه افتاديد 

دنبال به هم زدن زندگی خصوصيم و هيچ حرمتی برام 

قائل نيستيد... پشت سرم نقشه می کشيد و اصال نظر 

من براتون مهم نيست پس توقعی هم از من نمی تونيد 

زندگی دارم... حق دارم ازش  داشته باشيد... من هم

  .لذت ببرم

به جز شما، خودم خانواده دارم... اين چه زندگی 

مزخرفيه که برای من ساختيد؟ می خواييد بريد بگيد 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

592 
 

سياوش بچه خوبی نيست؟ يا حرمت شما رو نگه 

نداشت چسبيد به زنش؟ بفرماييد موفق باشيد... خودم 

ه برام اهميت دارم جلوی فاميلتون می گم که بدونيد ديگ

  ...نداره

يکی از پسرخاله ها دستش را روی شانه من گذاشت و 

با لحن آرامی نصيحت کرد: نکن سياوش... ما از تو 

توقع داريم... مادرت وقتی جريان کيان رو فهميد تا 

 ...مرگ رفت و برگشت

با لجبازی گفتم: ديگه توقع نداشته باشيد... آفرين به 

زن مورد عالقه اش رو  کيان... مثل مرد رفت دست

گرفت خودش رو از اين خفقان نجات داد.... مردانگی 

کرد پای حرفش ايستاد... پسرخاله وقتی خودت با 

شريکت دعوات شد کی سه هفته تمام از شش صبح تا 

ساعت سه صبح فرداش همراهت بود؟ من دو ساعت 
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هم وقت خوابيدن نداشتم برای همين خونه خاله می 

خودت پرسيدی زن من اون موقع  موندم...هيچ از

ممکنه بهم احتياج داشته باشه؟ اصال هيچکدومتون 

فهميديد همون موقع سحر رفت بيمارستان عمل کيست 

تخمدان کرد؟... من نفهم از بس دنبال کار شماها بودم 

حاليم نشد؟ خدا شاهده تا همين االن نمی دونم کی خرج 

زنم بشم؟ به بيمارستانش رو داده؟ تا کی بايد شرمنده 

چه اميدی ازش توقع داريد يه بچه هم بياره توی 

همچين زندگی بی ثباتی که مردش شده حالل مشکالت 

بقيه ولی هيچکس موقعی که خودش درد داره جز زخم 

زدن کاری نمی کنه؟ زن من نازا نيست... هيچ مشکلی 

هم نداره جز اينکه شوهر نداره... بر فرض من بچه دار 

می خواست برای بچه من پدری کنه؟ می شدم... کی 

توقع هم حدی داره... کيان هم حالش خوبه... دروغ 
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چرا از من و شما هم حالش بهتره... دختره رو از 

نزديک ديدم خيلی هم خانومه.... خاک تو سر ما که زن 

من می خواد بره سرکار خرج زندگيش رو در بياره... 

وهرش فرش جهيزيه اش رو فروخته که به زور با ش

بره سفر... اون يکی هم ميگه النگوی زنش رو 

فروخته فرار کرده ديگه هيچ چيزی هم از خانوادش 

نمی خواد بريد از ارث محرومش کنيد فقط بتونه زندگی 

کنه.... نمی شه که اينجوری مادر من... يه کم به 

خودتون بياييد... سرباز که تربيت نکردی ما بچه 

  ...هاتيم

 

مادرم با لحنی جگرسوز، اشک ريزان به خان دايی رو 

کرد و گفت: ديدی چی به سرم اومد؟... رفتم دست 

دختره رو گرفتم... خونه دادم... طال خريدم... از محبت 
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هيچی براش کم نگذاشتم... از دختر خودم بيشتر بهش 

محبت کردم خدا شاهده... اين پسرم رو گرفت که جون 

.. کيانم هم هوايی کرد آخر رفت و دلم بود راضی نشد.

دست يک دختر خيابونی رو گرفت کمرم رو شکست.... 

 ...خدايا مرگم بده

ترانه بدون اينکه نگاهی به من کند خيره به موزائيک 

های کف زمين از بين دندان هايش غريد: االن پره... 

فرش فروخته داداش ساده لوح منو ببره سفر خارج از 

شو بده بيافته به جون ما... کشور که مغزش رو شست

بميرم برات مامان که دستت نمک نداره... دور از 

جونت الهی خودش ذليل بشه خبر مرگش رو برات 

 ...بيارن

فريادم چنان در سالن بيمارستان پيچيد که پرستارها 

سراسيمه خودشان را رساندند. خط و نشان هايم را 
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ت سرم کشيدم و ترکشان کردم. رفتم که بروم ديگر پش

را هم نگاه نکنم. جلوی من وقتی اينطور زن بيچاره ام 

را نفرين می کردند و آرزوی مرگش را داشتند خدا می 

داند پشت سرم چه خبر بود؟ من بی غيرت هم فقط ياد 

گرفته بودم سحر را در خانه حلق آويز کنم نامحرم او 

را نبيند. نامحرم که فقط جنس مخالف نيست. خواهر و 

م حتی پدرم نامحرم ترين انسان ها به سحر مادر خود

بودند. حتی نبايد اسمش را می شنيدند يا خاطره اش را 

مرور می کردند چه برسد از خوشی هايش با خبر 

  .شوند

تمام اين هفت سال تصورم بر اين بود سحر می خواهد 

مرا از خانواده ام دور کند. حاال می فهميدم برعکس 

من برای آنها پسر خوبی است. سحر افتخار می کرد 

بوده ام فقط حقوق انسانی خودش را طلب داشت. جايی 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

597 
 

در گوشه و کنار زندگی من می خواست که حقش بود. 

چقدر کور و نادان بودم که نمی ديدم. هرچه می گفت 

نمی شنيدم. اشک می ريخت و او را متهم به خصومت 

شخصی می کردم... که چشم ديدن خواهرهايم را 

به جاری اش حسادت می کند... دشمن خونی ندارد... 

 !مادرم است... هيهات

يادم افتاد يک بار مشکالتش با خانم های خانه ما را 

اينطور برايم توضيح داد تا شايد بتوانم با جو بينشان 

آشنا شوم. مادرم تنها خاطراتش از دوران مجردی 

  .لباس شستن کنار چشمه جلوی دهشان بود

نظرت من می توانم درباره سيستم حر از من پرسيد به 

اندرويد بهتر است يا آيفون با مادرت هم کالم شوم؟ يا 

مثال با هم فيلم ببينيم؟ پاسخ من چقدر احمقانه بود وقتی 

 گفتم: منظورت اينه مامان من دهاتيه؟
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جوابش اين نبود. سحر می خواست حالی من کند 

جايگاه هر کس را بشناسم. من توقع داشتم تنها 

ستان صميمی سحر زنهای خانواده خودم باشند اما دو

سحر نه تنها از همه کوچک تر بود بلکه فضای ذهنی 

اش هيچ سنخيتی با آنها نداشت. می خواست اين را 

حالی من احمق کند اما تعصب کورم می کرد. مجبورش 

می کردم گاهی چند هفته خانه مادرم بماند. فکر می 

رد می خواهد هميشه کردم مادرم چون او را دوست دا

کنارش باشد و اگر سحر بگويد می خواهد به خانه 

خودش برود يعنی محبت مادرم را ناديده گرفته. يادم 

آمد هر وقت کار به اينجا می کشيد مادرم با غصه 

 !فراوان می گفت: هر طور خوشتان باشد

همين يک جمله اش دشنه می شد وسط قلبم که سحر 

تر بماند. مادرم طبق عادت بيچاره را مجبور کنم بيش
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جوانی پنج صبح بيدار بود و مشغول تميزکاری خانه 

می شد. سحر هميشه مشکل خوابيدن در خانه ما را 

داشت. عادت کرده بود تا دوازده بخوابد و تا نيمه های 

شب فيلم و سلایر ببيند. وقتی خانه بود هميشه 

کارهايش را بين ساعت يک تا پنج انجام می داد و 

گز در وظايف خانه داری قصور نمی کرد. خانه هر

مادرم مجبورش می کردند هفت صبح بيدار شود. 

دورش را می گرفتند پشت سر فک و فاميل محفل غيبت 

راه می انداختند که خط قرمز سحر بود. می گفت 

وجودش پر از انرژی منفی و کينه می شود وقتی 

پشت  ساعت ها در مجلس بدگويی آنها می نشيند. آنقدر

سر سيما به او حرف های تند و تيز می زدند که 

روزهای اول تصور می کرد بايد هر کاری سيما کرده او 

برعکسش را انجام دهد. يک روز به خودش آمد و هر 
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کاری کردم حاضر نشد به خانه مادرم بيايد. دير می آمد 

و زود بر می گشت. بهانه اش هم اين بود گولشان را 

ازی اش می دهند. همه عاشق سيما می خورد و آنها ب

هستند و يک تار موی گنديده اش را به هزارتای سحر 

نمی فروشند ولی می خواهند کاری کنند هميشه سحر و 

سيما از هم متنفر باشند. با اين بازی کاری کرده بودند 

که سحر وظيفه اش بداند مثل کلفت در خانه مادرم کار 

چيز به هم  کند. وقتی سحر عقب نشينی کرد همه

ريخت. سوژه حرف هايشان شده بود سحری که خودش 

  .را می گيرد و عروس نااليقی است

 

 

سحر می گفت دليلش اين است بيکارند و حرفی برای 

گفتن ندارند جز قشقرق به پا کردن پشت ديگران حتی 
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اگر موضوع کوچکی باشد. چرا همان موقع نفهميدم؟ 

؟ چرا به جای داد چرا جلوی اين همه فتنه را نگرفتم

زدن سر زن های خانواده و نشاندن هر کدام سر جای 

خودشان به جان سحر افتادم؟ چطور بايد می فهميدم 

وقتی لحظه ای رهايم نمی کردند و دائم مرا با 

مشکالتشان سرگرم نگه می داشتند؟ آنقدر مادرم قربان 

صدقه ام می رفت که باورم می شد نفسش من هستم. 

نده به خانه می آمدم و با اخم سحر مواجه خسته و درما

می شدم. باورم می شد بايد دو دستی به مادرم بچسبم و 

هرچه گفت مثل آيه کتاب خدا بپذيرم زيرا خيرخواه من 

فقط اوست. حقيقت نداشت. مادرم می خواست خودش 

را پيش من شيرين کند تا جايگاه مردی که هميشه در 

م. سياوش خانه فالنی خانه اش غايب بود برايش پر کن

دعوت شده ايم بايد بيايی... سياوش برنج تمام شده برو 
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بخر... سياوش می خوام لباس بخرم بيا... سياوش 

مهمون داريم برو خريد کن... سياوش داداشت با زنش 

دعوا کرده خونه جلسه داريم.... سياوش زن داييت تو 

سمنان روضه گرفته بدو برو کارهاشون رو بکن... 

اوش می خواييم بريم سفر زودتر برو کارهای ويال سي

 ...رو انجام بده... سياوش... سياوش... سياوش

همين شد که من نفهميدم عمرم چطور گذشت. شايد 

مجموعا مالقات های من و سحر در خانه به يک ربع 

هم نمی کشيد. پای تلفن که تمام مدت داشتيم دعوا می 

ر ذهن و جسمم خسته کرديم. به خانه هم می رسيدم آنقد

بود که غذا نخورده به رختخواب می رفتم. کی وقت 

داشتم بنشينم فکر کنم راهم اشتباه است؟ من اصال سحر 

را نمی ديدم. مغزم از بدگويی های مادرم و بقيه پر بود. 

از او نفرت داشتم. او را بزرگترين عامل مشکالتم می 
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و آزادی  دانستم زيرا دست و پايم را برای خدمت بيشتر

عمل می بست. کشش اينکه به خانه بيايم و غر زدن او 

را تحمل کنم نداشتم. طوری رفتار می کردم که انگار 

اصال وجود ندارد. حرف های اطرافيانم هم بی تأثير 

نبود. مرا نسبت به سحر متوقع تر می کردند. اگر می 

فهميدند سحر از من طلب چيزی کرده قانعم می کردند 

رد اما خودشان حق همه چيز را داشتند. زن که حق ندا

زندگی در ذهن من يک انسان خنثی که نبايد چيزی 

بخواهد يا آرزويی کند، ساکت و گوش به فرمان باشد 

  .شکل گرفته بود

چنين زنی با يک مرده بی روح چه تفاوتی دارد؟ من از 

سحر يک جسد ساخته بودم. سحر فقط شمايلی از 

داشت و می شد گفت پوششی شريک زندگی سياوش را 

است تا خانواده ام پز بدهند و بگويند سياوش مرد 
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زندگی است. کدام زندگی؟ زندگی خودم يا زندگی آنها؟ 

سحر هيچگاه به حساب نمی آمد. اين يعنی من هرگز 

تشکيل خانواده نداده بودم. بايد يک روز باالخره می 

 فهميدم خانواده اصلی من سحر است که توقع داشته

باشم با حضور يک بچه کاملش کنيم. من بايد در رشته 

"مرد خانه خودم بودن" ادامه تحصيل می دادم اما کدام 

 دانشگاهی رسم درست زندگی کردن آموزش می داد؟ 

به خانه برگشتم. بوی مرگ می داد. خلوت و خالی با 

نقوشی بر در و ديوارش که می گفت اينجا زنی زنده به 

الی قبرش ايستاده تماشا می کند. گور شده و مردی با

بايد رسولی برحق می آمد تا مرا از اين جهل بيرون می 

کشيد. آن پيامبر نازل شده بود. در قلبم عشق کاشته 

بود. مگر کالم خدا جز عشق است؟ حسش می کردم. 

دلتنگی عذابم می داد. بايد مثل يک معتاد خودم را در 
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ت از وجودم خانه می بستم تا زهر تلخ افيون جهال

خارج شود و بتوانم به زندگی حقيقی بازگردم. آری 

اعتياد فقط به مواد مخدر نيست. اعتياد به کار، اعتياد 

به غرور، اعتياد به پول، معتادانی که ذهنشان مثل من 

تک بعدی است و تا وقتی غرايض احمقانه شان ارضاء 

نشود فکرشان کار نمی کند و هزاران اعتياد خاموش 

که خانمان برانداز است و کسی نامش را نمی ديگر 

  .داند

لباس هايم را عوض کردم و به اتاق سحر رفتم. پشت 

ميز کامپيوترش نشستم و با خودم گفتم تا حس نکنم که 

قادر به اداره يک زندگی زناشويی شده ام سحر را 

برنگردانم. سعيد می توانست رابط ما باشد. کاغذ و 

آزادی سحر را مکتوب کنم.  خودکاری برداشتم تا حکم

با نام و ياد خدا شروع کردم. به همسرم اعتماد کامل 
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دارم. هر تصميمی در اين مدت بگيرد حق اعتراض 

نخواهم داشت. می تواند سرکار برود. می تواند درسش 

را ادامه دهد. نوشتم و نوشتم تا زيرش را امضاء و اثر 

ماس انگشت بزنم تحويل برادرش بدهم. با شهرام ت

گرفتم و خواستم هر چهار اتومبيلی که در مغازه دارم 

برای فروش بگذارد. به همه مشتری ها بگويد من به 

سفر خارج از کشور رفته ام و چند ماه ديگر باز می 

گردم. فعال سياوش مرخصی است. چند بار پرسيد آيا 

مطمئنم و پاسخم مثبت بود. کامپيوتر را روشن کردم و 

 را يکی يکی گشودمبی هدف فايل ها 

خودم هم نمی دانستم دنبال چه چيزی هستم اما تماشای 

عکس های قديمی خودش يک کتاب آموزنده برايم شد. 

عکس های عروسی را که تماشا می کردم قلبم به درد 

می آمد. سحر حق داشت که می گفت هر وقت صدای 
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بوق ماشين عروس می شنود تنش می لرزد. چه شب 

صورت عروس غم می باريد. آن شب مزخرفی بود. از 

به حدی از سحر متنفر بودم که عقده همه چيز را 

سرش خالی کردم. بهانه های بنی اسرائيلی خانواده 

ام... حرف های بی سرو ته اطرافيان... چرا کم 

شادباش دادند... کادوی فالنی از کادوی آن يکی کمتر 

بود... سحر را له کرده بودم جای اينکه روی سرم 

بگذارم و با افتخار دستش را بگيرم به همه بگويم اين 

 ...زن من است

هميشه از عکس گرفتن بيزار بودم. حاال می فهميدم 

چقدر خوب است از هر دوره زندگی تصويری به يادگار 

داشته باشيم. مخصوصا وقتی می خواهيم دست ببريم 

در خورجين خاطرات و هرچه فراموش شده دوباره به 

م. سعی کردم از پشت چشم های سحر ببينم و ياد بياوري



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

608 
 

به همه چيز دقت کنم. چقدر تحمل کردن خودم سخت 

بود! فکر می کردم در عکس ها بد می افتم اما حقيقت 

اين بود نه تنها بد عکس نبودم بلکه در بيشتر تصاوير 

چهره ام خيلی هم کامل و خوب می افتاد اما انزجارم از 

مالود نشان می داد که تماشای آن چهره عبوس و اخ

حتی خودم از آن ژست مسخره متنفرم بودم. مادرم 

خيلی ذوق می کرد وقتی من قيافه می گرفتم. از لودگی 

و خنده های بلند مردها نفرت داشت. سعی می کرد مرا 

شبيه خان بابا يعنی پدرخدا بيامرز خودش تصور کند. 

در  خان بابا در خاطرات مادرم مردی بود که همه به او

ِدهشان احترام می گذاشتند. او را خان صدا می زدند در 

حاليکه وضع مالی خيلی خوبی نداشت و هرگز نمی شد 

  .او را خان دانست

مادرم نمی فهميد دليل احترام مردم به پدرش آن اخم 
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های گره خورده و ژستی که می گرفت نبود. پدرش را 

ان ستم خان صدا می زدند زيرا با مردم مهربان و پشتيب

ديده ها بود. يادم آمد يک بار پدرم خاطره ای از او 

تعريف می کرد که سه مرد قوی هيکل را با کالمش به 

زانو در آورده و باعث آشتی دو روستا با هم شده که 

بر سر آبياری مزارع لوبيا دعوا داشتند. مادرم می 

خواست من بشوم خان بابا و جدای از حالل مشکالت 

دن، انتقامش را از پدر زورگوی خودم کل خانواده بو

بگيرم. چقدر ساده بودم که فکر می کردم توانسته ام او 

  .را به آرزويش برسانم

 

فايل ديگری را گشودم و خيلی اتفاقی وارد عکس های 

خانوادگی سحر قبل از ازدواجش با خودم شدم. در برابر 

چهار يا پنج عکسی که شايد کسی از من و ترانه در 
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گرفته بود، سحر يک آلبوم کامل عکس از  کودکی

دوران بچگی داشت. از چهل روزگی شروع می شد و تا 

روز عروسی ما خاتمه می يافت. می شد گفت اين 

دخترک شيرين و معصوم را شب عروسی به گور 

فرستاده اند که آلبوم عکسش به انتها رسيده. بزرگترين 

که  سوالم بعد از مرور عکس های بچگی سحر اين شد

چرا او را به من دادند؟ هيچ تناسبی بين ما وجود 

نداشت. درست در سن هشت سالگی که من عالقه 

زيادی به کار کردن کنار پدرم در مغازه آهن فروشی 

داشتم و هميشه از سر تا پايم دوده و کثافت می باريد، 

سحر با دو برادر بزرگترش به اسکی می رفت. با اينکه 

نداشتند اما با همان امکاناتی که وضع مالی خيلی خوبی 

بود به سحر اسکی کردن ياد داده بودند. به خاطر آوردم 

يک شب مادرش گفت اعتقاد دارد بايد هر طور شده شنا 
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و اسکی را قبل از رسيدن به سن دوازده سالگی به بچه 

ها آموخت. هر طور شده بايد قبل از سن هجده سالگی 

ی گذاشت و به آنها در رانندگی بلد باشند. خودش وقت م

خيابان های خلوت رانندگی ياد می داد. با يادآوری 

تفاوت عقيده اش با مادرم بی اختيار با صدای بلند 

خنديدم. بيچاره ترانه! چقدر حرص می خورد وقتی من 

و کيارش بدون گواهينامه پشت فرمان می نشستيم و او 

به خاطر دختر بودن حق نداشت حتی درباره رانندگی 

کردن نظر بدهد. پدرم که اصال در باغ نبود و فرقی 

برايش نمی کرد. مادرم مخالف صد در صد رانندگی 

کردن ترانه بود. سحر گفته بود هيچکس اندازه زن 

جماعت به جنس زن ظلم نمی کند. بدم نمی آمد به ترانه 

رانندگی ياد بدهم تا وقتی خودم زمان برای بعضی کارها 

کافی بود حرفش را وسط بکشيم تا ندارم کمکم کند اما 
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مادرم پس بيافتد. هيچوقت هم نفهميديم دردش چيست 

 !فقط می گفت دختر نبايد رانندگی کند و بس

آنقدر روی اعتقاد بی ريشه اش پافشاری کرد که برای 

من هم به يک اصل تبديل شد. پشت فرمان نشستن 

برای سحر شده بود يک رويای دست نيافتنی و حاال که 

خودم صادق شده بودم هيچ دليلی برای محروم  با

  .کردنش از يک حق طبيعی نمی يافتم

بلکه دردش اين است چرا بايد محکوم به پذيرفتن 

اعتقاد کسی شود که سواد کافی برای زندگی در عصر 

خودش را ندارد و می خواهد همچنان در همان ِده 

کوچک کنار چشمه لباس بشورد. آن روزها حرف تند و 

نده اش برايم آنقدر سنگين بود که به جای باريک بر

رسيد اما امروز می فهميدم چقدر حق داشت. هنوز هم 

مادرم دوست داشت گاهی با شلنگ حياط بعضی چيزها 
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را آب بکشد. تا وقتی سماور را زير شلنگ نمی گرفت 

و چندين بار پر و خالی اش نمی کرد آن وسواس بی 

کدام يک داشت  پدر دست از سرش بر نمی داشت.

درست می گفت مهم نبود. مسئله اصلی همان بود که 

سحر بارها به من گوشزد کرد و نفهميدم. بايد اين جمله 

را قاب می گرفتم يا شايد روی بدنم خالکوبی می کردم 

هرکس را جای خودش «که هرگز فراموش نکنم: 

 «.بگذار

کامپيوتر را خاموش کردم و برخاستم. بايد سری به 

می زدم. با وضعيتی که در بيمارستان پيش آمد سحر 

خودم را در آستانه يک دعوای حسابی می ديدم. هرچه 

به نظرم رسيد ممکن است الزمش شود از خانه 

برداشتم و بين راه هم خريد کردم تا چيزی کم نداشته 

باشد. مقدار قابل توجهی پول به کارت بانکی سحر 
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در آپارتمانش منتقل کردم و باالخره خودم را پشت 

رساندم. فقط دو قدم با در فاصله داشتم اما می شد 

صدای گريه کردنش را شنيد در حاليکه با يکی داشت 

حرف می زد: جلوی چشمام.... می فهمی؟... باز هم از 

سياوش دفاع کن... امکان نداشت بدون من بره 

بيمارستان... منو آورد اينجا که دست به سرم کنه... 

راغ يکی ديگه به همين سادگی... باورم رفت که بره س

  ...نمی شه

آن لحظه فقط می توانستم آه بکشم. دردی که در اولين 

روز سفرمان به ترکيه باعث سرگيجه ام شد دوباره يقه 

ام را گرفته بود. نفسم باال نمی آمد. خائن کثيفی بودم 

که پشت در ايستاده و می شنود چه بر سر ناموسش 

تم همان جا بميرم و خاکستر شوم اما آورده. می توانس

نزديک تر رفتم تا بهتر بشنوم: اين حق من نبود... می 
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دونم مقصرم ولی حقم اين نبود... با چه رويی برگردم 

خونه بابام؟ ... االن مامانم رفته گذاشته کف دست بقيه 

به محض اينکه برسم اونجا می ريزند سرم که ديدی 

کردی... نگفتيم عين بيخود از سياوش طرفداری می 

باباشه فردا ميره سرت زن می گيره؟... مِن خر چقدر 

پشت نجابت سياوش ايستادم که محاله مثل باباش بره 

  ...سراغ ناموس مردم... خاک تو سرم

شايد دردی که سحر می کشيد حقش نبود اما من اليق 

حس کشنده ای بودم که آن لحظه داشتم. درست است به 

معنای واقعی من خيانتی به سحر نکرده بودم اما 

اسبابش را خودم فراهم کردم تا امروز سحر اينطور مثل 

اسپند روی آتش باشد. مرد که نباشی همسايه ها می 

ی می کنند. برای اينکه بتوانم آيند برای ناموست مردانگ

با سحر روبرو شوم يک طبقه ديگر باال رفتم تا سرم را 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

616 
 

از پنجره راهرو بيرون بگيرم و نفس بکشم. واحدی که 

برای سحر اجاره کرده بودم يک طبقه باالتر از 

ساختمان اصلی قرار داشت. چهار سوئيت تقريبا سی 

همانان الی چهل متری مبله که برای اجاره دادن به م

خارجی و دانشجوها آماده کرده بودند و تقريبا همه 

خالی بود. برای همين صدای سحر در راهرو می پيچيد. 

حتی وقتی من به پنجره راهروی باال پناه بردم می شد 

کمی از حرف هايش را شنيد. گاهی خوب است احساس 

بی پناهی کنی. اصال کائنات دست به دست يکديگر می 

کنی لب پرتگاه ايستاده ای و آن لحظه دهند تا تو حس 

برسد که زبان بچرخانی و زمزمه کنی: خدايا فقط تو 

 ...برام موندی

پلک هايم را آرام بستم تا حضورش را حس کنم. بايد 

نيروی از دست رفته ام را پس می گرفتم تا بتوانم با 
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سحر روبرو شوم و بدون جنجال های گذشته در آرامش 

دم را به خدا سپردم و از او با او صحبت کنم. خو

خواستم خودش جای من حرف بزند. اينجور وقت ها 

بدون اينکه خودمان متوجه شويم شرابی ناب از آرامش 

الهی درونمان می جوشد. کالممان نرم اما پر قدرت می 

شود. حرف هايی می زنيم که شايد خودمان هم به آنها 

به کلمه می  فکر نکرده ايم اما مثل ابر می بارد و تبديل

شود. حال من هم چنين شد. از زمان ورودم به آن خانه 

کوچک کمتر از نيم ساعت گذشت که سحر آرام گرفت و 

من حرف هايم را زدم. جو متشنجی که هميشه بين ما 

بود ديگر وجود نداشت. او سکوت کرد و من گفتم که 

چه نقشه ای کشيده ام. در را که به رويم گشود چشم 

م سرخ بود و گونه هايش به کبودی می هايش از خش

زد اما بعد از شنيدن حرف هايم نگاهش مهربان شد و 
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به لکنت افتاد. من روی مبل راحتی نشستم و سحر کنار 

کانتر آشپزخانه ايستاد. کم کم همانجا سر خورد و روی 

زمين چهارزانو نشست تا همه حواسش به حرف های 

  .آيدمن باشد. عذرخواهی کردم؟ يادم نمی 

گفتم بی تقصيرم؟ حتی اين هم در خاطرم نيست. فقط می 

دانم من نبودم که حرف می زدم. يکی ديگر آمده بود در 

کالبدم و می خواست هر طور شده ناجی ما باشد. آن 

نيروی غيبی آخر سخنرانی اش را با اين سوال به اتمام 

 رساند: تو چی فکر می کنی؟

ی شنيد را هضم سحر گيج بود. هنوز چيزهايی که م

نکرده بود تا بتواند حرفی بزند. نگاهش بی جهت در 

خانه می چرخيد و احتماال از خودش می پرسيد: اين 

 !سياوش خودمونه ديگه؟

الکی چند باری سرفه کرد و برخاست تا ليوانی آب 
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برای خودش بريزد. گلوی من هم خشک شده بود اما 

هم به من خجالت می کشيدم از او بخواهم جرعه ای آب 

بدهد. نمی دانم بين زن و شوهر چه اتفاقی می افتد که 

گاهی بدون رد و بدل شدن کلمه ای حرف هم را می 

فهمند. ليوان را پر کرد اما قبل از اينکه سربکشد 

پشيمان شد و به سمت من آمد. تمام سعيش را می کرد 

تا جدی به نظر برسد اما نمی توانست هاله لبخند را از 

ای بی رنگش پاک کند: بخور تا ببينم چه روی لب ه

خاکی بايد به سرم بريزم؟! معلوم نيست از کی تا حاال 

 !نظر من مهم شده؟

شرمنده که بودم ولی چيزی درونم داشت قليان می کرد 

و باعث می شد در عين حال گستاخ هم بشوم: همينه که 

هست! فکر بيخود هم نمی کنی تا من هرچی خراب کردم 

 !کنم. بشين سرجات خودم خبرت کنم خودم درست
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صندلی تکی که کنار ديوار بود جلو کشيد و با کمی 

فاصله از من نشست: چشم آقا سياوش... چشم... شما 

امر بفرماييد... واقعا پيش خودت فکر کردی هرچی 

بگی من بايد قبول کنم؟ خيلی خودت رو تحويل می 

 ...گيری... يک وقت خفه نشی

د. نمی دانم چه مرگم شد فقط دلم بازيگوشی ام گل کر

می خواست هيجانم را تخليه کنم. چنان نيشگونی از 

گوشت برجسته ران پای راستش گرفتم که چيزی نمانده 

بود از روی صندلی پايين بافتد. جيغ کشيد و عصبی 

شد. طفلکی دردش گرفته بود اما نمی دانم چرا پشيمان 

ی سرم و پايش نبودم و لبخند می زدم. ايستاده بود باال

را ماساژ می داد. دلم می خواست بلند شوم و پرتش کنم 

روی مبل حالش را حسابی بگيرم تا عمر دارد يادش 

نرود قرار نيست هويت ديگری به جز "همسر سياوش 
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بداخالق" داشته باشد اما حيا کردم و فقط لبخندم را 

  .قورت دادم

 

شتی کج نخواستم آقا... تو بايد می رفتی قهرمان ک :

زنان رو می گرفتی نه من بدبخت با نيم سانت چربی ... 

آخ... خيلی بدی سياوش... پاشو برو هر غلطی دلت می 

خواد بکن من هم خودم می دونم و زندگی خودم به تو 

 ...هم هيچ ربطی نداره می خوام چه کار کنم

تای ابرويم با شيطنت باال پريد: نشنيدم... االن چی زر 

 زدی؟

می صدايش را باال برد: اصال خودت می فهمی کالفه ک

چی ميگی؟ من خونه مجردی داشته باشم تو بری چی 

رو درست کنی؟ من که می دونم االن ميری هرچی از 

دهنت در مياد به همه ميگی بعد هم می افته گردن سحر 
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بدبخت... سياوش کی می خوای بفهمی من و تو اصال 

تو نمی  برای هم ساخته نشديم؟ من هرچی ميگم

فهمی... تو هم هرچی ميگی من نمی فهمم... از اولش 

اين ازدواج اشتباه بود االن هم ادامه دادنش فقط داره به 

هر دومون صدمه می زنه ولی نمی فهمم چرا ول کن 

نيستی وقتی هيچ حسی به من نداری؟ می دونم به من 

عادت کردی... سخته... برای من بيشتر از تو سخته... 

رو از دست ندادی... االن هم ميری يک دختر تو هيچی 

کم سن می گيری هيچ کس يادش نمی افته قبال زن 

داشتی... من تا آخر دنيا بايد اين زخم لعنتی رو با خودم 

بکشم که هيچ... من خر هنوز توی نفهم رو دوست 

  ...دارم

هر کلمه ای که به زبان می آورد اعصابش متشنج تر 

اش به من افتاد بيشتر جوش  می شد. وقتی ياد عالقه
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آورد. برعکس قبل که اصال برايم اهميت نداشت در قلب 

و روح سحر چه می گذرد اين بار سرتا پا چشم و گوش 

شده بودم تا خوب ببينم و بشنوم تصميماتم چه بهايی 

برای اين دختر به همراه داشته. حق می گفت. در 

فی جامعه ما مردها هر غلطی می کردند دست آخر کا

بود کمی پول داشته باشند تا بتوانند دست روی 

دخترهای خانواده دار و نجيب بگذارند. زن که طالق 

می گيرد انگار ديگر هيچ ارزشی ندارد. سحر تماما 

باخته بود. زنی دست خورده که نه تنها پشتوانه مالی 

ندارد بلکه از اين به بعد وسيله ای برای پر کردن 

چران و زن های بيکار فاميل  اوقات فراغت مردان چشم

می شد. با خودم فکر کردم اگر دختر داشته باشم محال 

است اجازه دهم با کسی مثل خودم حتی حرف بزند که 

روزی در جايگاه امروز سحر بايستد و شکست هايش 
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را مشق کند. نفس عميقی کشيدم و ايستادم تا دستش را 

  .اورممحکم بگيرم و ناگفته های آخر را به زبان بي

 

خواست دستش را پس بکشد اما به زور شانه هايش را 

گرفتم و تنش را به بدنم چسباندم تا مستقيم به چشم 

هايش نگاه کنم و بگويم: سحر.... تو زن منی... غلط 

کردم دوستت نداشته باشم... خاک به سرم که اجازه بدم 

شکست خورده از من جدا بشی... تف به ذاتم اگر ولت 

هيچ تالشی بری و خودم زندگی از نو کنم بدون 

بسازم... گفتم وقتی ازدواج کرديم عشقی نبود... نگفتم 

 االن هم نيست... گفتم؟

با ترس سرش را به عالمت منفی باال و پايين برد. 

جرأت کردم او را بيشتر در آغوشم بفشارم. سرش را 

روی سينه ام که هنوز درد می کرد گذاشتم و دستم را 
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فرو بردم: درستش می کنم... من سياوشم  بين موهايش

يادت که نرفته؟... وقتی بخوام بايد بشه... االن هيچی 

به جز تو نمی خوام... اينجا می مونی تا از حرف و 

حديث دور باشی... سرشکسته برنگردی خونه بابات... 

خودم پشتتم غلط کرده هرکی حرف اضافه بزنه... اين 

کنی و به خاطر من مدت هر کاری دلت می خواسته ب

االغ نکردی انجام می دی... خودم نوکرتم... وقتی 

برگشتم خوب فکر کن... خواستی بمونی تاج سرم می 

شی... نخواستی هم نوکرتم... ولی اينجوری نه... فکر 

کردی نفهميدم هرچی بعد از ازدواج در آوردم روزی تو 

هم بود؟ خودم رو گول زدم که مال خودمه ولی نبود... 

رچی ازت دريغ کردم بهت ميدم بعد می تونی بری ولی ه

بمون سحر... با من بمون... هفت سال عمرمون رفت 

برای ساختن اين زندگی سوخت... بيا حاال که من هم 
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پايه شدم درستش کنيم اجازه نديم زحمتمون به هدر 

بره... اگر قرار بود يک بار توی زندگيم عشق رو 

خوام کس ديگه ای بياد  تجربه کنم همين يک باره نمی

توی زندگيم... خودت می دونی تا ته دنيا خر خودتم پس 

 !بيخود زر اضافه نزن هرچی من ميگم بگو چشم

هولم داد و سعی کرد فرار کند اما از پشت دوباره بغلش 

کردم و سرم را در گودی گردنش فرو بردم. بلند خنديد 

ل و متلک انداخت: شيطون شدی آقا سياوش... به قو

 خودت از اون کارهای جلف می کنی؟ جريان چيه؟

از خجالت سرخ شده بودم. بزرگترين دردم وقتی می 

خواستم به سحر نزديک شوم همين خجالت احمقانه بود 

که باعث می شد خودم را کنترل کنم. بايد اين يکی را 

هم با خودم حل می کردم: حرف نزن ضعيفه... ببين 
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ثل آدم بغلت کردم هی خودت کرم داری؟ يک بار هم م

 حال منو بگير باشه؟

دست از تقال برداشت. انگار چيزی ذهنش را مشغول 

کرده باشد ديگر مقاومت نکرد اما باعث شد رهايش کنم 

تا بتواند حرفش را بزند. با حالتی متفکر به سمتم 

 !چرخيد و دستش را به سمتم گرفت: قول مردونه بده

يک دختر نيم وجبی با خنده دار بود با دو متر قدم به 

پنجاه کيلو وزن قول مردانه بدهم. از همه بدتر اينکه 

می شد روی قول سحر حساب کرد ولی تا اين لحظه که 

حرف من کوچک ترين اعتباری نداشت. با اين حال 

دستش را فشردم و با لبخند گفتم: قول مردونه... برای 

اينکه بهت ثابت کنم هرچی حرف زدم نوشتم زيرش هم 

 ...مضاء کردما

هر دو ابرويش را باال برد و خنديد: نه بابا... انگار اين 
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 ...بار قراره فرق کنه

پاکت رضايتنامه ای که نوشته بودم از جيب پشت 

شلوارم بيرون آوردم و کف دستش گذاشتم: فرق می 

 ...کنه... خيلی بيشتر از چيزی که فکرش رو بکنی

ای غير منتظره و باالخره شروع راه جديد را با بوسه 

بر لب هايش مهرو موم کردم. دلم نمی خواست اين 

لحظه تمام شود. نفس خودم بند آمد که رهايش کردم. 

داشت از پشت می افتاد. دستم را که پشت گردنش بود 

محکم نگه داشتم تا نيافتد. هنوز چشم هايش بسته و 

لب هايش سرخ بود. دعا می کردم نگاهم نکند. خودم 

الت آب می شدم. او بهتر از خودم، مرا می داشتم از خج

شناخت. با باال رفتن پلک هايش و ديدن گونه های 

سرخم خنده اش گرفت: مثل پسربچه ها قرمز شده... 

 ...خيلی خری
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خر بودم که بخش اعظمی از طبيعتم را بابت به دست 

آوردن هيچ و پوچ به فراموشی سپردم. سحر زيادی 

کسی نگفت شوهرش کمی  آبروی مرا خريده بود که به

شوت و بسيار سرد مزاج است. هيچکس جز خودم نمی 

دانست دردم سردی نبود بلکه خودداری می کردم. از 

بس خودخواه بار آمده بودم. عقيده ام اين بود نبايد 

هرگز خودم قدم اول را بردارم تا طرفم بفهمد محتاجش 

هستم و پررو شود. سال های اول ازدواجمان سحر 

کننده رابطه بود. من با اخم او را می پذيرفتم و شروع 

اعتقاد داشتم مرد نبايد خيلی خودش را نيازمند 

همسرش نشان دهد. کسی نمی دانست وقتی سحر 

شروع به فاصله گرفتن از من کرد گاهی کم می آوردم 

ولی فکر می کردم بايد مقاومت کنم و خودم را مرد 
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يازهايش را به نجيبی نشان دهم که می تواند کنترل ن

  .دست بگيرد

اين همه سال؟! چطور طاقت آورده بودم؟ حاال چه عايدم 

شد؟ هرکس بشنود می گويد مشکل مردانگی دارم. 

نجابتم هم مادر کوته فکرم زير سوال برد با آرزوی نوه 

دار شدن و زن دوم گرفتن برای سياوشی که همه چيز 

دگی را کج فهميده بود. به جای اينکه کمک کند زن

پسرش درست شود تصميم گرفته بود صورت مسئله را 

 .کامال پاک کند و از اول بنويسد

سحر هنوز نمی دانست چه در انتظارش است. سوال 

می پرسيد اما من پاسخ های روشنی برايش نداشتم. 

اصرار می کرد با خانواده ام بدرفتاری نکنم. پيشنهادش 

لم را کم کم اين بود آهسته و پيوسته پيش بروم. حرف د

به آنها بزنم ولی احترام گذاشتن به بزرگتر را فراموش 
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نکنم. پيشانی اش را با محبت بوسيدم و خواستم کمی 

زمان بدهد قبل از هر چيز با خودم کنار بيايم. نياز مبرم 

به داشتن يک راهنمای دلسوز و بی طرف را اين لحظه 

بيشتر از هر وقت ديگر حس می کردم و چه خوب که 

حر قبال با يک مشاور خانواده آشنا شده بود. گوشی س

تلفن همراهم را از جيب بيرون کشيدم به اين اميد که 

تلفن خانم جليلی را ذخيره می کنم و از همين امروز 

سراغش می روم. سحر به طرز مشکوکی ترديد داشت 

شماره تلفن مشاورش را به من بدهد. چند بار اصرار 

کرد: خانم جليلی وجود نداره...  کردم تا باالخره اعتراف

 ...اگر می گفتم نظر خودمه تو هيچوقت نمی پذيرفتی

باورم نمی شد تمام داستانش با خانم جليلی دروغ بوده. 

نمی دانستم بايد به خاطر اينکه فريبم داده از دستش 

عصبانی باشم يا به خاطر هوش و ذکاوتش به او 
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احسنت بگويم. خودش هم خجالت کشيده بود و می 

خواست با قلدری مسئله را به قول معروف ماست مالی 

و شانه ای باال انداخت:  کند که دستی در هوا چرخاند

خب چه کار می کردم؟ تو که هيچ جوری زير بار نمی 

رفتی بريم پيش مشاور... من هم که پول نداشتم... از 

خودم ايده دادم کلی دربارش فکر کردم آخر کم آوردم... 

گفتم اگر بشم آينه رفتار خودت و بگم پيشنهاد مشاور 

ر آزارم خانواده است شايد بدت بياد و بفهمی چقد

ميدی... بعدش هم سوال های خودم رو از زبون يکی 

ديگه گفتم تا روت اثر کنه... خودت بگو... اگر گفته 

بودم مادرم نظر داده يا خودم اينطوری فکر کردم تو چه 

 کار می کردی؟

 

اول مامانم رو پهن می کردی زير آفتاب بعد هم خودم 
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ه شايد بايد زير دستت له می شدم... گفتم طرف مشاور

جدی بگيری کسی هم اين وسط قربانی نشه... هی نگی 

يکی پرت کرده بيافتی به جون مردم... اون همه به من 

 ...دروغ گفتی... اين يک بار به همه دروغات در

عکس العملم فقط يک تلخند بود. برای هزارمين بار 

حق داشت. نمی توانستم اعتراف کنم چقدر نااميد شدم 

خارجی ندارد و من کمکی نخواهم خانم جليلی وجود 

داشت. بايد می رفتم. هميشه کسی که می رفت سراغ 

کارش و سحر را تنها می گذاشت من بودم ولی اين 

دفعه درد داشت. نه تنها مثل سابق احساس آزادی نمی 

کردم بلکه چيزی روی قفسه سينه ام سنگين بود و 

ير داشت خفه ام می کرد. شبيه وقتی که دستت الی در گ

می کند. قسمتی از گوشت تنت پشت در می ماند و آه از 

نهادت بلند می شود. نيمی از وجودم را قرار بود به 
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امان خدا رها کنم و خودم بروم. تنها اميدم هم آن لحظه 

همان امان خدا بود که امن ترين تکيه گاه است. 

برعکس هميشه که سحر آخرين چيز مهم به حساب می 

يت افکار و احساساتم را در دست آمد اين بار محور

گرفته بود. وقت خداحافظی هر دو بغض داشتيم. سحر 

با وسواس رو بوسی کرد. قيافه اش شبيه زنی بود که 

شوهرش را به جنگ می فرستد و از بازگشتش مطمئن 

نيست. نتوانسته بودم قانعش کنم ولی خودش می 

يل دانست چاره ای جز پذيرفتن خواسته ام ندارد. بی دل

يقه لباسم را مرتب می کرد و روی شانه هايم را می 

تکاند انگار گرد و خاک دارد. البته دليلش واضح بود. 

 .نمی توانستيم از هم دل بکنيم

جدای از گريه های پشت فرمان که زير قاب عينک 

پنهانش کردم و صدای هق هقم که با باال کشيدن شيشه 
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يشگاه يکی در ها اجازه ندادم کسی بشنود، تا خود نما

گوشم داد می زد: بی غيرت برای زنت خونه مجردی 

 گرفتی؟

بعد از سپردن اتومبيلم به شهرام تصميم گرفتم پياده به 

سمت خانه بروم. کرايهآخرين تاکسی را دادم و قدم 

زنان کوچه تنگ و باريک منتهی به خانه را با اشک 

های روانه شده روی گونه هايم طی کردم. خدا را شکر 

خيابان خلوت بود و کسی اين مرد شکست خورده ی 

تنها را نمی ديد. از بس هميشه سوار ماشين بودم 

هرگز متوجه نشدم اين کوچه چقدر با صفاست. با اينکه 

پياده رو های باريکی داشت اما فصل بهار، شمشاد ها 

  .و درختانش را سبز و با طراوت می کرد

ام را نوازش عطر غذای گرم از بعضی خانه ها شامه 

می داد. فراموش کرده بودم چقدر از وقت ناهار گذشته. 
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سر و صدای شکم گرسنه ام به هياهوی طوفان روحم 

ملحق شده بود تا عذابم را چند برابر کند و يادم بياندازد 

کسی در خانه آشپزی نمی کند. اجاقم سرد است و خانه 

خالی از حضور کدبانوی معصومش انتظارم را می 

به انتهای خيابان رسيده بودم. فقط کافی بود از کشد. 

يک تقاطع ميان پس کوچه ها بگذرم تا به آپارتمان 

خودم در نبش کوچه بعدی برسم. از همين فاصله هم 

می توانستم مرمرهای سفيد نمای بيرونی حياط را ببينم. 

ايستادم و عميقا اکسيژن به ريه هايم تزريق کردم. برای 

گين روی قلبم کمی آرام گرفت. درد چند ثانيه فشار سن

قفسه سينه ام از لحظه جدايی بيشتر شده بود. دستم را 

به ديوار گرفتم و همانجا ايستادم. بی هدف به پشت 

سرم نگاه کردم تا عبور مردم در کوچه را چک کنم. 

چشمم به چيزی افتاد که کمی آشنا به نظر می رسيد. 
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ساز و سر به معلوم نبود وسط اين آپارتمان های نو

فلک کشيده آن دکان کوچک و قديمی سمساری با 

ويترين کدرش چطور دوام آورده؟ شبيه وصله ای کهنه 

روی لباسی فاخر بود که داخلش را با خرت و پرت های 

دست دوم پر کرده اند. در قسمت جلوی ويترين روی 

زمين تعدادی فرش روی هم چيده بود که اولی را می 

تقريبا بيست الی سی قدم آن طرف توانستم با اينکه 

کوچه بود، بشناسم. هفت سال هر وقت روی مبل های 

خانه ام می نشستم به نقش صورتی و بنفش کمرنگش 

خيره می شدم و حرص می خوردم چرا شش متر است 

و دوازده متر نيست. دردهايم به يک باره رهايم کردند. 

ه از عرض کوچه گذشتم و خودم را به پشت شيشه مغاز

رساندم. کسی داخلش نبود. فرش جهيزيه سحر روی 

چند قاليچه کهنه چشم نوازی می کرد. خوشحال بودم؟ 
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داشتم بال در می آوردم. با تصور اينکه فرش را بخرم 

و به سحر برگردانم به يک باره دنيای سياه و تارم 

تبديل به يک باغ پر گل شده بود. با لبخند رو به آسمان 

 ...نوکرتم کردم: اوستا کريم

الزم بود تا شب همانجا در انتظار فروشنده می ايستادم 

اما چشمم به کاغذی که پشت شيشه چسبانده بود افتاد. 

شماره تلفنش را گذاشته بود تا اگر مشتری آمد تماس 

  .بگيرد

چند باری زنگ خورد تا مردی پاسخ داد و چند دقيقه 

رد با روی بعد از در پشتی مغازه به استقبالم آمد. پيرم

خوش سالم و احوالپرسی کرد. پشت سرش داخل شدم 

و دستی به فرش کشيدم: حاجی اين فرش رو از کجا 

 خريدی؟

برگشت و متعجب نگاهم کرد: يکی از همسايه ها... 
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 اون خونه سر نبشی سفيده... چطور بابا جان؟

خودش بود. ديگر شکی برايم نماند که فرش جهيزيه 

ما دلم می خواست بيشتر بپرسم تا سحر را پيدا کرده ام ا

جزئيات را بهتر بدانم. آن روز اصال نفهميدم سحر 

چطور ظرف يکی دو ساعت فرش را فروخت و بليط ها 

را خريد: حاجی از واحد طبقه سوم خريدی؟ کی اومد 

 مغازه؟

حالت نگاهش نشان می داد ترسيده. کمی مکث کرد و 

اد: ای بابا... بعد با لحنی طلبکار دستی در فضا تکان د

اون روز چند بار از همشيره پرسيدم آقات راضی 

هست؟ گفت خبر داری... حس کرده بودم خودش هم 

ترسيده... تا وقتی فاکتور و شناسنامه خانمت رو نديدم 

قبول نکردم بخرم... خيلی عجله داشت گفت پول 

  ...الزمه
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خنديدم و در دل قربان خانم خوبم رفتم: از دست تو 

 ...سحر

برای اينکه خيال فروشنده بيچاره را راحت کنم سری 

تکان دادم و قدمی نزديک تر شدم: بابا جان نترس... 

خبر نداشتم ولی فرش خودش بوده دلش خواسته 

بفروشه فقط لطفا برام تعريف کن اون روز کی 

 همراهش بود و چطور شد اومد سراغ شما؟

 با دست به صندلی فلزی کوچکی گوشه مغازه اشاره

کرد و من نشستم. انگار خودش هم دلش يکی را می 

خواست بنشيند و حرف بزنند که سراغ قوری و کتری 

روی چراغ نفتی کنار دخل رفت. همه چيز در اين 

سمساری قديمی بود. حس می کردم به خانه خاله بزرگ 

مادرم در روستا رفته ام. استکان کوچک شيشه ای و 

ه در آن چای ريخت نعلبکی سفيد با گل های سرخ را ک
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يک دنيا خاطرات بچگی را برايم زنده کرد. ياد شبی 

افتادم که مادِر پدرم به خانه ما آمد و گفت قرار است با 

پدرم به يک مهمانی بروند. مادرم تازه زايمان کرده بود 

که البته چيز تازه ای به حساب نمی آمد. هرگز از ياد 

کفش های  نمی برم که خودش از رختخواب بلند شد و

پدرم را برق انداخت. خبر نداشت دارد شوهرش را 

حاضر می کند تا به خواستگاری زن ديگری برود. 

بعدها زخمی که مادربزرگم آن شب به قلبش زد، بيشتر 

  .از خيانت پدرم برايش دردناک بود

نمی فهميدم همه اين ها را کشيد اما چرا همان کارها را 

بايد صف می بستند و تکرار کرد؟ درباره خودش همه 

دلداری اش می دادند اما وقتی حرف عروس به ميان 

می آمد قضيه فرق داشت. متهم رديف اول عروس 

هايش بودند. پدرم هم که بی خيال هفت عالم هر چند 
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وقت يک بار خبر می رسيد يکی ديگر را صيغه کرده. 

جنگ راه می افتاد و من بدبخت برای گرفتن حق مادرم 

رفتم. به قول سحر مادرم بدش هم نمی آمد. تا مرگ می 

هر بار پدرم خيانت می کرد ملکی به نامش می خورد و 

سکوت برقرار می شد انگار هرگز اتفاق نيافتاده. حاال 

جرأت داشتی به مادرم می گفتی شوهرت مردی زن باز 

است. چنان طرف پدرم را می گرفت باورت می شد 

ا گول زده. غرق تهمت است يا آن زن پدر هفت خط مر

در افکارم شده بودم که با صدای پيرمرد فروشنده به 

 !خودم آمدم: خوبی بابا جان؟

خوب بودم؟ نگاهم را از اجناس مغازه گرفتم و به 

صورت چروکيده اش خيره شدم. صادقانه ترين حرفی 

که در عمرم زدم همان جواب کوتاه به غريبه ی مهربان 

 !ی بدهبود: نه! خوب نيستم. حالم خيل
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سری تکان داد و قندان را به سمتم گرفت: همون روز 

فهميدم بابا جان... خونه گرم نبود... واردش می شدی 

يخ می زدی... گفتم دختره می خواد فرش رو بفروشه 

فرار کنه ازش نخرم... دست هاش می لرزيد وقتی 

فاکتور فرش رو گرفت جلوم... دلم نيومد... گفتم دختر 

دشه البد دلش گرم نيست که داره دل خودم... مال خو

می کنه... من نخرم يکی ديگه ممکنه سوء استفاده 

کنه... راستش باالتر از ارزشش بهش پول دادم... نوش 

 ...جونش... تو هم بگذر حاللش کن

حاللش کنم؟ کی مرا حالل می کند؟ پوزخندی به جمله 

آخرش زدم و به ياد کودکی کمی از چای درون نعلبکی 

م. پيرمرد با هر دو دست ضربه ای روی ران ريخت

پاهايش کوبيد و آه کشيد: هی... زندگی ها چقدر بی پايه 

شده... حاال غصه نخور... دو تا بزرگتر ميان آشتی می 
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کنيد... تو هم سخت نگير... برو ببين دل خانمت از چی 

 شکسته؟

؟ می دونی بابا جان... خانم ها از گرسنگی نمی 

راهی برای سير کردن خودشون و بقيه  ميرند... هميشه

پيدا می کنند... سنگ بهشون بدی ازش خورشت می 

سازند... اما می خوای زنت زود بميره؟ بهش بی 

توجهی کن... کوچيکش کن... نگاهش نکن...تحقيرش 

کن... بگو عقل نداری... کاری کن فکر کنه بی 

ارزشه... به سال نمی کشه از بی توجهی مريضی 

ی گيره و خالص... فکر نکنی هر روز بايد العالج م

براشون طال بخری... اين ها همه حرفه بريز دور... به 

زنت بگو سلطان قلبته ببين چطور با هيچی می سوزه و 

می سازه ولی دم نمی زنه... منظورم زن های بد نيست 

ها... زن نجيب داشتن يعنی پادشاه هفت آسمون 
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 ...مد فکر کن اينهبودن... خانمت مياد ولی وقتی او

از داخل جعبه ای خاتم کاری شده چيزی در آورد و به 

سمت من گرفت. دستم را باز کردم و پيرمرد داخل آن 

يک عروسک کوچک شيشه ای گذاشت: نندازيش 

بابا... سفت بگيرش... ولی نه انقدر سفت که توی 

دستت خفه بشه...خرد بشه و بشکنه... هر شب روی 

برق بزنه... برو براش رو موهاش دست بکش تا 

طاقچه قلبت يک جای مخصوص درست کن ولی نکنه 

بندازيش ته خرده ريز هات ... قشنگی هاش گم بشه ته 

انباريت... خاک بشينه روش ديگه قشنگ نيست... ترک 

بخوره زشت و بی ارزش می شه... عروسک شيشه ای 

ترک خورده رو نه می تونی توی ويترين بگذاری نه 

توی زباله ازش دل بکنی... بيخ ريشت می پرت کنی 

چسبه جا رو برای عروسک جديد تنگ می کنه هيچ 
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قشنگی هم نداره ...جز اينکه عذابت بده کاری نمی 

کنه...خريدار هم نداره... يکی عمری وقت گذاشته برات 

اين عروسک رو تراش داده خوشگلش کرده که تو 

نمت هم ازش لذت ببری قدر بدون بابا جان... فرش خا

بردار ببر بنداز زير پاش جای نرم بشينه دلش گرم می 

 ...شه... بدو تا دير نشده برو... چاييت هم يخ کرد

مات و مبهوت با يک دستم استکان و نعلبکی را نگه 

داشته بودم و با دست ديگرم آن عروسک بلورين 

کوچک... با دهانی نيمه باز و چشم های گرد شده، 

پا گوش بودم تا درس زندگی را  خيره به پيرمرد سرتا

بصورت فشرده بياموزم. کاش پدرم هم از اين حرف ها 

در گوش من زمزمه می کرد. هر وقت يکی از ما به 

مشکل بر می خورديم مادرم غذايی می پخت و پدرم 

  .جلوی تلويزيون لم می داد
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ته نصيحتش هم اين بود برو برای زنت طال بخر خفه 

ين الگو برای مرد يک خانه به اش کن! خودش هم بدتر

حساب می آمد. همه به او احترام می گذاشتند اما 

حقيقتش اين بود داليل محترم بودنش را می شد با 

انگشتان دست شمرد: نجابت مادرم... سر به راه بودن 

 ...من... پول و فرزندان زياد

تا به خودم بيايم غريبه مهربان فرش را برای بردن 

استکان را کنار طاقچه گذاشتم اما دلم  آماده کرده بود.

نمی آمد از مجسمه بلورين دست بکشم. احتماال ذهنم را 

خواند که نزديک آمد و گفت: اون هديه است بابا جان... 

 آژانس بگيرم يا می تونی ببری؟

مغازه اش حدود هفت الی هشت خانه با آپارتمان ما 

فاصله داشت. می توانستم فرش را روی شانه ام 
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ياندازم و پياده ببرم بنابراين گفتم: نيازی نيست ب

حاجی... خودم می برم... فقط بگو چقدر بايد تقديمت 

 کنم؟

داشت برای خودش چای می ريخت. پشتش به من بود 

  ...و در همان حال جواب داد: هرچی کرمته بابا

آخه نمی شه... من نمی دونم با خانمم چند حساب  -

  ...کردی

کتری را روی اجاق نفتی سبز رنگش گذاشت و چای 

داغ را با سر و صدا هورت کشيد: از خانمت بپرس 

 ...همون قيمت حساب کن... هر وقت داشتی بيار

هر چه اصرار کردم قبول نکرد. چاره ای نداشتم جز 

اينکه قيمت فرش را از بازار بگيرم و روز بعد با پول 

هميشه بالی جانم نقد برگردم. اين فرش شش متری که 

بود حاال مصبب اين همه اتفاقات خوب برايم شد. مرا 
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برد سفری که نمی خواستم بروم. از خواب غفلت بيدارم 

کرد و حاال آنچه بايد می شنيدم از زبان پيرمردی که 

نمی دانستم چند خانه آن طرف تر دکان با صفايی دارد 

 به گوش دلم رساند. کارش تمام شده بود و حاال می

خواست به منزل اصلی اش باز گردد. کف خانه که جای 

گرفت حس کردم به صورتم لبخند می زند. با هيجان 

روی آن نشستم و عروسک شيشه ای را از جيبم 

 !بيرون کشيدم: حاال بايد چه کار کنم؟

جايی خوانده بودم اگر چهل روز کاری را انجام دهی 

نبياء و ملکه ذهنت می شود. چله نشينی از روش های ا

اولياء خداست. من هم با خودم وعده ای چهل روزه 

گذاشته بودم فقط نمی دانستم قرار است در اين چهل 

روز چه غلطی کنم تا ديگر آن سياوش وحشی و بی 

منطق سابق نباشم. مسئله سحر خيلی برايم مهم بود اما 
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بيشتر از زندگی مشترکم اينکه هيچکس از بودن کنارم 

تی خانواده ديگر تحملم را نداشتند مرا لذت نمی برد و ح

  .می ترساند

وقتی شهرام هم با اينکه شراکتش با من بسيار پر سود 

بوده تصميم گرفت ترکم کند فهميدم بايد از حرکت دست 

بردارم و همه چيز را از نو بچينم. کاغذ و خودکاری 

برداشتم و چهارزانو روی فرش عزيزم نشستم. هرچه 

از من انتقاد کرده بودند و سابقا نمی  تا به حال ديگران

پذيرفتم ليست کردم. از همه بيشتر فحش های سحر به 

کارم آمد. خودخواه خود شيفته در صدر بقيه قرار 

گرفت. هر چه می نوشتم تمام نمی شد. شوت، عقده 

ای، بی فکر، بی منطق، تک بعدی، مثل کبک سرت رو 

فقط کردی زير برف فکر می کنی کسی نمی بينه، 

عرعر کردن بلدی موقع عمل تف هم کف دست آدم نمی 
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اندازی، مو کردن از خرس غنيمته مصداق توست، بچه 

ننه لوس، بی احساس، بی وجدان و آنقدر ادامه پيدا 

کرد که يک صفحه را کامل پر کردم. دلم از خودم 

گرفت. چه موجود نفرت انگيزی بودم و خبر نداشتم. 

کس و گرانقيمت با لباس پشت فرمان اتومبيل های لو

هايی که به مارک های معروفش می باليدم خودم را 

زيادی تحويل گرفته بودم اما هيچ ارزشی درونم وجود 

نداشت. چند بار ليست سياهم را مرور کردم و با صدای 

بلند به حال خودم گريستم. وسط خانه روی فرشی که 

شاهد تک تک لحظه های زندگی مشترکمان بود نشستم 

اشک ريختم. دلم طاقت نياورد. از ليستم عکسی  و

چيزی «گرفتم و برای سحر فرستادم. زيرش نوشتم: 

 «هست به اين ليست اضافه کنی تا درست بشه؟

دعا می کردم حواسش به تلفن باشد. شايد هم ترسيده 
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بودم به همين زودی فراموشم کند. دقايقی خيره به 

م تا اولين صفحه گوشی موبايل اشک هايم را پاک کرد

توی دعوا «پيامک سحر لبخند به روی لب هايم آورد: 

حلوا خيرات نمی کنند تو هم هميشه به من می گفتی 

نصف يک آدم معمولی عقل دارم...بعد خودت تکذيبش 

 «می کردی می گفتی نصفم زير زمينه... يادت رفته؟

انگشتانم مردد روی صفحه کليد حرکت می کرد تا 

ايش تنگ شده... چقدر جايش در بنويسد چقدر دلم بر

خانه خالی است... بنويسد دوستش دارم و خيلی 

پشيمانم ولی فقط لرزيدم و مثل بچه ها گريستم چون 

غرورم را با دست های خودم شکسته بودم اما سحر 

نگذاشت فرو بريزم. حرفی زد که دوباره سرپا شوم و 

 برای بازگشتش بجنگم
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م بهت افتخار می می دونستی با همه وجود« گفت: 

کنم؟ هر کسی جرأت نداره بدی هاش رو ليست کنه... 

پس اجازه بده خوبی هات هم من برات بنويسم که با هم 

مقايسه کنی... تو با انگيزه و پر از انرژی هستی. پشت 

کار داری و هيچ مانعی نمی تونه جلوی کاری که 

تصميم گرفتی انجام بدی بگيره. کافيه چيزی رو دوست 

ته باشی تا از خواب و خوراکت بزنی بدستش بياری داش

حتی شده مجسمه آزادی تو نيويورک باشه. بار 

مشکالت همه رو به دوش می کشی و انقدر ادامه ميدی 

تا کسی نفهمه تو هم مشکل داری چون عادت نکردی 

از کسی کمک بخوای. در ضمن خيلی هم جيگری هر 

غلط کرده ولی زنی تو رو می بينه آرزوت می کنه البته 

اون شونه های پهن خوشگلت باعث می شه آدم دلش 
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بخواد سرش رو بهش بچسبونه مثل پيشی خودش رو 

لوس کنه. حاال پررو نشو من باهات قهرم ولی ميشه 

 «بگی اون فرش زير ليستت از کجا اومده؟

خنده جای گريه را گرفت. صدای قهقهه زدنم در خانه 

م و دراز کشيدم. با خالی پيچيد. شماره اش را گرفت

اينکه صدای خودش گرفته بود و نيازی نداشت بگويد 

گريه کرده ولی به محض اينکه من سالم دادم پرسيد: 

سرما خوردی؟... اعصابت خراب شده؟ ... دعوا کردی؟ 

با کی؟ وای... خاک به سرم با مامانت اينا؟ داد زدی؟ 

مه ای وای... نکنه گريه کردی؟ ببينم غذا خوردی؟ معلو

که نخوردی... االن دهن خشک می خوای بخوابی 

زورت هم مياد زنگ بزنی رستوران... من زنگ بزنم؟ 

 ...خودم پولش رو می دم گرسنه نخواب

ساکت بودم تا حرف بزند و من بشنوم. جايی در ميان 
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سينه ام خالی بود. صدايش مرهم می شد روی زخم 

که های قلبم هر چند قبال هميشه سرش داد می زدم 

چقدر ور ور حرف می زند. مجبور شدم ميان صحبتش 

بپرم وگرنه خودش به اين نتيجه می رسيد که بايد 

برگردد غذا بپزد. جمله ای که گفتم از دلم برخاست و بر 

 دلش نشست: می شه من قربون تو برم؟

هر دو سکوت کرديم. قلبم به تاپ تاپ افتاد. حس می 

صحبت با کردم چند سال جوان شده ام. مشغول 

معشوقی ممنوعه هستم و بايد حسابی دلبری کنم: 

 سياوش خوبی؟

چرا امروز بايد مرتب به اين سوال تکراری جواب می 

 دادم؟
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سخت بود بگويم خوبم اما نبايد نگرانش می کردم: 

بدون تو که نمی شه خوب بود... می دونم االن ميگی 

 قبال می شد... آره می شد... فرق کرده حال و هوام

با تو حرف زدم بهتر شدم...  ...خانم خونه... ولی خوبم

نمی دونم از کجا بايد شروع کنم؟ تو بودی چه کار می 

 کردی؟

و باز هم مثل هميشه با اينکه حرف هايش تلخ بود اما 

سازنده و حقيقت محض! پس به جای برخورد های تند 

گذشته با دقت گوش دادم: سياوش هنوز هم اعتقاد دارم 

ما از اول درست نبوده و بايد باالخره هر  ازدواج

دومون قدرت تموم شدنش رو پيدا کنيم ولی نمی دونم با 

دلم چه کار کنم... بحث هفت ساله... من حس می کنم با 

تو بزرگ شدم... خب من زياد تنها بودم... تو که با من 

حرف نمی زدی من هم دوستی نداشتم... از همه فاصله 
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هی بپرسه يا بخواد دلسوزی کنه گرفتم که کسی نياد 

بيشتر غرورم بشکنه... تنهايی سخت بود اما فرصتی 

ساخت که من بتونم بيشتر فکر کنم... سياوش اگر فکر 

کردی تنها می تونی همه چيز رو درست کنی کامال 

اشتباهه... زندگی مشترک... با خودت تکرار کن... 

 زندگی مشترک يعنی دو نفری... اگر تک خوری کنی

ديگه مشترک نيست مجرديه می فهمی؟ من انقدر کتاب 

خوندم تا بفهمم بايد با تو چه کار کنم که خودم شدم 

مشاور دوست و آشنا ولی می دونی چرا با تو به نتيجه 

نمی رسيدم؟ چون تو نمی خواستی... چون اشتراکی 

وجود نداشت... تو به راه خودت من به راه خودم... يا 

 ...با هم يا هيچی

سحر جان... می فهمم ولی حاال که تصميم گرفتم  -

کاری کنم بايد فرصت بدی... يک شبه که نمی شه عزيز 
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دلم... خيلی کم گذاشتم... هرچی فکر می کنم کجاش رو 

درست کنم می بينم از بس گند کاشتم هيچ چيزی 

 ...سرجاش نيست

می خواستم ولت کنم... تو اعتبارت رو پيش من  -

. گفتم پا می گذارم روی قلبم و سوزونده بودی..

سياوش رو به خودش می سپارم ولی دوباره گولم 

زدی... دقيقا به همون دليلی که نااميد شده بودم دوباره 

 ...اميدوارم کردی

 عزيزم چی نااميدت کرده بود؟ -

کالم خدا... خودش گفته حال هيچ ملتی رو عوض  -

هرگز نمی کنه مگر خودشون بخوان... به خودم گفتم 

نمی تونی سياوش رو عوض کنی چون خودش نمی 

خواد... نا اميد شدم... حاال اميد گرفتم چون سياوش 
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خودش می خواد تغيير کنه... االن من با تو چه غلطی 

 بايد بکنم؟

ضربه ای با کف دست بر پيشانی ام کوبيدم و لبم را گاز 

گرفتم. زن من انقدر می فهميد و من خر داشتم او را 

به بی عقلی می کردم؟ چه کسی بهتر از زن خودم متهم 

می توانست مشاورم باشد؟ او فارق التحصيل رشته 

زندگی بود و من متخصص پول در آوردن بودم. واقعا 

هيچکس به گرد پای من نمی رسيد. همين خط موبايلی 

که داشتم با آن صحبت می کردم را خودم با پس اندازم 

عشق موتور سواری خريدم. آن زمان هم سن های من 

جلوی مدرسه دخترانه را داشتند در حاليکه کتونی فالن 

مارک پوشيده اند و من با موتور سرايدار آهن فروشی، 

پيک موتوری رستوران شده بودم تا بتوانم خط موبايل 

بخرم. آنقدر همين خط را قسطی فروختم و دوباره نقدی 
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بايل آن را خريدم که چند ماه بعد با سودش پنج خط مو

داشتم. هر کس می خواست خط بخرد سراغ من نوزده 

ساله می آمد تا خوش قيمت ترين خط بازار را برايش 

بگيرم. دوست و آشنا مرا در رستوران می ديدند و به 

حالم می خنديدند.پشت سرم می گفتند پدرش آهن 

فروشی دارد يعنی بچه پولدار است ولی کارش به پيک 

وتور يکی ديگر اما من موتوری رسيده آن هم با م

سياوش بودم آن خط لعنتی را می خواستم. از کار کردن 

هم عارم نمی آمد حتی شده جارو کردن کف رستوران 

باشد. کارهای ديگری هم کرده بودم که خاطره اش 

هميشه مرا می خنداند. مثل بستنی آالسکا فروختن سر 

چهارراه در دوازده سالگی که باعث شد کتک مفصلی 

درم بخورم. خودش تعريف می کرد پشت بنز آخرين از پ

مدلش در ترافيک نشسته بوده که شنيده صدای پسربچه 
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ای آشنا داد می زند: بستنی آالسکا... آالسکا دارم 

 ...آالسکا

يادم هست وقتی گوشم را گرفت، سکه ها از جيبم افتاد. 

زير آفتاب بستنی ها آب شده بود و وقتی پدرم وسط 

به کتک زدنم کرد بستنی ها کف زمين را خيابان شروع 

قرمز کرده بود و من داشتم همينطور که چک و لگد می 

خوردم سکه های آغشته به بستنی را از زمين جمع می 

کردم. عجب جانوری بودم! دوباره چند هفته بعد پشت 

وانت يک هنداونه فروش مچم را گرفت. همين باعث 

ه جوراب شد بروم چند محله دورتر بعد از مدرس

  .بفروشم

مرا آفريده بودند فقط برای کار کردن و پول جمع کردن 

اما اگر می گفتند نيم ساعت زندگی کن يا برو پول هايت 

را به بهترين شکل ممکن خرج کن بلد نبودم. برای 
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همين سحر هميشه می گفت تو خسيس نيستی فقط بايد 

ياد بگيری زندگی کنی. يک ساعتی می شد که داشتيم با 

توصيه آخرش بيشتر از بقيه به دلم هم حرف می زديم. 

نشست: سياوش بشين برای خودت برنامه ريزی کن... 

تو بزرگ ترين مشکلت بی برنامه بودنه... ببين جايی 

خوندم حداقل کاری که می تونيم برای بهتر شدن سطح 

زندگيمون انجام بديم اينه که همه چيز رو تقسيم کنيم... 

وش هر کاری يک قسمت برای خودمون برداريم و ت

مربوط به خودمون می شه مثل برآورده کردن 

آرزوهامون انجام بديم... يک قسمت مال خانواده است 

برای اينکه بهشون خدمت کنيم... می شنوی؟ يک 

قسمت نه همه اش... قسمتی هم برای کارهای خير بايد 

گذاشت چون باعث می شه احساس بهتری نسبت به 

نمی دونم... خودت خودمون داشته باشيم... ديگه 
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تقسيمش کن... فقط يادت نره قبل از بقيه اول بايد به 

خودت فکر کنی... سياوش چقدر از زمانت برای اينکه 

دکتر بری يا ورزش کنی می گذره؟ می دونی چقدر 

نگران وضعيت قلبتم؟ دکتره توی ترکيه گفت بايد حتما 

وقتی برگشتی بری پيش متخصص ولی من می دونم 

سبی به مشکل کيان و مريضی مامانت خودت االن می چ

رو از ياد می بری... تو بايد سالم و سرحال باشی تا 

بتونی به درد بقيه بخوری... اصال خودم برات وقت می 

 گيرم باشه؟

دلم ضعف می رفت که اينطور نگرانم بود. کمی از 

وضعيت خانه کوچکش سوال پرسيدم تا حرف را عوض 

مدت کاری برای من انجام کنم. نمی خواستم در اين 

دهد. شايد اشتباه بود که خودم هم زياد با او تماس 

بگيرم. می خواستم دلمان حسابی برای هم تنگ شود. 
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اينطوری ترديد هايش از بين می رفت. دوری از من و 

خانواده ام هم می توانست ذهن خسته اش را آرامش 

ده بخشد. استقاللی که آنجا داشت اجازه نمی داد خانوا

خودش هم از او سلب آسايش کنند. گاهی دلسوزی 

اطرافيان در چنين مواقعی آدم را می کشد. خدا را شکر 

که خانه نيست و اين ويرانه هم هر روز سوهان روحش 

نمی شود. تصميم خوبی گرفتم. سخت بود اما وقتی 

برگردد برای يک عمر انرژی کافی دارد با من سرکش 

  .بسازد

رم. از رستوران پلو و خورشت گرفتم قول دادم غذا بخو

اما از گلويم پايين نرفت. مجسمه بلورين پيرمرد را کنار 

بشقاب يک بار مصرف رستوران نگاه می کردم و يادم 

می افتاد چطور اين همه وقت با بی توجهی زنم را آزار 

دادم. سفره می چيد هزار رنگ و يک بار نمی گفتم 
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که غرور برش  دستت درد نکند. نگاهش نمی کردم

ندارد. با خواهرش که گفته بود سحر از من خيلی سر 

است لج کردم آن هم هفت سال تمام... آخر چه مرگم 

بود؟ به سحر چه ربطی داشت؟ بايد اين خصلت زشت 

لجبازی به مدت طوالنی را هم به ليستم اضافه می کردم 

اما آن را کنار خودخواهی و خودشيفتگی در صدر بقيه 

  .تا هرگز فراموشش نکنم می نوشتم

تا شب خيره به آن مجسمه کوچک هزاران نقشه 

کشيدم. صبح روز بعد با انرژی فراوان لباس پوشيدم و 

با تاکسی به ميدان انقالب رفتم. به خيال خودم می 

خواستم با کتاب خواندن روح و روانم را صيقل ببخشم. 

خيلی طول نکشيد که فهميدم بايد يک کاميون کتاب 

رم تا چيزی که الزم دارم پيدا کنم. گيج و بی هدف بخ

بين کتاب فروشی های رنگارنگ جلوی دانشگاه چرخ 
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می زدم. چگونه شوهر خود را شيفته کنيم؟ زن های 

اين چنينی و مرد های آن چنانی... ازدواج يک سراب 

است... آئين شوهر داری و زن داری... مردها را بايد 

ی کردم آموزشگاهی پيدا کشت... آخ که چقدر آرزو م

کنم در آن چطور بين مادرشوهر و عروس را صلح 

برقرار کنيم درس بدهند يا مثال به پدرم چطور حالی کنم 

 خودش مسئوليت توله هايش را بعهده بگيرد؟

با دو کيسه بزرگ کتاب های روانشناسی زندگی ميان 

هياهوی جمعيت راه می رفتم و خودم می دانستم خريدم 

ابخانه خاک خواهد خورد. جلوی ويترين يک گوشه کت

مغازه ايستاده بودم و به عناوين مختلف کتابها نگاه می 

کردم. فروشنده ها وقتی می پرسيدند چه کتابی می 

خواهم کل کتابخانه را جلوی من می چيدند اما خودشان 

يک خطش را نخوانده بودند. اين آخرين مغازه ای بود 
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نااميد پی کارم بروم.  که می خواستم تماشا کنم و

صاحب مغازه داشت با يک مشتری درباره نسخه های 

مختلف تاريخ طبری حرف می زد. با چند قدم فاصله 

ايستاده بودم و بحثشان برايم جالب بود. گوش می کردم 

اما حرفی برای گفتن نداشتم. کم کم متوجه حضور من 

بين قفسه های کتاب شد و سراغم آمد: چی می خوای 

 ن؟جوو

 

مردی ميانسال با موهای يک دست سپيد و بسيار 

خوشرو بود. خودم هم نمی دانستم بگويم به چه چيزی 

احتياج دارم برای همين به همه گفته بودم کتاب 

روانشناسی می خواهم. به اين يکی که موضوع مورد 

نظرم را اعالم کردم چند ثانيه نگاهم کرد و بعد از من 

نشانش دهم. حس کردم می  خواست کيسه خريد هايم را
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تواند کمکم کند برای همين شروع به توضيح دادن 

کردم: من خودم هم نمی دونم بايد چه کتابی بخرم؟! 

حقيقتش چيزی می خوام که توی زندگی مشترک کمکم 

کنه... نمی دونم... چيزی که بتونه هم از خودم آدم 

 بهتری بسازه هم کيفيت زندگيم رو باالتر ببره... مثال

اينو ببين... پشتش نوشته ده گام برای بدست آوردن دل 

مردها... فکر کردم شايد برعکسش کنم بشه برای دل 

 ....زن ها ازش استفاده کرد

حتی خودم از چيزی که گفتم خنده ام گرفت وای به حال 

فروشنده و مشتری که کنارم ايستاده بود. خنديد وسری 

جواب مشتری  تکان داد از من خواست منتظر بمانم تا

را بدهد. کمی دور خودم چرخيدم و کتابها را ورق زدم 

تا باالخره کارش تمام شد. يکی از کتابهای مرا برداشت 

و گفت: اين خوبه ولی بقيه اش به درد تو نمی خوره... 
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من فکر می کنم تو بهتره بری پيش يکی که تخصص 

داره از اون بپرسی کتاب آموزشی چی الزم داری نه 

بچرخی دنبال کتاب اون هم توی بازار شلوغ  اينکه

 ...انقالب

بادم خوابيد. فکر می کردم می شود کتابی شبيه 

خودآموز نواختن گيتار پيدا کرد و همه چيز حل می 

شود. از قفسه چند کتاب روی ميز گذاشت و توضيح 

داد: ببين پسرم زندگی چيزی نيست که توی کتاب ياد 

و يک جور کشف بگيريش... زندگی تجربه است 

اسراره... ولی کتاب می تونه کمک کنه با آگاهی 

بيشتری عمر بگذرونی... سطح شعورت رو باال می 

بره... من پيشنهاد ميدم به جای اينکه کتاب روانشناسی 

بخونی که مطمئنم حوصله ات رو سر می بره رمان 

بخون... فيلم ببين... البته منظورم هر رمان يا هر 
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وقتی داستان زندگی کس ديگه ای جلوی فيلمی نيست... 

چشم هات نقش می بنده و می تونی هفتاد سال عمرش 

رو توی پونصد صفحه کتاب يا يک ساعت فيلم ديدن 

فشرده مرور کنی کلی چيز ازش ياد می گيری به شرطی 

که هرچی با زندگی خودت و اعتقاداتت مطابقت داره 

رمان برداری و بقيه رو بريزی دور... اين سه تا 

پيشنهاد منه اما فراموش نکن هوشمندانه مطالعه 

  ...کنی

هرچی اينجا نوشته يا قهرمان داستان انجام داده معنيش 

اين نيست کامال درسته ... اين تويی که بايد از 

اشتباهات شخصيت ها عبرت بگيری بدون اينکه مجبور 

  ...باشی خودت مرتکب همون اشتباه بشی

چند کتاب قصه بودم و با خودم برای چند لحظه ميخ آن 

فکر می کردم طرف مرا سرکار گذاشته اما توضيحش 
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به دلم نشست. از او خواستم ليستی از فيلم های خوب 

که به نظرش مفيد بود برايم بنويسد. تلفنش را هم 

گرفتم و به خانه آمدم. از امروز کالس های آموزشی ام 

تی قادر شروع می شد. برای همه پيامک فرستادم تا مد

به پاسخگويی نيستم و موبايلم را خاموش کردم. تلفن 

خانه را هم از برق کشيدم و ملحفه ای کف خانه پهن 

کردم. آنقدر تنقالت خريده بودم که نصف نشيمن بسته 

های چيپس و تخمه و اين جور چيزها بود. از آن روز 

يک هفته گذشت و من غرق در مطالعه و تماشای فيلم 

آقای فروشنده همان وسط می خوردم و  های پيشنهادی

می خوابيدم بدون اينکه جواب تلفن کسی را بدهم. گاهی 

با شهرام و سعيد تماس می گرفتم و پيگير فروش 

ماشين ها يا مايحتاج سحر می شدم اما بالفاصله 

موبايلم را خاموش می کردم تا فکرم درگير چيزی جز 
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مثال اينکه من  هدفم نباشد. خيلی چيزها ياد گرفته بودم.

به هيچ وجه سواد رابطه زناشويی ندارم. اولين قدمم 

بعد از خواندن و نوشتن سواالتم مراجعه به متخصص 

روانشناس و چند مورد ديگر بود. متوجه شدم بيشتر 

مشکالتم مثل دست بلند کردن روی جنس مخالف يا آن 

تالش خودجوش برای پولدار شدن و گرفتن تأييد 

شه در کودکی و افکار غلطی دارد که به خانواده ام ري

من ديکته شده. جايی خواندم که زن ها هميشه در برابر 

مردها برنده اند زيرا بعد از خالق تنها موجودی که می 

تواند يک انسان خلق کند زن است. برای همين هميشه 

اليق احترام و در مواردی برتر از مردها خوانده می 

د بگويم درست می گويد شوند. نمی توانستم صد درص

اما خيلی بيراه هم نبود. در برابر آن همه حرف های 

کوبنده که درباره زن ها از بچگی اطرافيان در گوشم 
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خوانده بودند شنيدن حقايقی درباره طبيعت به شدت 

زيبای زن ها می توانست مانند پادزهر عمل کند. 

مطالعه باعث شد افکار تند و تيزم به حالت نرم تر و 

  .سيال تری تغيير جهت دهد

کتاب ها و فيلم های پيشنهادی آخرين فروشنده هم 

انقالبی راه انداخت. حق داشت بگويد عمر يک نفر را 

بصورت فشرده می بينم و درس عبرت می گيرم. کافی 

بود نگاهم را عوض کنم. با رويکردی شبيه يک کاشف 

 به دل قصه بروم. نتيجه روش برخورد هر فرد در دراز

مدت را سبک و سنگين کنم تا ديگر خودم آن اشتباه را 

مرتکب نشوم. يک دفترچه پر کرده بودم از ديالوگ 

هايی که فکر می کردم به کارم می آيد. خواب راحت، 

استراحت فکر و ذهن، نداشتن مسئوليت و نهايتا مشغله 

ذهنی جديد باعث شد ظرف همان مدت کوتاه از من آدم 
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ابقا وقت نداشتم حتی لحظه ای ديگری ساخته شود. س

يک جا بنشينم و به آبی آسمان نگاه کنم. فصل ها می 

آمدند و می رفتند در حاليکه در مغز من پر از کشمکش 

حساب و کتاب يا حرف های پوچ و بی معنی خاله زنکی 

بود. فضای ذهنم کامال خانه تکانی شد و احساسات 

چيز خوب سرکوفت شده ام دوباره به من بازگشت. همه 

بود تا آن روز جمعه که يکی شروع کرد وحشيانه بر 

در خانه کوبيدن. تا نزديک صبح فيلم تماشا کرده بودم 

و روی يک اقيانوس پوست تخمه وسط نشيمن بيهوش 

 !بودم: سياوش... می دونم اونجايی باز کن

صدای فريادهای پدرم ستون های ساختمان را می 

و آشغال های اطرافم بلند  لرزاند. خواب آلود از ميان آت

شدم. هنوز به قول معروف سيستم بدنم به روز نشده 

بود و محيط اطرافم را حس نمی کردم اما مگر پدر 
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گرامی اجازه می داد اين مغز لعنتی به طور طبيعی 

 ...کارش را شروع کند: اومدم بابا شکستی... صبر کن

ه در خانه را باز کردم اما بدون اينکه نگاهش کنم ب

سمت مبل رفتم تا سويشرتم را بردارم. هنوز چشم هايم 

را ماساژ می دادم و خميازه می کشيدم که داد کشيد: 

معلوم هست کدوم گوری هستی؟ اين مسخره بازی ها 

 چيه راه انداختی؟

دهانم تا انتها باز بود و هنوز در حال خميازه کشيدن 

بودم که صدای يکی از پسرعموهايم متين را شنيدم: 

 ...عمو فکر کنم بهش حسابی خوش گذشته

ابرويی باال انداختم و به سمتش چرخيدم. انگار آمده 

بودند مچ کسی را هنگام دزدی بگيرند: می شه بپرسم 

آقا متين به تو چه ربطی داره من توی خونه خودم چه 

 غلطی می کنم؟ قلدر آوردی با خودت بابا؟
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ايستاد و  باالی قسمتی که من ريخت و پاش کرده بودم

سرش را به نشانه تأسف تکان داد: نگاه کن... کاله بی 

غيرتی که سرمون گذاشتيم هيچ... اين هم از وضع 

 ...پسرمون

سراغ يخچال رفتم و بی اهميت به رفتارشان پاکت شير 

را سر کشيدم و او ادامه داد: رفتی برای زنت خونه 

 مجردی گرفتی؟ وای... وای... هيچ فهميدی مادرت اين

مدت چه حالی داشت؟ چرا اون وامونده رو جواب نمی 

دی؟ از خودت خجالت نمی کشی؟ کيان آبروی ما رو 

 برده تو لش کردی توی خونه عين خيالت هم نيست؟

دستم را باال بردم و به سمتش چرخيدم: صبر کن 

ببينم... يک دقيقه همينجا نگهش دار... ببينم کيان مگه 

لی به من چه ربطی پسر منه؟ برادرم هست درست و
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داره تو زندگيش دخالت کنم؟ نصيحت الزم داشت 

کردم... حمايت خواست اون هم انجام شد... برادرشم نه 

 ...پدرش

 

متين پوزخند زشتی زد و نگاهی به پدرم انداخت که 

حس بدی به من داد. با چشم و ابرو به هم اشاره ای 

به  کردند و متين در حاليکه با موبايلش بازی می کرد

سمت من آمد. گوشی را به دستم می سپرد که پدرم 

گفت: ببين چه به روزگارمون آوردی... خوب تماشا کن 

بی غيرت... ديگه هيچکدوم نمی تونيم سرمون رو 

جلوی فاميل باال بگيريم... ببين دسته گل سحر خانمت 

 ...رو... شايد يه کم به خودت اومدی

وشی موبايل را از ابرويی با بی حالی باال انداختم و گ

دست متين گرفتم اما با اولين نگاه مجبور شدم انگشت 
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اشاره ام را ميان دندان هايم بگذارم تا بتوانم کنترلی 

روی رفتارم داشته باشم. سحر و يک پسر جوان کنار 

هم نشسته بودند و گيتار می زدند. لحظه اول به حدی 

ح نمی شوکه شدم که مغزم از کار افتاد. اگر متين توضي

داد ممکن بود دوباره همان سياوش روانی سابق شوم 

و جنازه سحر روی دست خانواده اش بماند: همه جا 

فيلمش پخش شده... کل فاميل ديدند... ببين با مربيش 

 ...چه عشق و حالی راه انداخته

پدرم هم موقعيت را برای شلوغ کاری مناسب ديد. دو 

ل نشست: دستی ضربه ای بر سرش کوبيد و روی مب

بدبخت شديم... آبروم رفت... خاک بر سرمون شد... 

سياوش بفهمم دوباره خرت کرده ديگه حق نداری اسم 

 ...ما رو بياری... خودم کلکش رو می کنم

در اين فاصله با دقت بيشتری به آن فيلم که مرتب پشت 
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سر هم پخش می شد و مجموعا چند ثانيه بيشتر نبود 

مانتو و مقنعه بدون آرايش  نگاه کرده بودم. سحر با

روی مبلی نشسته بود و حتی سرش را باال نمی آورد 

به نفر بغلی نگاه کند. آن پسر هم با فاصله از همسر 

من نشسته بود و نگاهش به سمت سازش بود. 

هماهنگ با هم می نواختند و محيط اطرافشان شبيه 

 آموزشگاه بود. جرأت کردم بپرسم: اين از کجا اومده؟

ن با خوش خدمتی جلو آمد و به عنوان باالی ويديو متي

اشاره کرد: مال اين پسره است... ببين اسمش رو 

  ...نوشته... گيتاريست يکی از خواننده های معروفه

به سختی نفس عميقی کشيدم تا بتوانم فکرم را جمع و 

جور کنم. سحر از شانزده سالگی مرتب کالس گيتار می 

کرد ديگر به او اجازه ندادم  رفت. وقتی با من ازدواج

ادامه دهد. فکر می کردم خرج اضافه است و با اين 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

680 
 

کارم باعث می شوم زن جوانم بين پسرهای جوان وقت 

بگذراند. سه سال بعد سحر گيتارش را فروخت و ديگر 

سازی نداشت که گاهی سرش را با آن گرم کند. هيچ 

ست زخمی اندازه دل کندن از آن ساز که به خاطر خسا

های من فروخته بود باعث عذابش نمی شد. آن روزها 

درکش نمی کردم. طوری اشک می ريخت و می سوخت 

انگار يک تکه از بدنش را بريده و فروخته. با بی 

خيالی می گفتم حاال گيتار نزنی نمی ميری ولی واقعا 

بخشی از سحر مرد زيرا بعد از آن خيلی افسرده شد. 

را متين با اشتياق برای يکی پدرم می گفت و دومی 

خود شيرينی جلوی عموی پولدارش تکميل می کرد اما 

من نمی شنيدم. با خودم درگير بودم درست ترين کار در 

اين زمان چيست. قبال کر و کور با ذهنی مملو از اين 

شلوغ کاری ها سراغ سحر می رفتم. بی سوال و جواب 
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او  محکوم کردنش تضاد داشت با اعتمادی که کردم و

را در خانه مجردی تنها گذاشتم. نگاهم به عنوان ويديو 

افتاد. خودم به او اجازه دادم برود هر کاری دلش می 

خواهد بکند. البد کالس گيتار رفته و يکی فيلم گرفته در 

  .فضای مجازی پخش کرده

 

ويديو هيچ خطايی را متوجه سحر نمی کرد. ظاهرش 

اندازه کافی بود. نمی کامال معقول و فاصله اش با مربی 

توانستم کتمان کنم رگ غيرتم بدجور باد کرده اما بايد 

اين جماعت کولی را ساکت می کردم وگرنه تا به جای 

باريک نمی کشيد ول نمی کردند: بسه ديگه هی هيچی 

نمی گم... زن من رفته کالس گيتار بدبخت شديد؟ وقتی 

رتی تو دخترهای خودتون با برادرهای قلدرشون رفتن پا

اون ويالی کوفتی هيچکس غيرت نداشت؟ جمع کنيد 
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اين مزخرفات ديگه منو گول نمی زنه... بفهمم کسی به 

 ...سحر کمتر از گل گفته حال همه رو می گيرم

 

دعوای سنگينی بين من و پدرم شکل گرفت. متين هم 

آتش بيار معرکه شده بود. مرتب تکرار می کرد همه 

و دلشان به حال سياوش بی  فاميل ويديو را ديده اند

عرضه که نتوانسته زن خائنش را جمع کند سوخته. هر 

دو با داد و فرياد رفتند و من ماندم با قلبی پر از درد که 

بی امان می تپيد. طعنه هايشان بی تأثير نبود. نفهميدم 

چطور حاضر شدم و سر خيابان ماشين دربست گرفتم تا 

دم نفرين فرستادم که سراغ سحر بروم. تمام راه به خو

چرا يکی از ماشين ها را نگه نداشتم و همه را فروختم. 

در آپارتمان باز بود. با عجله دکمه آسانسور را فشردم 

و باال رفتم. از بس عصبی بودم يادم رفت کليد خانه اش 
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را با خودم بياورم. چند بار در زدم اما کسی باز نکرد. 

م تمام عضالت موبايلش هم خاموش بود. حس می کرد

بدنم شروع به لرزيدن کرده و قلبم داشت از درد می 

ايستاد. به سمت آسانسور که برگشتم در واحد روبروی 

سحر باز شد. دو پسر جوان بيرون آمدند و کنار من 

برای سوار شدن به آسانسور ايستادند. حالم با ديدنشان 

بدتر شد. معلوم بود در اين مدت کوتاه واحد های ديگر 

م که خالی بودند اجاره رفته و از بخت بد من يک ه

مشت جوان مجرد اطراف همسرم را گرفته اند. هر سه 

با هم سوار شديم. من گوشه ای به ديوار تکيه زده 

بودم و داشتم دنبال شماره تلفن سعيد می گشتم که يکی 

از جوان ها خطاب به دوستش گفت: دلم خيلی برای 

 !دختره سوخت

شد: من هم همينطور.... يک هفته است گوش هايم تيز 
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اينجاييم از بس بيچاره بی صدا رفته و اومده نفهميديم 

کسی توی اون خونه است... ديدی پدر شوهرش چه 

 قشقرقی راه انداخته بود؟ 

نفر قبلی جواب داد: آره... طفلکی رنگ به صورتش 

نداشت... معلوم نيست شوهرش کجاست؟ مرتيکه کم 

رو بکشه... تو فيلم رو ديدی؟ بدبخت مونده بود دختره 

نشسته بود توی آموزشگاه... جای خواهرم خيلی خانم 

بود... دلم خيلی براش سوخت... پدر شوهره عمال 

داشت بهش تهمت می زد... کلی حرص خوردم جواب 

نداد... دلم می خواست بگيرم پدر شوهرش رو بزنم... 

ی رو مرتيکه هيز وسط داد و هوارش داشت خانم محسن

ديد می زد...راست ميگن کافر همه را به کيش خود 

پندارد... ما اصال نفهميديم اين دختره کی اومد توی اين 

خونه چه برسه بخواد کرم بريزه... هر شب تو خونه ما 
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 ...پر از مرد بود هيچکس حاليش نشد

می توانستم همانجا گوشه آسانسور بميرم. معلوم شد 

هند خودشان از خجالت سحر قبل از اينکه به من خبر د

بيچاره در آمده اند. خدا می داند از کجا آدرسش را پيدا 

کردند و باالخره زخمشان را زدند. طبقه همکف پياده 

شدم و آن دو نفر دکمه پارکينگ را زدند. حس خفگی 

داشتم. به محض خروج از آپارتمان مثل کسی که دچار 

پياده به گاز گرفتگی شده نفس های عصبی می کشيدم. 

سمت خيابان اصلی راه افتادم اما جلوی پای خودم را 

نمی ديدم. صدای سحر را با کمی فاصله شنيدم و 

ايستادم. من توی پياده رو بودم و سحر داشت عرض 

  ...کوچه را به سمت من طی می کرد: سياوش... سالم

خودش هم رنگ به چهره نداشت. از همان فاصله اندک 

نه اش را ببينم. ترسيده بود. می می توانستم لرزش چا
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دانست خبر به گوشم رسيده برای همين جرأت نمی کرد 

خيلی نزديک شود. دستم را به ديوار گرفته بودم و 

نفس نفس می زدم. خجالت می کشيدم به چشم های 

وحشتزده اش نگاه کنم. قبال حتی اگر می دانستم اشتباه 

ه می انداختم از طرف من بوده با پررويی داد و فرياد را

تا همه چيز علی الظاهر به نفع من تمام شود و محکوم 

نشوم اما آن سياوش مرده بود. هرچند هنوز وزن 

جنازه اش را روی شانه هايم حس می کردم اما ديگر 

وجود نداشت که بخواهد به زورگويی هايش ادامه دهد. 

سحر حالم را فهميد. هرچند وحشت داشت همان جا 

رتش بکوبم اما دلش سوخت که قدمی کشيده ای به صو

جلوتر آمد و از روی باغچه کنار پياده رو پريد تا کنار 

من بايستد: سياوش... خوبی؟ می دونم... بيا بريم توی 

 ...خونه حرف بزنيم باشه؟ خواهش می کنم
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به سختی کلمات را روی زبان خشک شده ام جاری 

ايند: کجا کردم تا از بين دندان های قفل شده ام بيرون بي

 بودی؟

طفلکی با ترس قدمی به عقب برداشت و با لکنت گفت: 

  ...کالس داشتم

زير چشمی نگاهش کردم. حس می کردم مويرگ های 

چشم هايم پاره شده و همه چيز را خون آلود می بينم: 

 کالس چی؟

 

بغض کرده بود. دست هايش را عصبی به هم می فشرد 

می دانستم در و با ترس اطرافش را نگاه می کرد. 

ذهنش تصور می کند هر لحظه ممکن است وحشيانه به 

جانش بيافتم و همان ته مانده آبرويی که خودش خريده 

را هم زمين بريزم: کالس کنکور ميرم... خودت گفتی 
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اشکال نداره... به خدا سعيد اومد اسمم رو نوشت يه 

 ...وقت شاکی نشی

 آوردم که با بی حالی سری تکان دادم و دستم را باال

 تمامش کند: جايی قراره بری؟

چيزی نمانده بود گريه کند و به پاهايم بيافتد: 

 ...سياوش... بخدا

بی اختيار کمی صدايم باال رفت. نمی خواستم توضيح 

بدهد زيرا می توانست با کلماتش مرا آنقدر شرمنده کند 

که مثل برف آب شوم: هيس... هيچی نگو... راه 

 ...بيافت

 پرسيد: کجا؟با ترس 

با دست به انتهای خيابان اشاره کردم: تاکسی می 

 ...گيريم... تو جلو برو

نمی خواستم چهره وحشتزده اش را ببينم برای همين 
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پشت سرش راه افتادم. نبش خيابان سوپرمارکتی بود. 

خودم وارد شدم و يک بطری آب خريدم. تا قطره آخرش 

ست و دلبازی را سر کشيدم تا حالم کمی جا آمد. با د

نوشابه انرژی زا و چند قلم تنقالت خريدم بيرون آمدم. 

طفلکی دور خودش می چرخيد و پای تلفن با کسی 

حرف می زد. تا چشمش به من افتاد گوشی را سمت 

 ...من گرفت: بيا سعيده... می خواد باهات حرف بزنه

يادم افتاد همين چند دقيقه پيش مرا پشت خط کاشته 

 ...خاموش بود بود: تلفنت که

نگاهم از چشم هايش به دستی که می لرزيد و گوشی 

موبايل را گرفته بود حرکت کرد: سر کالس خاموش 

 ...کردم يادم رفت روشن کنم... ببخشيد

گوشی را گرفتم و کيسه خريدهايم را به دستش سپردم: 

 ...بخور... رنگت پريده
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ی سعيد بيچاره هم ترسيده بود اما به هر حال ديگر نم

توانست سکوت کند: ببين سياوش بهت گفتم اين بار 

دخالت می کنم... خودت گفتی سحر آزاده نگفتی؟ رفتيم 

اسمش رو نوشتيم کالس کنکور که درس بخونه... 

خواهر من از گل پاک تره اين تهمت ها وصله تنش 

 ...نيست

ميان حرفش پريدم: می دونم داداشم... نگران نباش ما 

  ...می کنم خوبيم... خودم حلش

 

 

دلش پر بود و اگر ادب خانوادگی اش اجازه می داد هر 

چه از دهانش در می آمد نثار پدر بی فکرم می کرد: 

چی رو حل می کنی؟ گفتی به خواهرم اعتماد داری 

رفتی براش خونه گرفتی... بابات اومده هرچی... 
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استغفرهللا... سياوش اين آخرش بود... به خدا قسم 

... پدرت به چه اجازه ای دست روی ديگه بريديم

 خواهر من بلند کرده؟ 

از حرص چشم هايم را بستم و دستم مشت شد. حتی 

خجالت کشيدم برگردم دوباره صورت سحر را نگاه کنم 

يا بپرسم در غيبت من چه اتفاقی افتاده: سعيد... زنگ 

 ...می زنم... نگران نباش بسپرش به من

رم رو سپردم به تو... دست بر نداشت: هفت ساله خواه

امانت داری نکردی برادر من... امروز ميام با خودم 

 ... می برمش

به سختی موفق شدم قانعش کنم کمی آرام بگيرد. برای 

اولين بار به پدرم و هفت جدش فحش دادم تا بی خيال 

شد. سحر مثل اسپند روی آتش اين طرف و آن طرف 

به سمتش  می پريد. تماس را که قطع کردم گوشی را
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گرفتم و ديدم چشم هايش پر از اشک است: بگيرش... 

 ...دنبالم بيا

با همه دنيا می توانستم حرف بزنم اما حتی توان گفتن 

يک کلمه به سحر را نداشتم. تاکسی گرفتم و از راننده 

خواستم ما را به خيابان جمهوری ببرد. سحر با تعجب 

 پرسيد: جمهوری برای چی؟

شيشه تکيه زدم تا خيره به خيابان  بی حال سرم را به

 !از نگاهش فرار کنم: می فهمی

جلوی فروشگاه بزرگی که انواع سازهای موسيقی می 

فروخت پياده شديم. تمام مسير هيچ کدام کلمه ای با هم 

حرف نزده بوديم. در مغازه را باز نگه داشتم تا سحر 

وارد شود و لحظه ای نگاهم به نگاهش گره خورد. 

اشک روی مردمک عسلی رنگ چشمانش، بغض هاله 

 !روی راه نفسم نشاند: برو تو هرچی دوست داری بخر
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خودش را بغل گرفت و قدمی به عقب برداشت: 

 ...ممنون... الزم ندارم... بيا بريم نمی خوام

در مغازه را بستم و نزديکش شدم. کنار گوشش آرام 

گفتم: سحر جان... می دونم دلخوری... مهم نيست 

عدش چه تصميمی درباره من می گيری... اين هم می ب

دونم فکر می کنی توقع دارم خودت رو به من بدهکار 

بدونی کار زشت بابام از يادت بره... من به تو 

بدهکارم... بعضی بدهی ها رو حتی اگر زمين و آسمون 

  ...جاشون عوض بشه نمی تونم جبران کنم

 

... اجازه بده چه باشی چه نباشی من باز هم بدهکارم

الاقل يکيش رو هرچند با دلخوری پس بدم... روی قلبم 

داره سنگينی می کنه... بيا تو بعدش هر چی دلت 

خواست بگو هر تصميمی بگيری ربطی به اين خريد 
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 نداره باشه؟

لب هايش را به داخل جمع کرده بود و محکم به هم 

فشار می داد: بگم نمی خوام داد می زنی... بگم می 

ام داد می زنی... بگم بسه ادامه می دی... بخوام خو

بمونم ديگه جون ندارم... لعنت به من روزی که به دنيا 

اومدم...کاش مادرم سقطم می کرد نه اينکه بسپاره 

 ...دست تو زنده به گورم کنی

از کنارم گذشت و تنه ای به کتفم کوبيد. همانطور دست 

به سختی به سينه با چشم های اشکبار و بغضی که 

کنترلش می کرد ايستاد تا من گيتار فالمينکوی 

گرانقيمتی همراه تمام لوازم جانبی خريدم و تاکسی 

تلفنی گرفتم. غرورش شکسته بود. شخصيتش به بازی 

گرفته شده بود. حق داشت که با يک اسباب بازی گول 

نخورد و بدتر احساس درد کند. من داشتم بار گناه 
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اما با اين کارم بيشتر غرور خودم را سبک می کردم 

سحر شکسته شد چون با شناخت قبلی که از من داشت 

می دانست اگر اعتراض کند همين دست و دلبازی را بر 

فرق سرش می کوبم و توقع دارم همه چيز را فراموش 

کند. دلم می خواست دستش را بگيرم اما صبوری کردم. 

د. وقتش نبود و بی شک حس بدی به او القاء می کر

جمالتی که جلوی در مغازه گفت در سرم زنگ می زد. 

خفه کردن يک نفر به جرم اينکه زن است و حق ندارد 

بدون اجازه شوهرش کاری کند چه فرقی با زنده به 

گور کردنش دارد؟ من با عرب جاهل چه فرقی داشتم؟ 

درست است اختياردار زندگی اش بودم اما معنی اش 

ش باشم. در سکوت وارد اين نبود قاتل روح و روان

خانه اش شديم. گيتار و بقيه لوازم را گوشه ای گذاشتم. 

زير چشم ديدم که روی مبل نشست و پاهايش را باال 
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آورد تا شصتش را به بازی بگيرد. وارد سرويس 

بهداشتی شدم و به بهانه شستن دست و صورتم وضو 

گرفتم. عجب درمانی برای خشم پيدا کرده بودم. در 

ند ثانيه آتش خشم درونم را تبديل به آرامش عرض چ

کرد. می توانستم با تمرکز بيشتری دريای طوفانی 

درون سحر را به سکوت دعوت کنم. ياد کتاب رمانی 

افتادم که زندگی واقعی مردی را تعريف می کرد و من 

  .دو شب پيش آن را خواندم

مردی زورگو که در يک سانحه فلج قطع نخاع می 

از او بيزار بود اما دلش نيامد ترکش  شود. همسرش

کند. مرد آنقدر با همسرش حرف زد و به اشتباهاتش 

اعتراف کرد تا زن او را بخشيد. در اين لحظه فرقی با 

  .آن مرد نداشتم اما درس خوبی به من داده بود

صورتم را خشک نکردم تا سردی آب، جوشش خشم 
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و با لحنی درونم را کنترل کند. خودم سراغ کتری رفتم 

 بی خيال پرسيدم: نسکافه داری؟

زير چشمی نگاهی کرد اما جواب نداد. زل زده بود به 

جعبه بزرگ گيتار و از درون می جوشيد. نفسی گرفتم 

و ليوانی آب خنک ريختم به سمتش رفتم: يه کم آب 

بخور سحر جان بايد حرف بزنيم... می دونم خيلی 

 ...عصبی هستی

 ...ند: نمی خوام خودت بخوربا لجبازی روی برگردا

ليوان را روی ميز گذاشتم و صندلی جلو کشيدم تا وقتی 

حرف می زنيم نزديکش باشم: هر طور راحتی... اول 

من شروع می کنم... امروز پدرم اومد و ماجرای اون 

 ....ويديو رو به زبان خودش تعريف کرد

اجازه نداد حرفم تمام شود. با خشم به سمتم چرخيد و 

اشگرانه غريد: به زبان خودش؟ حاال شد زبان پرخ
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خودش؟ زبان شما تهمت زدن و دروغ گفتن و کتک 

زدنه؟ آقا سياوش از قديم گفتن طال که پاکه چه منتش 

به خاکه... ترسيدم توی خيابون وحشی بازی در بياری 

ولی اينجا فرق داره... من کار بدی نکردم که بترسم... 

دم؟ کيارش حرف زشتی می دونی چند بار بهت زنگ ز

نمونده بود جلوی همسايه ها بارم نکرد... می تونستم 

زنگ بزنم پليس... باز هم من حيا کردم...تو که عين 

خيالت نيست ... هيچکس هم نمی دونه سرت کجا 

 ...گرمه

دستم را جلوی صورتش گرفتم تا سکوت کند. طوری 

وحشتزده عقب کشيد که فهميدم ترسيده او را بزنم: 

ر کن... االن تو هم داری به من تهمت می زنی... صب

اوال که کيارش و بابام غلط کردند... نمی دونم آدرس 

اينجا رو از کجا پيدا کرده... کيارش خيلی کم گند کاشته 
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حاال افتاده دنبال زن من که مثال چی رو ثابت کنه؟ ببين 

سحر... من حرف زدم پای هرچی گفتم هستم... تمام 

 ...دم اگر باور نمی کنی از شهرام بپرسمدت خونه بو

تلخندی زد و گفت: هه... تنها خونه بودی؟ سياوش 

هفت ساله نتونستم نيم ساعت ازت بخوام توی خونه بند 

بشی... چطوری باور کنم نزديک ده روزه تنها موندی 

 خونه؟ 

حق داشت باور نکند و من نبايد اجازه می دادم موضوع 

است ميگی... اما قبلش بحث عوض شود: باشه تو ر

 بگو ببينم سعيد راست ميگه بابام روت دست بلند کرده؟

عصبی تر از قبل با صدای بلندتری جواب داد: آره... 

 ...آفرين به بابات که ثابت کرد خيلی با غيرته

گوشی موبايلم را از جيب بيرون کشيدم و شماره پدرم 

که را گرفتم. سعی داشت مانع کارم شود. دختری نبود 
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از دعوای ما لذت ببرد و هميشه از اينکه خودش باعث 

تنش شود بيزار بود. تماس را روی پخش گذاشتم تا 

بشنود. خيلی تالش کردم حرف زشتی نزنم يا توهينی 

نکنم. بی اهميت به فحاشی های پدرم با لحنی آرام هر 

چه در توانم بود در دفاع از سحر گفتم و تماس را قطع 

کرده بود. نمی توانست بهتش را از کردم. سحر تعجب 

طرز برخوردم پنهان کند اما عصبی تر و دلخور تر از 

اين حرف ها بود که از موضع خودش پايين بيايد: االن 

هم البد من بايد بگم دستت درد نکنه آقا سياوش بيا 

بريم سر خونه و زندگيمون... خيلی ممنون از من دفاع 

 ...کردی

و ليوان آب را برداشتم سر  گوشی را روی ميز گذاشتم

کشيدم: سحر هر چقدر عصبی هستی... هرچی دلت 

شکسته يا غرورت جريحه دار شده قبول... به من يک 
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توضيح بدهکاری... هنوز زن عقدی من هستی حق 

دارم بدونم ماجرای اون ويديوی کوفتی چی بوده؟... 

خواستم قبلش بفهمی هنوز بهت اعتماد دارم و پشتت 

 ...لی تو هم بايد منو توجيه کنیايستادم و

ضربه ای به پشت دستش کوبيد و به سمت من چرخيد: 

مگه خودت نگفتی برم کالس؟ به همين زودی يادت 

رفت؟ چطوری برم از خونه بيرون و توقع داشته باشم 

 هيچ مردی اطرافم نباشه به غيرت جنابعالی بر نخوره؟

سعيم  پلک هايم را از خشم روی هم فشار دادم و همه

را کردم تا آرام باشم: جواب من اين نبود... تو اونجا 

کنار اون مرتيکه چه کار می کردی و چرا فيلمت همه 

جا پخش شده؟ نگفتم کار بدی کردی چون خودم فيلم رو 

ديدم هيچ چيز اشتباهی توش نبود فقط داستان رو بايد 

از زبون خودت بشنوم... فکر نکنم خواسته زيادی 
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 ...باشه

لحظه سکوت کرد و باالخره به زبان آمد: رفتم  چند

کالس کنکور ثبت نام کردم... خودت گفتی اگر دوست 

داری برو درس بخون... اونجا کالس موسيقی هم 

هست... دو سه روز پيش اين پسره که خيلی هم 

معروفه اومد... استاد من که يک خانم خيلی محترمه 

گاه تو وقت يکی دو بار ديده بود من با گيتار آموزش

بيکاری تمرين می کنم... از من خواست برای طرف 

آکورد بگيرم... بقيه فيلم گرفتند و از بخت بد من سيما 

خانم ديده هزار تا گذاشته روش تحويل شوهرش داده... 

 توضيحم کافی بود؟

سری تکان دادم و گفتم: کافی بود... ازت می خوام بری 

يچکس هم ربطی معلم بگيری هنرت رو ادامه بدی به ه

نداره... جواب بقيه هم وظيفه خودمه که بدم... خط 
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جديد می خرم هر وقت به من نياز داشتی زنگ بزن 

 ...خودم نوکرتم

بلند شدم تا او را تنها بگذارم. دسته کليد و گوشی 

موبايلم را برداشتم و گفتم: هيچ احدی حق نداره ديگه 

خرم... تو هم بياد در اين خونه... فردا برات ماشين می 

بايد خط عوض کنی نمی خوام هيچکس با تو تماس 

 ...داشته باشه

از روی مبل پريد کنارم ايستاد: سياوش می فهمی چی 

می گی؟ اصال معلوم هست داری چه کار می کنی؟ اگر 

کوچکترين حرمتی از من برات مونده به همون قسمت 

ميدم بيا تمومش کنيم... به خدا ديگه کشش ندارم يه 

 ...اليی سر خودم ميارم همه راحت بشيدب

به سمتش چرخيدم و سينه به سينه اش ايستادم. دسته 

ای از موهايش را که روی شانه افتاده بود بين 
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انگشتانم گرفتم و مستقيم به چشم های پر از اشکش 

خيره شدم: حرمت داری گلم... به موت قسم... اجازه 

بياره... به  نمی دم بعد از اين کسی به ناحق اسمت رو

اشک چشم هات قسم، خودم رو می کوبم از نو می 

سازم که وقتی ياد اسمم افتادی پشت سرش بغض و 

کينه نباشه... هر وقت هم خواستی باليی سر خودت 

بياری لب تر کن به جات بميرم... تو زن منی غلط کرده 

حتی بابام دست روت بلند کرده... می خوای تمومش 

ی اينطوری اجازه نمی دم... مگه کنی؟ باشه قبوله ول

وقتی ازدواج کرديم به جز اون خونه هفتاد متری من 

چيزی داشتم؟ بقيه اش هرچی تو زندگی با تو در آوردم 

نصف می کنم بهت ميدم بری... اين موها رو می بينی 

توی دستم؟ پست فطرت عالمم اگر اجازه بدم کسی جز 

 خودم مالکش بشه گرفتی چی گفتم؟
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ايش می لرزيد وقتی نگاهش بين چشم هايم مردمک ه

در رفت و آمد بود. می فهميدم از شروع رابطه دوباره 

با من می ترسد. نمی خواستم به او فشار بياورم. کافی 

بود هر چقدر سابقا با قلدری و زورگويی مجبورش 

کرده بودم ادامه دهد. دلم بوسه ای گرم از لب هايش 

تعرض به  می خواست اما حس کردم اين کار

احساساتش است. دستم را پشت گردنش بردم و پيشانی 

  ...اش را مردانه بوسيدم

فاصله گرفتم: تا شب شماره جديد بهت ميدم... هرچی 

الزم داشتی ديگه به خودم زنگ بزن... نخواستی حرف 

نزنی مهم نيست... پيامک بده که مجبور نشی تحملم 

خودم خبرت می کنی... اين هفته خيلی باهات کار دارم 

 ...کنم

از خانه سحر که بيرون زدم مستقيم به نمايشگاه رفتم. 
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شهرام هم از ماجرا خبر داشت. آدرس خانه سحر را 

کيارش پيدا کرده بود. آنقدر بين دوست های مشترکمان 

گشته بود تا باالخره کسی که خانه را از او گرفتم پيدا 

مرا  می کند. دلم می خواست زمين دهان باز کند و

ببلعد. شايد بايد سحر را طالق می دادم تا مجال نفس 

کشيدن بيابد. گناه آن طفلکی چه بود که خانواده من هر 

روز رفتارشان زشت تر از گذشته می شد؟ حتی خودم 

هم باور نمی کردم اينطور با هم عليهم متحد شوند. با 

شناختی که از آنها داشتم می دانستم همه اين کارها به 

ات پدرم انجام می شود. عالقه زيادی داشت به تحريک

  .«تفرقه بيانداز و حکومت کن«اين جمله که می گويد 

نگاهی به موجودی نمايشگاه انداختم تا برای سحر 

اتومبيل مناسبی بردارم. هيچکدام به دلم نمی نشست. 

خودم هم نمی توانستم بيشتر از اين بدون ماشين سر 
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ی به نمايشگاه همسايه ها کنم. شهرام پيشنهاد داد سر

بزنم. کمی گشت زدم و با همکارها احوالپرسی کردم تا 

باالخره ماشين روياهای سحر را يافتم. يک پژوی قرمز 

آلبالويی نسبتا نو که فروشنده امانت به يکی از کاسب 

ها سپرده بود. از همان ها که دست يک خانم دکتر بوده 

ا نوشتم و و فقط تا مطب می رفته. قولنامه اش ر

سوييچ را دست شاگرد مغازه سپردم. آدرس آپارتمان 

سحر را روی کاغذی نوشتم و از او خواستم تحويلش 

دهد. پيامکی برايش فرستادم تا ماشين را تحويل بگيرد. 

دو دقيقه بعد تماس گرفت تا اعتراض کند. برای شنيدن 

غر زدن هايش آماده بودم. کمی سکوت کردم تا حرفش 

سحر خانم... گفتم حقت رو ميدم... حق تو  تمام شود:

مهريه ات نيست که می دونم رفتی جلوی شکايتت رو 

گرفتی... اون سر جای خودش ولی تا وقتی عقد کرده 
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 ...منی پياده راه نيافت توی خيابون

خواست چيزی بگويد اما مانعش شدم: آره می دونم 

االن می گی قبال اجازه نمی دادم پشت فرمون باشی 

ن مردها نگاهت می کردند... قبال اينطوری قبال اون چو

  ...طوری... خودت داری ميگی قبال

چند لحظه سکوت کرد و گفت: من که می دونم بعدش 

می خوای بگی نمک نشناسم... همه اين کارها رو می 

  ...کنی که منو خفه کنی

از مغازه بيرون آمدم و پشت شيشه ايستادم تا کسی 

يگه دلت با زندگيمون نيست درسته؟ صدايم را نشنود: د

 هر کاری کنم فايده نداره؟

سکوتش نشان می داد پاسخش مثبت است. قلبم فشرده 

شد اما نتوانستم سرزنشش کنم: باشه سحر جان... يه 

کم وقت بده چند تا کار هست که بايد قبل از رفتنت انجام 
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بدم... يکيش خريد ماشين بود که خيلی وقته روی دلم 

.. قبولش کن من هم فردا با وکيل حرف می زنم مونده.

 ببينم چه کار بايد بکنيم باشه؟

باز هم سکوت کرد. دلم نمی خواست تماس را قطع کنم. 

يک چيزی ته قلبم می گفت هنوز اميدی هست. بی هدف 

به صدای نفس کشيدنش گوش می کردم شايد چيزی 

بگويد از اين تاريکی بيرون بيايم اما برعکس هميشه 

 !قط سکوت کرد و نهايتا گفت: باشهف

اين باشه يعنی راضی است زودتر همه چيز تمام شود. 

يعنی سياوش زمان تمام شده بيخود داری دست و پا می 

زنی. کمی همانجا ماندم و به عبور ماشين ها خيره شدم 

تا اشک هايم نچکد و همکارها نبينند چطور شکستم. 

ودم و قصد داشتم ليستی که در اين هفته آماده کرده ب

تک به تک انجامش دهم از جيب بيرون کشيدم. بايد 
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تغييرش می دادم. اين ليست برای ساختن يک زندگی 

بود نه از هم پاشيدن و جدا شدن. چاره ای جز بازگشتن 

به نمايشگاه نداشتم. ليست را تا زدم و در جيبم گذاشتم. 

را  انگار بی پدر صدها کيلو وزن داشت. شهرام قيافه ام

ديد، فهميد تيرم به خطا خورده. خنديد و ضربه ای به 

شانه ام زد: داداش صد سال اولش سخته بعد خوب می 

 ...شه

لبخندی مصنوعی زدم و روی مبل نشستم: بگو سندش 

 ... به نام سحر باشه... مدارکش

يک دفعه يادم افتاد وقتی از سفر برگشتيم گذرنامه را از 

ن لحظه بايد وحشت کنم يا سحر نگرفتم. نمی دانستم آ

اين کارم خوب بوده فقط ته دلم خالی شد. شهرام که 

سکوتم را ديد پرسيد: توی گاوصندوق؟ فکر نکنم... 

 ...صبر کن ببينم
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از فکر بيرون آمدم و صدايش زدم تا بيخود نگردد: 

شهرام جان... نيست... دست خودشه... ببين کپی 

زه تا خودش بره نداريم؟ فعال کارمون رو راه می اندا

 ...دفترخونه

شهرام خم شد گاو صندوق را چک کند اما پشيمان شد 

و صاف نشست: سياوش داريد جدا می شيد؟ ببخشيد 

می پرسم ولی قيافت خيلی تابلو داره می گه هيچی 

  ...سرجای خودش نيست

سرم را بين دست هايم گرفتم و به مبل تکيه زدم: نمی 

 ...ايده استدونم شهرام... فکر کنم بی ف

شهرام دلسوزانه خواست مرا راهنمايی کند: داداش 

من... چرا دستش رو نمی گيری ببری پيش مشاور 

 خانواده؟ 

کالفه شانه ای باال انداختم و دسته های چرمی مبل را 
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در مشت فشردم: کدوم مشاور خانواده؟ يک هفته است 

دارم دنبال يکی می گردم که بشه بهش اعتماد کرد... 

کس نمی شناسه... به هرکی ميگم فکر می کنه اين هيچ

کارها سوسول بازيه... نمی دونم ديگه چه کار کنم؟ 

شهرام خيلی عوض شدم... اين خلوت باعث شد بفهمم 

چقدر راهم رو اشتباه رفتم... نه تنها درباره سحر و 

خانوادم... درباره خودم خيلی بيشتر از اون ها اشتباه 

گيم فهميدم؟ عمرم رفت... انقدر کردم... من چی از زند

به خودم فشار آوردم که لذت های معمولی يک انسان 

هم از يادم رفته... غذا می خوردم چون وظيفم بود... 

زن گرفتم چون وظيفم بود... من حتی شب خونه می 

رفتم چون وظيفم بود وگرنه تا صبح جون می کندم که 

دم... حس ثابت کنم وظايفم رو به نحو احسنت انجام دا

می کنم مريضم... مشکل روانی دارم... آخه کدوم مردی 
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اين همه سال به زنش دست نمی زنه عين خيالش هم 

 نيست؟

شهرام خيلی محکم و قاطع گفت: مردی که خسته 

است... وقتی بدنت توانايی يک ثانيه بيدار موندن نداره 

و مغزت تمام مدت در حال دو دو تا چهارتا کردن باشه 

وم از احساساتت درست و به موقع کار نمی هيچ کد

کنه... سياوش تو به کمک احتياج داری تنهايی از 

 ...پسش بر نميای

همان لحظه ياد قولی که به سحر داده بودم افتادم: آخ 

شهرام راستی... دو تا خط صفر می خوام... يکی برای 

 ...خودم يکی هم برای سحر

وض کنی؟ با تعجب پرسيد: خط؟ می خوای خطت رو ع

 ...ديوانه شدی سياوش؟ همه مشتری هات

ميان حرفش پريدم: خط قبليم بمونه ولی اين مغز لعنتی 
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من احتياج به آرامش داره... زندگيم روی هواست االن 

نمی تونم به ديوانه بازی و جو زدگی خانوادم اهميت 

 ...بدم... همه شون خل شدند

ميز  شهرام به صندلی تکيه زد و با انگشتانش روی

ريتم گرفت: ديوانه نشدند... سياوش تعجب می کنم 

چطور هنوز خانواده خودت رو درست نشناختی... االن 

هيچ سوژه ای جز تو و کيان ندارند که سرشون گرم 

بشه... خودت بگو... کل تفريح پدر و مادر تو اينه 

سرشون دائم توی زندگی بچه هاشون باشه از همه چيز 

  ...هم يک فاجعه می سازند

 

مثال تا همين چند سال پيش شلوار جين پوشيدن برای 

دخترهای خونه شما شده بود انقالب کبير فرانسه... هر 

پديده جديدی بايد يک مدت توی خونه شما به چالش 
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کشيده بشه همه فاميل نظر بدند شايد بشه توی مخ 

مامان و بابات کرد... االن فکر می کنند تو جدا بشی 

ميه و کی اينجا اضافه است؟ سحر نوه دار شدن حت

بيچاره که خودش اندازه کافی ازشون خورده... مگه 

احمقه از همچين خانواده ای بچه دار بشه؟ جنايته می 

فهمی؟ افکارشون هنوز ميگه زندگی خراب فقط با بچه 

خوب می شه چون اينطوری بيشتر می تونند به دختر 

رو درمان  مردم حکومت کنند... تو بايد بری اول خودت

کنی بعد بری سراغ سحر وگرنه همين آش و کاسه 

است... دو تا داد بزن برادر من... نترس مادرت گريه 

می کنه نفرينت می کنه ولی اون روح خبيثی که 

تسخيرشون کرده می ترسه دست از سرشون برمی 

 ...داره خودشون هم به آرامش می رسند

وارم کالفه کف دست های عرق کرده ام را روی شل
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کشيدم و برخاستم کمی راه بروم: می دونم شهرام... بيا 

موبايلم رو ببين چند تا شماره تلفن مشاور ذخيره 

کردم... به هر کس زنگ می زنم حرفشون فقط گرفتن 

حق ويزيت و اين چيزهاست... اعتماد ندارم هر جايی 

برم... دنبال يکی می گردم دلسوز باشه وگرنه توی 

 ...اره تلفن مشاور خانواده بودروزنامه پر از شم

با دستش اشاره کرد کمی صبر کنم. داخل موبايلش 

دنبال چيزی گشت و گفت: اين که بهت ميدم توی 

گوشيت ذخيره کن... مشاور خواهرم بود... خودش که 

تعريف می کرد ولی من از نزديک نديدمش... راستی 

 خبر داری کيان برگشته؟

ديد را باز کردم: به من بی خيال گزينه ذخيره شماره ج

چه که برگشته؟ من خيلی مرد باشم زندگی خودم رو 

درست کنم... شک نکن کيان از عهده زندگيش خيلی 
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 ...بهتر از من بر مياد

شماره را خواند و گفت: جايی نداره بره... خونه مادر 

دختره است... دنبال کار می گشت... بهش بگم بياد 

 ...خواستم نظر تو رو بپرسماينجا غوغا می شه... می 

فکری به ذهنم رسيد: بهش بگو بياد... تا وقتی دنبال 

کارهای خودم هستم اون می تونه جواب مشتری هام 

 ...رو بده

سری تکان داد و حرفم را تأييد کرد: من هم به اين فکر 

کردم ولی جواب خانوادت رو کی می خواد بده؟ کيارش 

ه بابات... فکر می کنه بد افتاده به ثابت کردن خودش ب

به جون شما دوتا بيافته پيش بابات عزيز می شه... 

منتظره کيان اينجا آفتابی بشه تا دوباره جنجال راه 

  ...بندازه
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دوباره به خودم تأکيد کردم ربطی به من ندارد اما بايد 

به قول سحر هر کس را جای خودش می گذاشتم: 

سحر خط پيدا شهرام جان... لطف کن فردا برای من و 

کن به کيان هم بگو بياد... ديگه وقتش رسيده جلوی 

همه شون در بيام... کيان کار بدی نکرده... چند سال با 

دختره دوست بوده مادرم جلوی خودم بهش می گفت 

عروسم عروسم... خوب بود با احساس ناموس مردم 

بازی کنه؟ دمش هم گرم... من ميرم خونه هرچی شد با 

 ...گيرخودم تماس ب

مشاوری که شهرام معرفی کرد هم کار زيادی انجام 

نداد. فقط نشست و من حرف زدم پولش را گرفت. شبيه 

دائم نبش قبر کردن گذشته ام بود. دل خوش هفته ای 

يک بار جلسه مشاوره می گذاشت و يک ساعت من 

وراجی می کردم. نمی فهميد زندگی ام هر لحظه ممکن 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

719 
 

پاشد و من هيچ راهنمايی است برای هميشه از هم ب

ندارم. شبی که خط جديد برای سحر فرستادم برايش 

  .پيامک فرستادم: شماره نو مبارک

جواب نداد و من آنقدر منتظرش ماندم تا خوابم برد. 

روزهای بعد هم اوضاع به همين منوال بود با اين 

تفاوت که اگر مشکلی پيش می آمد با يک پيامک خبرم 

که سيما خانم همراه ترانه به خانه  می کرد. مثل روزی

سحر رفتند تا زير زبانش را بکشند. سحر پيام داد: 

سيما با ترانه اومده دنبال نقطه ضعف از من داره صدام 

 !رو ضبط می کنه. گفتم که بدونی همين

آنشب سرزده به خانه ترانه رفتم. برعکس اين چند 

از من وقت که خيلی آتش بيار معرکه شده بود با لبخند 

استقبال کرد. هر دو می دانستيم دليل اين مالقات چيست 

و ترانه پيش خودش اين تصور را داشت برای قانع 
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کردن من دستش پر است. کمی با خواهرزاده هايم وقت 

گذراندم تا تنها شديم. اجازه ندادم او شروع کند به خاله 

زنک بازی و بحث را به بيراهه بکشاند. خودم سر 

کردم تا پيامم از طريق ترانه به کل فاميل  حرف را باز

برسد: می دونی ترانه؟ يک روزی بود فکر می کردم 

بزرگترين افتخارم پسر بزرگ اين خانواده بودنه اما 

هرچی بزرگتر شدم فهميدم توی خونه ما همه چيز دو 

رو داره. من از دست شماها ناراحتم اين موضوع هم 

ينکه گول خوردم و ربطی به ازدواجم نداره. من از ا

شعورم زير سوال رفته دلخورم توی اين موضوع هم 

  ...سحر هيچ دخالتی نداشته

 ...جو زده از جا پريد: ما تو رو گول زديم يا

دستم را باال بردم تا ساکتش کنم: ترانه ساکت شو گوش 

بده... من اگر برای همه دنيا حتی خودم بد بودم برای 
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تنها توقعم اين بود کاری تو برادر خيلی خوبی بودم...

نکنی از داشتنت خجالت بکشم... چسبيديد به سيما و 

کيارش کارهايی می کنيد که آدم عارش مياد ولی مهم 

نيست... البد خوش می گذره ارزونی خودتون... زندگی 

توست به من ربطی نداره اما زندگی من هم به تو ربطی 

نزنيد... می  نداره... اگر نمی تونيد کمک کنيد الاقل زخم

دونی چرا برای زنم خونه گرفتم؟ چون می دونستم نه 

تنها از خانواده خودم نمی تونم توقع همدلی کنم بلکه 

بايد منتظر باشم هرچی خودم درست می کنم تو سه 

ثانيه خرابش کنند من بمونم و شرمندگيش... 

فرستادمش از ما دور باشه ولی انگار شما هيچ کاری 

زندگی منو به هم بزنيد... چقدر بگم  نداريد جز اينکه

من زنم رو دوست دارم؟ مادر من بچه می خواد؟ 

چطوری از سحر توقع داريد حامله بشه وقتی شوهرش 
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رو در شبانه روز سه چهار ساعت بيشتر نمی بينه اون 

هم توی خواب؟ خود تو به خاطر اينکه کادوی تولد از 

.. شوهرت نگرفتی زمين و آسمون رو يکی کردی.

خشتک حسام رو خود من کشيدم سرش که چرا به زنت 

توجه نمی کنی... نمی خوای هری... يادت هست؟ چرا 

تولد تو مهمه اما تولد زن من که يک دختربچه هجده 

ساله بود اومد توی زندگيم برای هيچکس اهميت 

نداره... اون توجه نمی خواد؟ اون زن نيست؟ خون 

و از تخم طال به گريه کنه حقشه چون عروسه ولی ت

دنيا اومدی؟ خانواده شوهرت اگر اين کارها رو باهات 

بکنند که قيمه قيمه شون می کنی... يک بار سحر به 

هيچکدوم از شما بی احترامی کرده؟ تنها چيزی که 

خواست احترام بود و بس ما هم که کلهم ترکونديم... 

گوش بده خواهرم... از اين لحظه به بعد می خوام همه 
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ن بدونيد... من يعنی سحر... سحر يعنی من... اين تو

بار بشنوم کسی اشکش رو درآورده يا دلش رو شکسته 

به حرمت هفت سال عمرش که به باد دادم دستش رو 

می گيرم از اينجا می برم... اسم هيچکدوم از شما هم 

ديگه نميارم... هفت روز هفته فقط يک روزش می 

دارم، زندگی دارم، زن تونه مال شما باشه... من کار 

  ...دارم، مسئوليت دارم برده شما که نيستم

هر وقت تونستيد بفهميد بايد به حريم خصوصی من 

احترام بگذاريد می تونيد فکر کنيد برادری به اسم 

سياوش داريد در غير اينصورت من هم مثل کيان 

ترکتون می کنم... در ضمن کيان با من می مونه... تنها 

ز احترام من از يادش نرفته کيان بيچاره کسی که هنو

است که هيچ گناهی نکرده جز پای حرفش موندن به 

  ...ناموس مردم... به خودتون بياييد ديگه بسه
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صورتش از حرص کبود شده بود. آخر هم نتوانست 

ساکت بماند و متلکی بار سحر نکند: خوب پری 

 داداشم... سحر خانم هم همين اصطالحات قلمبه رو می

گفت... حريم خصوصی... ناموس مردم... باشه ما بد، 

سحر خوب... برو ببينم تا کی ازت سواری می گيره ... 

 ...ما همه گناهکار، سحر پاک

با سری باال گرفته روی مبل خيز برداشتم: آره... شما 

گناهکار سحر من پاک... کی سحر دستش زهرماری 

ر دست گرفته جلوی نامحرم با لباس بد گشته؟ کی سح

روی کتاب خدا گذاشته آبروی کسی رو برده که با قسم 

دروغ خودش رو توجيه کنه؟ ترانه بی آزارترين فرد 

توی اين خانواده تا حاال سحر بوده... نه توقعی نه گله 

و شکايتی... اگر به شما پناه آورد مشکل زندگيش رو 

حل کنيد دليلش اين بود نمی خواست من جلوی خانواده 
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ريبه ها بی حرمت بشم... شما چه کار خودش و غ

کرديد؟ متحد شديد محکومش کنيد به چی رسيديد؟ ما از 

اون خانواده ها بوديم ناموسمون بره پارتی مختلط؟ از 

کی تا حاال؟ پشت سر من هر غلطی دلتون می خواد می 

کنيد بعد مظلوم بازی در مياريد فيلم بازی می کنيد که 

باورتون کردم ولی  چی بشه؟ به من ضرر رسيد که

آفتاب که تا ابد پشت ابر نمی مونه... سحر از همه اين 

داستان های شما دور بوده... چی به شما می رسه من 

از سحر جدا بشم؟ فکر کردی مثال مونا بياد زندگی من 

ميشه گلستان به سال نکشيده نوه گذاشتم بغل مامان؟ 

ی نه خواهر من درد منم و شماها... اگر تصور کرد

مونا ساکت می مونه اشتباه می کنيد... مونا مثل سحر 

نيست از قوم وحشی ماست... دو روز نمی کشه همه 

تون سر طناب زير آفتاب پهن شديد...هنوز از طرف من 
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هيچ وعده ای نبوده باباش داشت منو پاره می کرد وای 

به حال اينکه مسئول زندگيش بشم... فکر کرديد همه 

 سحر ساکت می مونند؟ مثل بابای بی عرضه

می گم بی عرضه چون اگر خودم بودم صدبار دامادم رو 

با کل خانوادش کشته بودم ... جواب اعتمادشون رو 

چی داديم؟ بابای من رفته دست روی دخترشون بلند 

کرده؟ به خدا که اگر پدرشوهر تو همچين کاری کنه 

همين کيارش زنده اش نمی گذاره وای به حال من که 

ی کنم حتی اگر دختر خودمون مقصر باشه... لهش م

ترانه دوباره ميگم... تموم شد... اينجا آخر خط شما با 

سياوش و سحر بود... حجت تموم کردم که بعدا نگيد 

خبر نداشتيد... تکرار می کنم هفته ای يک روز هزاران 

بار تقديم به شما... مثل مهمون غريبه ميام فقط از 

ادرم کمک می خوان؟ باشه ولی روی وظيفه ... پدر و م
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تقسيم کار می کنيد... يک بار من، دفعه بعد شماها... 

 گرفتی يا دوباره توضيح بدم؟

جمالت آخرم را آنقدر کوبنده گفتم که ترسيد و فقط 

جلسه را خاتمه » ما رفتيم«سری تکان داد. با جمله: 

دادم. فقط پنج روز تا پايان وعده چهل روزه ام مانده 

دم حس می کردم ديدگاهم درباره زندگی چقدر بود. خو

تغيير کرده اما هنوز راضی نبودم. به هر حال نمی شد 

ادامه داد. بايد شروع می کردم به کار کردن روی رابطه 

ام با سحر و اين مستلزم نزديکی ما به يکديگر بود. 

برای آخر هفته از شهرام و همسرش خواستم قرار شام 

ود تنها با هم روبرو نشويم. بيرون بگذارند. بهتر ب

باالخره آن روز رسيد که بايد تماس می گرفتم و سر 

حرف را باز می کردم. دستی به خانه کشيدم و روی 

تخت سحر در آن اتاق کوچک نشستم. در کمد لباس 
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هايش را باز گذاشتم تا با ديدن باقيمانده لوازمش بتوانم 

کنم به  به ياد بياورم با چه کسی حرف می زنم... حس

چشم هايش نگاه می کنم و فراموش نکردم چه به 

روزگارش آورده ام... شماره را گرفتم و به ديوار پشت 

تخت تکيه زدم. چند باری زنگ خورد تا برداشت. با 

 ...لحن سردی فقط گفت: بله

برای چند ثانيه حس کردم آنقدر دستپاچه شده ام که 

نم حواسم را زبانم بند آمده اما با تغيير وضعيت نشست

 جمع کردم: سالم سحر جان خوبی؟ 

 ...کوتاه پاسخ داد: خوبم... بگو

سخت بود اما دستش درد نکند که مثل هميشه زود 

کوتاه نمی آمد. الزم بود مرا پس بزند تا ناز کشی ياد 

بگيرم: آم... ببين من با وکيل صحبت کردم... همه چيز 

تر همديگه آماده است اما... ازت می خوام يک مدت بيش
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رو ببينيم چند تا کار هم هست که بايد حتما کنارم باشی 

  ...نظرت مهمه

 

می خوام توی اين مدت با هم بيرون بريم... شايد نظرت 

عوض شد... من سر حرفم هستم ها... فکر نکنی دارم 

مجبورت می کنم يا می خوام توی فشار باشی... برای 

ر که بدونی همين شماره وکيل رو بهت ميدم تماس بگي

هيچ فشاری در کار نيست... اما ازت خواهش می کنم 

اين آخرين فرصت هم به من بده شايد تونستم نظرت رو 

عوض کنم...اگر شرطی چيزی هم داشته باشی در 

 آرامش می شنوم... باشه؟

بعد از يک مکث نسبتا طوالنی با صدايی که محسوس 

ر می می لرزيد گفت: باشه... من فردا کالس دارم اگ

 ...خوای بيا دنبالم... ساعت چهار تموم می شه



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

730 
 

فکر می کردم بايد تا پنجشنبه صبر کنم اما پيشنهادش 

را به هيچوجه نمی شد رد کرد: باشه عزيزم پس با 

 ...آژانس برو که من بيام دنبالت

دوباره مکث کرد. انگار به سختی داشت جلوی زبانش 

ماند: سعيد را می گرفت اما نهايتا موفق نشد ساکت ب

منو هر روز می رسونه... سياوش خيلی فرق کردی... 

می خواستم پای حرفم بمونم بهت بگم هرگز فرصتی 

نمی دم اما اين طرز برخوردت و کارهايی که توی اين 

مدت کردی... نمی دونم... خيلی عجيبه... به خودم 

ميگم هفت سال جنگيدم بدون هيچ کمکی از طرف تو... 

اال که داری برای اولين بار سعی می چطور می تونم ح

کنی ناديده بگيرم؟ دوباره منو سر دو راهی 

گذاشتی...کی سياوش از جمالتی مثل خواهش می کنم يا 

نظرت برام مهمه استفاده می کرد؟ حداقل يک بار می 
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خوام توی اين فضا ازت خاطره داشته باشم... باشه 

اينکه  ميام... اون همه سال خون به جيگر شدنم ارزش

يک بار ديگه به هر دومون فرصت بدم داره گرچه 

 ...وقتی ياد کارهای بابات می افتم

با توضيح و وعده دادن نمی شد چيزی را حل کرد. بايد 

در عمل به هر دو ثابت می شد قادر به ادامه زندگی 

هستيم يا دوباره همان سير باطل است فقط شمايلش 

حر حق می دادم اما فرق کرده. درباره خانواده ام به س

غيرقابل حل هم نبود. آخرش اين می شد که سحر را تا 

آخر عمر از خانواده خودم دور نگه می داشتم دنيا که 

به آخر نمی رسيد. به جرأت می توانستم بگويم اولين 

قرار مالقاتی بود که به اين سبک با يک زن داشتم. 

 رمانتيک يا عاشقانه فرقی نداشت زيرا اولين زن در

زندگی من سحر بود و نهايت گشت و گذارمان به 
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مهمانی منزل فاميل يا رستوران يکی از اقوام ختم می 

  .شد

کافه رفتن و اينجور چيزها فقط در دوران عقد و 

نامزدی اتفاق افتاد که هميشه يکی کنارمان بود. دو 

ساعت جلوی آينه رژه رفتم تا باالخره تصميم گرفتم چه 

ه اطرافم صدای سحر در ذهنم پيچيد: بپوشم. با نگاهی ب

خدا خيلی بهت رحم کرده دختر نشدی... آخه زنی گفتن، 

مردی گفتن... دو ساعته جلوی آينه ای هر کی ندونه 

فکر می کنه گريم عروسی کردی... از بس منتظر شدم 

لباس هام چروک شد... بدو ديگه...کلفتت مياد همه رو 

 ...جمع می کنه فقط بدو

پوشيدن هميشه خانه را تبديل به بازار شام برای لباس 

می کردم. بيچاره سحر اوايل همه را اتو می کشيد و 

مرتب داخل کمد می چيد اما صبح خروس خوان آقا 
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سياوش شوی لباس راه می انداخت و همه چيز وسط 

خانه پهن می شد. وقتی اعتصاب کرد و ديگر دست به 

يلی سختی لباس های من نزد قدرش را دانستم. کار خ

بود و من فکر می کردم تمام روز جان کنده ام در 

حاليکه سحر گوشه ای چرت می زده و هيچ کاری 

نکرده. خواستم گل بخرم اما به نظرم کاری سطحی بود. 

برعکس هميشه که هيچ ذهنيتی نداشتم حاال هزاران 

ايده خالق از زوج هايی که در فيلم ها ديده بود در مغزم 

ايتا تصميم گرفتم شکالت بخرم که رديف می شد. نه

جعبه اش يادگار بماند. با اين ترفند باعث می شدم در 

تنهايی يادم بيافتد در عين حال خيلی با شلوغ کاری 

خودم را حيله گر نشان نداده بودم. جعبه فلزی کوچکی 

بود که طرح انيميشن داشت. داخلش شکالت های 

پيام قلبم را پيچيده شده در زر ورق به شکل قلب قرمز 
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می رساند. جلوی آموزشگاه که ايستادم متوجه شدم 

ماشين جديدم را نمی شناسد. پياده شدم و نزديکش 

رفتم. با همان تيپ دانشجويی خودش را بغل گرفته بود 

و با نگاه نگرانش خيابان را وجب می کرد. با اينکه به 

ماه ارديبهشت نزديک بوديم اما هوا آنقدر سرد بود که 

های مردم به شکل بخار خارج می شد. باران  نفس

شديدی آمده بود. انگار آسمان هم فصل ها را با هم 

قاطی کرده و راه خود را گم کرده که بهار را از ياد 

برده... انگار خورشيد نمی خواست گرمای خود را به 

جان زمين هديه کند... درست مثل سحر من که نمی 

شب قلبم با خود خواست دوباره وسط آسمان تاريک 

سپيدی صبح بياورد.با يک نگاه سطحی می شد فهميد 

دختری که کنار يک فروشگاه بزرگ لباس ايستاده 

  .انگيزه ای برای ست کردن رنگ پوشش خود ندارد
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ژاکت شکالتی رنگی که من برايش از مغازه های 

اطراف هتل خريدم به تن داشت اما معلوم بود جوابگوی 

مانتوی سياِه رنگ و رو رفته با سرمای محيط نيست. 

شلوار جينی که زانو انداخته همراه کتونی های قرمز و 

کيف ارتشی سبز تلفيقی از شلختگی روان سحر و 

خساست شوهرش را به نمايش می گذاشت. گونه هايش 

از سرما سرخ شده بود وقتی نگاهش به سمت من 

 ...چرخيد: سالم... باز هم دير کردی

وبايلم انداختم. به حدی در افکارم نگاهی به ساعت م

غرق بودم که متوجه نشدم بيست دقيقه او را جلوی 

آموزشگاه کاشته ام که البته عادت هميشگی ام بود: 

 ...شرمنده سحر جان... بدو سوار شو يخ زدی

ترديدش را که ديدم ايستادم و با حرکت سرم دليلش را 

چرخی  جويا شدم: می گم... می شه بيای باال الکی يه
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بزنی؟ می خوام بقيه ما رو با هم ببينند... البته اگر 

 ...ديرت نمی شه

بی جهت مرا به دفتر آموزشگاه برد. متوجه نبودم دليل 

کارش چيست اما حدس می زدم فقط می خواست من 

بفهمم جای بدی رفت و آمد نمی کند. وقتی دستش را 

زير بازوی من برد و وسط سالن انتظار آموزشگاه 

تاد فرضيات ديگری هم در ذهنم شکل گرفت. حدس ايس

زدم می خواهد به حاضرين بفهماند زنی متأهل است و 

اگر کسی نقشه ای کشيده چشم هايش را درويش کند. 

آن لحظه فهميدم هرگز زن خودم را نشناخته بودم. سحر 

می توانست بدون اينکه سايه يک مرد باالی سرش 

عد گفت کافی است و باشد از خودش مراقبت کند. کمی ب

با هم به سمت ماشين راه افتاديم. در سمت بغل راننده 

را که به احترامش باز کردم چنان چپ چپ به من زل 
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زد از خجالت شبيه لبو شدم. به سختی جلوی لبخندش 

را گرفت و سعی کرد اخم کند. يادم افتاد سابقا هر مردی 

 اين کار را برای زنش می کرد ادای عق زدن در می

مرد هم انقدر ذليل؟! به جز مادرم «آوردم و می گفتم 

» هيچوقت برای هيچ زنی در ماشين باز نمی کنم.

نفهميده بودم چه حس شاهانه و پر غروری دارد... 

حساب نکردم مادر خودم با مادر بچه هايم به يک اندازه 

اين  .محترمند وگرنه خفه می شدم کمتر شعار می دادم

  .حس و حال ديگری داشتبار کنار سحر نشستن 

قبال دائم گوشی در دستم بود و مشغول وراجی کردن با 

مردم اما حاال مغزم تهی بود از هر دل نگرانی ديگری 

به جز دلبری کردن از همسر دوست داشتنی و بی 

 آزارم. بخاری را روشن کردم: سردت نيست؟

صورتش کامل به سمت خيابان بود اما من می توانستم 
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غل چهره غمزده اش را ببينم: خوبه... االن گرم از آينه ب

 ...می شم

جرأت کردم دستش را بگيرم. با سردی پذيرفت انگشتان 

يخ زده اش را در ميان گرمی دستم پنهان کند: چرا 

 ...دستکش نمی پوشی؟ پوستت سرخ شده

متعجب با دهان باز برگشت و نگاهم کرد. لبخند زدم و 

يدم: چاکرتم... باز چی دستش را باال آوردم آرام بوس

 شده؟

خودش را خونسرد نشان داد و شانه ای باال انداخت: 

چيز که زياد شده... مثال آقا سياوش مهربون شده... 

حواسش به دست يخ من پرت شده... بوس می کنه اون 

هم وسط خيابون... اصال بگو ببينم... تو برادر دو قلوی 

منه سياوش نيستی؟ چون فقط قيافت شبيه شوهر 

 !اخالقت يه چيز ديگه است... آهان... گوش بده
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سکوت کردم تا منظورش را بفهمم اما چيزی عايدم 

 نشد: به چی گوش بدم؟

با دست آزادش به پخش اشاره کرد: گوش کن... تو 

ماشين سياوش بشينی از اين آهنگ ها گوش بدی؟ 

 يادت نيست ليست دلخواهت چی بود؟ 

پيچيد. هميشه ترانه  صدای قهقهه من در فضای ماشين

هايی گوش می کردم که سحر می گفت وقتی کنارم می 

نشيند ضعف اعصاب می گيرد. اصوال محصول قبل از 

انقالب بود. از همان ها که ديگر هيچکس عالقه ای به 

شنيدنش ندارد. آهنگی که در ماشين پخش می شد 

موسيقی متن يکی از فيلم هايی بود که تازگی ديدم و 

من تأثير مثبت داشت: ديگه ما اينيم سحر  خيلی روی

 !خانم... کيه که ببينه؟

با چشم های وق زده به سمتم چرخيد و هيجان زده 
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پرسيد: نگو که می خوای منو ببری اون رستوران 

خوشگله نزديک خونه خودمون... عمرا باور کنم 

 ...خودتی

خوب شد يادم انداخت. رستورانی با غذاهای ايتاليايی 

انه می شناختيم که سحر عاشق دکورش بود. نزديک خ

چند بار با ترس گفته بود خيلی دوست دارد يک بار به 

آنجا برويم اما من خودم را به نشنيدن می زدم: دلت می 

  .خواد بريم؟ هرچی تو بگی امشب مال توست

دستش را پس کشيد و خودش را به گوشه در چسباند: 

وش نيستی... نزديک من نشو... ديگه مطمئن شدم سيا

  ...بگو شوهر من کجاست وگرنه جيغ می زنم

حس زيبای درونم باعث شد با پشت دست نوازشی روی 

گونه اش که هنوز سرد بود بکشم. حرکتم باعث شد 

عضالتش شل شود و روی صندلی لم دهد. می شد در 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

741 
 

تاريکی برق چشم های پر از سوالش را ديد. وقتش 

: در داشبورد رو باز رسيده بود بيشتر سورپرايزش کنم

 ...کن

 !چشم هايش کامال گرد شد: نه... شوخی می کنی

با عجله بازش کرد و چشمش به بسته شکالت افتاد. 

لحظه ای نگاهش کرد و تصميم گرفت متلکی بارم کند: 

 برات کادو آوردند؟ نترسيدی ورشکست بشی؟ 

آهی پر درد کشيدم و نگاهم را به خيابان دوختم: من 

ورشکسته شدم خودم خبر ندارم... بازش کن  خيلی وقته

نترس تازه است به نيت تو خريدم کسی هم کادو 

 ...نداده

شکالتی در دهانش گذاشت و کنجکاو پرسيد: نگفتی... 

توی اين دوماهی که منو از زندگيت حذف کردی خوش 

 گذشت؟
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معلوم بود سخت گذشته که چهل روز برايش دو ماه 

. اوال که حذفت نکرده جلوه می کند: عزيز خانم..

بودم... خواستم حس کنی هيچ فشاری از سمت من 

نيست... بد گذشت که مجبور نبودی دائم گزارش بدی و 

اجازه بگيری؟... کمتر از چهل روز بوده برات دو ماه 

 !!گذشته؟ عاشقی ها؟

خودم می دانستم چه متلک سنگينی انداخته ام و دست 

همين لبخند روی نقطه ضعفش گذاشته ام. برای 

موذيانه ای روی لب هايم نشست. سحر هم به روی 

خودش نياورد: نه زنگی می زدی... نه تلفنت روشن 

می شد... خدا می دونه سرت کجا گرم بود وگرنه قبال 

 ...اون گوشی وامونده

حرفش را قطع کردم: خودت گفتی قبال... اين قبال که 

رين ميگی دمار از روزگار من درآورد... مردن کمت
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چيزی بود که به خاطر همين قبال از خدا می خواستم... 

حرفش هم نزن بيا از حاال بگيم... می خوای بدونی کجا 

بودم؟ همه رو بهت ميگم... اصال اومدم که همين رو 

تعريف کنم... دلم می خواد وقتی ببرمت رستوران در 

خونه که برات خاطره خوبی باشه... امشب شايد حرف 

باشه... بريم جايی که راحت بشينيم هامون قشنگ ن

 بدون مزاحم صحبت کنيم... عجله که نداری؟

 سری تکان داد و پرسيد: نه... چطور؟

راهنما زدم تا مسيرم را عوض کنم: پس امشب تا 

ديروقت با منی... بريم سمت لواسان توی راه هم حرف 

 بزنيم؟

اين راهی بود که هر بار می خواستيم بيرون باشيم من 

  .رفتم و به رستوران فاميل فضولم می رسيدمی 
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ديدم اخم هايش در هم تنيد بيشتر توضيح دادم: قرار 

نيست بريم رستوران عمو فاضل... ديگه هيچوقت اين 

جور جاها نمی برمت... بريم يک جای دنج که تا 

 ...ديروقت بتونيم بشينيم... اخم نکن عزيز خانم

ی بلند کشيد: دست به سينه در صندلی فرو رفت و پوف

باشه فقط ديگه نگو عزيز خانم... حس می کنم هشتاد 

 ...سالم شده

خنديدم و دستم را روی ران پايش گذاشتم. زير چشمی 

نگاه معناداری به دست من انداخت اما برای اينکه 

لبخندش را نبينم نگاهش را به سمت خيابان چرخاند. 

وع کمی در سکوت کلمات را در ذهنم مرتب کردم تا شر

به تعريف کنم: اين مدت... خيلی کارها کردم... مثال 

 ...چهار روز کامل شدم سحر

آرنجش را به در تکيه زد و کمی به سمت من چرخيد: 
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شدی سحر؟ يه جور بگو اين ضعيفه که عقلش نصف 

 ...آدميزاده بفهمه

حرف های خودم را درباره زن ها به خودم تحويل می 

م خالی می کرد اما داد. تقريبا داشت حرصش را سر

نمی دانست ديگر اينطور فکر نمی کنم: اين خانم 

عصبانی و دل شکسته عقلش که می رسه هيچ... تازه 

ضعيف هم نيست... زورش نرسه قفل فرمون در مياره 

 ...از وسط نصفت می کنه

با يادآوری سالح کشنده سحر هر دو بلند خنديديم. به 

ی به جون شوخی گفت: نکنه با قفل فرمون افتاد

 دشمنات که ميگی شدی سحر؟

اين بزرگترين آموزشی بود که به خودم دادم. بايد 

برايش می گفتم با همه وجودم تجربه کردم زن خانه دار 

بودن چقدر سخت است: نه کسی رو نکشتم... به جای 
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سحر خانم منتظر آقا سياوش شدم... هر روز افتادم به 

يدم مثل تو... جون خونه... غذا درست کردم و ميز چ

دستشويی رو برق انداختم... غذای متنوع درست 

کردم... لباس شستم گردگيری کردم... خالصه هر کاری 

که سحر توی روز ممکن بود انجام بده تا خونه اون 

شکلی باشه من هم کردم و بعد... هر شب صبر کردم تا 

سياوش برگرده و از خودم پرسيدم وقتی می اومدم عين 

مت هم نمی دادم چه حالی داشتی؟ وقتی به بز جواب سال

خاطر طعم سير توی غذا سينی رو پرت کردم وسط 

پذيرايی چه باليی سر دلت و غرورت آوردم؟ لباس هام 

رو اتو کردم چيدم توی کمد بعد همه رو ريختم وسط 

خونه ايستادم تماشا کردم... شدم سحر تا بفهمم چه 

نی و کدبانو گری حالی داره کل روز توی خونه تنها بمو

کنی بعد مرد بی شعورت بياد گند بزنه به حالت باز می 
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تونی دوستش داشته باشی؟ بدون پول با يخچال خالی 

 غذا درست کردن چه حالی داره؟

 

نشستم به ماشين همسايه ها که وارد پارکينگ می شدند 

نگاه کردم تا سياوش با بنزش بياد مثل جنازه بره روی 

سگ بهم نگذاره...می دونی؟ خيلی تخت ولو بشه محل 

سخت بود حتی برای چهار روز چه برسه به هفت 

سال... هيچوقت نمی خوام جای سحر با اون همه 

مسئوليتش بدون دستمزد باشم ولی سياوش بودن حتی 

از اون هم بدتره چون مقصره...ظالمه... نفهمه... من 

از سياوش متنفر شدم نمی دونم تو چطور تونستی 

 داشته باشی؟دوستش 

صدايش محسوس می لرزيد وقتی پرسيد: ديگه چه کار 

 کردی؟
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حالت مضطربم که باعث می شد مثل چماق سخت و 

غيرقابل انعطاف پشت فرمان بنشينم کمی با شنيدن لحن 

کالمش نرم شد. تکيه زدم و دنده معکوس کشيدم: با 

سواد شدم سحر... نه اينکه برم الفبای فارسی ياد 

تم الفبای سواد رابطه زناشويی ياد بگيرم... بگيرم... رف

دلم برای دخترها سوخت... هزار تا کتاب و توصيه پيدا 

کردم که می گفت چطور مرد خود را عاشق کنيم يا چه 

جمالتی با چه لحنی به کار ببريم که مرد اسير بشه 

چشمش هرز نپره... از همه بدتر اينکه اون همه 

ه تو روی من امتحان توصيه و آموزش چيزهايی بود ک

می کردی... برای به دست آوردن دل زن ها فقط چند 

جمله ساده وجود داشت... خبری از اون همه تحليل 

روانشناسی و دلبری های عجيب غريب يا سياست های 

زنانه نبود... زن ها خيلی ساده تر به دام می 
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افتادند...کمتر تالش الزم داشتند فقط عميق تر 

من هيچوقت با تو ازدواج نکرده بودم...  بودند...فهميدم

تمام نشانه های يک طالق عاطفی در من وجود 

داشت... نه توجهی نه زمانی که بايد برای زندگی 

زناشويی می گذاشتم...نه نوازشی که بخواد مهر و 

 ...محبت بين ما بوجود بياره... نه اميد به آينده ساختن

خيسش دوختم:  نگاهم را از جاده گرفتم و به چشم های

اين ها که گفتم نشانه های طالق عاطفی بود... از خودم 

نگفتم... توی کتاب خوندم... آره خانم خوشگل من... 

نشستم کتاب خوندم... نه جمع و تفريق و حساب و 

کتاب... سواد دانشگاهی الزم نداشتم... سواد زندگی می 

 خواستم... می دونی آخرش چی فهميدم؟

داد به اين معنی که کنجکاو است  با بغض سری تکان

بداند چه فهميده ام و من دستش را گرفتم روی قلبم 
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گذاشتم: فهميدم هر روز صبح که بيدار می شدم و می 

رفتم سر کار خودمو نابود می کردم تا آرزوهام برآورده 

بشه دليلش اين بود خيالمو راحت کرده بودی با 

  ...بودنت

 

ه برای اينکه تالش کنه... فهميدم زن تنها دليل يک مرد

خوشتيپ باشه... تميز باشه... اگر بيدار بشه و بفهمه 

ديگه هيچ زنی توی دنيا وجود نداره همه اون لباس ها 

و عضله ها... ماشين و خونه... يا مثال اسم و رسم 

خانوادگی رو می خواد چه کنه؟ برای من زنی توی دنيا 

ه بتونم تن و جز تو وجود نداره چون من مردی نيستم ک

بدنم رو به هر کسی هديه بدم... تو هم مثل منی که پام 

موندی وگرنه حتی دوست داشتن هم دليل خوبی برای 

موندنت نيست... پام سوختی سحر... سوختی چون فقط 
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يک مرد برات توی دنيا وجود داره که حاضری جلوش 

لخت بگردی و اجازه بدی لمست کنه... اينو تازه 

همين يک کار ديگه هم کردم ولی تا اشک فهميدم برای 

 ...هات رو پاک نکنی نميگم

بی هيچ حرفی از جعبه روی داشبورد دستمالی بيرون 

کشيد و صورتش را خشک کرد: بگو دارم از کنجکاوی 

 ...می ميرم

با يک دست فرمان را نگه داشتم و دست ديگرم را 

برای لمس موهای بيرون ريخته شده از مقنعه اش جلو 

دم. به اين بهانه طراوت روی گونه هايش را پاک بر

کردم و انگشت شصتم را روی لب هايش کشيدم. چانه 

اش لرزيد و سرش را به سمت پنجره برگرداند. نااميد 

نشدم و به جای اينکه دستم را پس بکشم روی شانه 

اش گذاشتم. بازويش را آرام نوازش کردم تا دستم به 
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تا دوباره انگشتان مچش رسيد. آستينش را کشيدم 

ظريفش را بين انگشتان مردانه ام قفل کنم: يادت مياد 

گفتی هيچوقت سعی نمی کنی منو عوض کنی؟ گفتی 

هيچ کس بعد از ازدواج تغيير نمی کنه همونه که قبال 

بود اتفاقا بدتر هم می شه... اما يک تبصره هم 

داشتی... گفتی مگر خودش بخواد و سياوش تو 

است... اعتراف می کنم گاهی می هيچوقت نمی خو

فهميدم چقدر دارم اشتباه می کنم اما نمی خواستم راهم 

رو عوض کنم... من فردايی که تو نباشی رو باور 

نداشتم... به خودم می گفتم ميره بعدش برمی گرده مثل 

همه زن و شوهرهايی که می شناختم... مثل ترانه و 

ونه رو ترک تبسم يا مادرم که هر چند وقت يک بار خ

می کردند و با يک تيکه طال يا چند دانگ خونه آشتی 

می کردند ولی نفهميدم تو با اون ها فرق می کنی... 
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يادمه يک بار گفتی پس فرق ما با يک خودفروش چيه 

اگر با طال و پول گول بخوريم؟ دستم به ناحق روت بلند 

شد چون فقط کلمه خودفروش روی غيرت نداشتم چنگ 

  ...کشيد

و بابت بهتر شدن اوضاع مالی زندگيت همراهم نشده 

بودی... بابات خسيس نبود دنبال شوهر پولدار 

 ...بگردی... تو اومده بودی عاشقی کنی و من خر

دستش را پس کشيد اما نه به بی مهری... خواست 

دستمال کاغذی ديگری بردارد و کمی پنجره را پايين 

 بکشد: اين خرابه؟

رها از سمت راننده را زده بودم برای دکمه قفل ايمنی د

همين کليد پايين آمدن پنجره کار نمی کرد: صبر کن 

 ...عزيزم... االن بزن

هوای سرد به داخل کابين ماشين راه پيدا کرد اما گويا 
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سحر داشت از درون می سوخت که سرما اذيتش نمی 

 ...کرد: سحر اگر اذيت می شی

تا نفس بکشد: صورتش را به سمت بيرون گرفته بود 

 نه... بگو ديگه چه کار کردی؟ چی فهميدی؟

درجه بخاری را زياد کردم و تکيه دادم گفتم: رفتم 

دکتر... هيچ می دونستی اگر می رفتی پيش دکتر 

 سکستراپيست به راحتی از من طالق می گرفتی؟

با تعجب به سمت من برگشت و چشم گشاد کرد. بارها 

بود. کار به جای باريک در اين باره با من بحث کرده 

می کشيد وقتی چنين راهی جلوی من می گذاشت تا 

مشکلمان را حل کنيم. می گفت همه مشکالت ما از 

نداشتن رابطه عاطفی و جنسی صحيح، ناشی شده. تا 

وقتی محتاج بدن های هم نباشيم و برای بوسيدن هم بی 

قراری نکنيم، نمی توانيم در برخورد با ناماليمات 
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و کمبودها با هم به توافق برسيم. بخشش و زندگی 

گذشت بين ما حاکم نمی شود وقتی هر شب را به عشق 

سر بر بالين هم گذاشتن صبح نمی کنيم. من به جهل 

تصورم بر اين بود مشکلی از لحاظ فيزيکی ندارم 

بنابراين کامل هستم و او دارد بهانه می گيرد. کار دارم 

ندارم. راه حل منطقی و وقت برای اين سوسول بازيها 

اش را نوعی توهين به مردانگی ام تلقی می کردم. يکی 

از مشاورها به من پيشنهاد مراجعه به دکتر 

سکستراپيست را داد. تا قبل از اين حتی نمی دانستم 

چنين تخصصی هم وجود دارد. در اولين مالقات فهميدم 

چقدر در اشتباه بوده ام. با اينکه مشکل فيزيکی خاصی 

جود نداشت اما طبق تشخيص دکتر به روانپزشک و و

چند داروی بسيار ساده مثل تنظيم کننده ضربان قلب و 

آرامبخش خفيف برای رفع اضطراب دائم نياز داشتم. 
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اکثر زوج ها مسائل مهمی چون روابط زناشويی را بی 

اهميت می دانند و تصورشان بر اين است نبايد درباره 

حرف بزنند چه برسد از يک اش حتی با يکديگر واضح 

متخصص درباره خصوصی ترين لحظات و احساسات 

نهفته درونشان مشورت بخواهند به درد پنهانشان 

  .گوش بسپارد

 

 

مشکل من کامال حل شدنی و نود درصد مربوط به 

اعصاب و ذهنياتم در اين باره می شد. وسواس بيش از 

اری با اندازه نسبت به کامل بودن همه چيز و نظافت، ک

من می کرد که حاضر بودم هرگز در چنين موقعيتی 

قرار نگيرم. برای اولين بار تمام ذهنياتم را جلوی دکتر 

به زبان آوردم. حتی برای خودم هم عجيب بود که 
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اعتراف کنم وقتی به همسرم نزديک می شدم احساس 

گناه می کردم و او که هميشه پيش قدم اين مسئله بود 

د. اين ها همه گره های روانی بود که از چشمم می افتا

وسواس بوجود می آورد و حتما بايد روان درمانی می 

شدم تا بتوانم يک رابطه کامال عادی با جنس مخالفم 

داشته باشم. سحر توضيحاتم را در سکوت می شنيد و 

هيچ نظری نمی داد. می توانستم تصور کنم در ذهنش 

هت گفته بودم؟ فحشم می دهد و می گويد: يادت مياد ب

 يادت هست چند بار هشدار دادم؟ 

دکتر خواسته بود حتما همسرم را برای معاينه به 

مطبش ببرم. خدا می داند چقدر سخت بود سحر درباره 

رابطه اش با من جلوی يک مرد حرف بزند اما راهی 

بود که بايد تا آخرش می رفتيم. پايه و بنيان زندگی هر 

زن و شوهری به روابط احساسی آنها بستگی دارد که 
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قری فاحش بوديم. هنوز حرف در اين مورد ما دچار ف

برای گفتن داشتم که به ميدان اصلی لواسان رسيديم. 

برای انتخاب مسير لحظه ای گوشه ميدان توقف کردم و 

پرسيدم: خب... بگو ببينم دلت فست فود می خواد يا 

 کباب؟ 

آنقدر گرم حرف زدن و رانندگی بودم که متوجه صورت 

شتم لبخند کبود شده اش نشدم. وقتی به سمتش برگ

روی لب هايم يخ زد. به نظر می رسيد بيش از اندازه 

عصبی است: سحر جان... خانومم... من حرف بدی 

 زدم؟

با دست چشم هايش را پوشاند و در صندلی فرو رفت. 

بغض صدايش را می لرزاند وقتی گفت: نمی دونم... 

 ...ديگه مهم نيست

اشک صورتش را خيس کرد. آنقدر عصبی شدم که 
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ه زدم و پنجره را پايين کشيدم: پوف... خديا صبرم تکي

 ...بده... باز چی شده؟ سحر با تو ام

سری تکان داد اما دستش را از جلوی چشمانش بر 

 ...نداشت: هيچی... فقط برو

دلم می خواست در ماشين را باز کنم و خودم را وسط 

  .جاده بياندازم

هايم را ديگر بايد چه کار می کردم؟ به قول خودش گام 

اين بار اصولی برداشته بودم اما ديگر به چشمش نمی 

آمد: سحر... من يک ساعته دارم ميگم همه کار و 

زندگيم رو ول کردم چسبيدم به حل مشکلمون... ديگه 

  ...واقعا نمی دونم بايد چه خاکی به سرم بريزم

دستش می لرزيد و بغض داشت او را خفه می کرد. 

ست و حرفی نزند اما خر که سعی داشت بگويد مهم ني

نبودم نفهمم راضی نيست... که به زور دارد تحملم می 
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کند... که نمی خواهد اما چاره ديگری هم ندارد... گفته 

بودم فشاری در کار نيست اما می شد در رنگ رخش 

اوج فشار روحی و روانی که تجربه می کرد را با چشم 

شمم را ديد. پياده شدم و کمی قدم زدم تا جلوی خ

بگيرم. هميشه اين خشم خودجوش از درونم فواره می 

زد و من هرگز سعی نمی کردم مانعش شوم. اتفاقا 

رهايش می کردم تا اوج بگيرد. سياوش قبل با همين 

انفجار خشم از خودش مردی قلدر به نمايش می 

گذاشت. نمی خواستم با يک داد و هوار احمقانه بابت 

گردم. بی هدف در صندوق هيچ و پوچ سر نقطه اول بر

عقب را باز کردم تا وانمود کنم مشغول انجام کاری 

هستم اما قصدم اين بود باران سر و هيکلم را کامال 

خيس کند شايد مغزم آرام بگيرد. با صدای بسته شدن 

در ماشين فهميدم سحر هم طاقت نشستن در فضای 
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بسته را نداشته و دلش ايستادن زير باران می خواهد. 

ر صندوق را بستم و نگاهی به اطرافم کردم: بشين د

  ...بريم... بارون مياد خيس ميشی

باورم نمی شد بعد از شنيدن تالش های من تا اين حد 

عصبانی باشد که اختياری روی صدا و لحن کالمش 

نداشته باشد. با کف دست ضربه محکمی به صندوق 

ماشين کوبيد و سينه به سينه من با چهره ای 

روخته تقريبا جيغ زد: می دونی چقدر آزارم دادی؟ براف

 نمی تونم خوشحال باشم... نمی تونم می فهمی؟ 

قدمی نزديکش شدم و با چشم غره هشدار دادم: 

هيس... چه مرگته؟ صدات رو بيار پايين وسط 

 ....خيابون

پشتم لرزيد وقتی بی مهابا صدايش باالتر رفت و 

درک... مثال می  رفتارش خشن تر شد: به جهنم... به
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خواد چی بشه؟ آبروم بره؟ مگه تو آبرويی برای من 

گذاشتی؟ مگه ديگه ارزشی مونده که زير پات له نشده 

باشه؟ می خوای بزنی؟ بزن... می خوای بکشی؟ 

  ...بکش... من ديگه آب از سرم گذشته

حس کردم اگر من هم شروع به داد و فرياد کنم اوضاع 

لو آمدم تا دستش را بگيرم و وخيم تر می شود. آرام ج

 ...بخواهم خودش را کنترل کند: سحر جان

دستش را پس کشيد و جيغ زد: به من دست نزن... 

ديوانه ام کردی... می خوام برم نمی شه... می خوام 

بمونم نمی شه... صدبار ميگم بمير اون هم نمی شه... 

المصب انقدر زخم گذاشتی روی اين دل واموندم... 

کستی و داغون کردی که جای بخشيدن برام انقدر ش

 ...نمونده

حتی اگر می خواستم هم کنترلی ديگر روی رفتارم نبود. 
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هر دو زير باران خيس شده بوديم اما انگار در اين دنيا 

نبوديم. دو دستی به صورتم کوبيدم و غريدم: بسه... 

ديگه بسه... به چه زبونی بگم غلط کردم؟ چطوری بگم 

کنی؟ کدوم خری کاری که من اين چند ديگه تمومش 

 وقت کردم برای زنش می کنه؟ 

سحر ديوانه تر از قبل ضربه ای به کتفم کوبيد و مرا به 

عقب هول داد: بگی بسه يادم بره؟ کدوم احمقی يادش 

ميره جلوی همه کتکش زدی؟ کی می بخشه اون همه 

وقت ازش سوء استفاده بشه و بدبختی بکشه جونش به 

و بعد برگرده سر خونه زندگيش انگار آب  لبش برسه

 از آب تکون نخورده؟

حاال نوبت من بود خشمم را با کوباندن ضربه ای به 

صندوق ماشين تخليه کنم: پس چرا منو بردی سفر اون 

حرف ها رو زدی؟ چرا هی گفتی تغيير کردی بهت 
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 فرصت ميدم؟ چرا اميدوارم کردی؟

متنفرم آشغال...  چون دوستت دارم لعنتی... چون ازت -

من ازت می ترسم بی غيرت... هزار تا چيز هست که 

منو گذاشته الی منگنه داره به من فشار مياره اجازه 

نميده فکر کنم.... توقع داری آدم باشم؟ من اصال چه 

می دونم اميد چيه؟ تو از من يه روانی ساختی 

سياوش... کارت مثل شکنجه کردن هر روز و هر شب 

 ازم توقع منطق داری؟ بوده االن 

ديوانه وار فرياد می زدم و با مشت به صندوق ماشين 

می کوبيدم: بسه.... بسه.... خستم کردی....خودم رو 

 ...می کشم... بسه ديگه

دست به سينه تماشا می کرد اما کوچکترين حس 

دلسوزی يا ترسی در نگاهش نبود. خشمم به اوج رسيد 

نارمان گذشتند و يکی وقتی يک ماشين پر از جوان از ک



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

765 
 

سرش را از پنجره بيرون آورد فرياد کشيد: هوی چته 

 !گاو؟

خودم هم نمی دانم چطور مغزم دستور داد به سمت 

فضای سبزی که کنارش پارک کرده بودم، بروم و آن 

آجر گوشه باغچه از کجا پيدا شد که برداشتم و دنبال 

ماشينش دويدم. پا روی گاز گذاشت تا نزنم شيشه 

ايش را خرد کنم. سحر مرا از پشت گرفت و کشيد: ه

  ...ولش کن وحشی

دستم را پس کشيدم و سرش داد زدم: برو بشين تو 

 ...ماشين

هر دو عقب گرد کرديم اما انگار بدتر از من آن گروه 

جوان بودند که دلشان دعوا می خواست. ترمز شديدی 

زدند و پياده شدند: هوی... مرتيکه عوضی...چيه تنت 

 می خواره؟
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برگشتم تا سينه سپر کنم برای يک کتک کاری حسابی 

اما سحر ساق دستم را که هنوز آجری در مشتش داشتم 

گرفت: سياوش... خاک به سرم... سياوش بيا بريم... 

 ...مرگ من نکن... غلط کردم بريم

دستم را کشيدم و به سمت ماشين هولش دادم: گفتم برو 

  ...بشين تو ماشين

ياد من باعث شد چيزی به يادش بيايد. ايستاد انگار فر

و نگاه معناداری به من انداخت. هر دو در يک لحظه 

نفرين شده از هم روی برگردانديم. من به سمت کتک 

کاری با يک مشت جوان اوباش رفتم و سحر پشت کرد 

به سمت ماشين برگشت. با وساطت مردم به زور مرا 

يدم از آن گروه در حاليکه هنوز مشت و لگد می کوب

جدا کردند. با اين خيال که سحر مثل هميشه جايی 

منتظرم ايستاده... بر سر و صورتش می کوبد و جيغ 
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می کشد... مثل هر دعوايی که به بهانه های مختلف با 

مردم می کردم سحر منتظر است تا با دستمال خون 

روی دست و بينی ام را پاک کند... اما زهی خيال باطل 

يس خبر کرده بودند زيرا من شيشه جلوی بود. پل

ماشين آنها را با آجر خرد کردم اما از جاييکه تمام 

لباس هايم پاره شده بود و از بينی ام خون مثل فواره 

می چکيد مردم قبل از رسيدن پليس مرا به سمت 

ماشين خودم کشيدند و خواستند بروم. با نگاهم دنبال 

زنم نيست... ولم  سحر می گشتم و مرتب داد می زدم:

 ...کنيد.... زنم نيست

مرد جوانی که بازوی مرا به زور نگه داشته بود با 

صدای بلند بقيه را متوجه وضعيت من کرد: ای بابا... 

 ...يک دقيقه ساکت بشيد... داداش بهش زنگ بزن

نشستم پشت فرمان اما در را نبستم. سريع شماره تلفن 
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 ...: بلهسحر را گرفتم. اولين بوق برداشت

گوشی به دست پياده شدم: سحر؟... کجايی نمی 

 ...بينمت

  ...با لحنی کامال خونسرد جواب داد: توی تاکسی

باورم نمی شد. فکر کردم دروغ گفته برای همين دوباره 

پرسيدم: چرت و پرت نگو بيا بشين تا پليس نيومده 

 بريم... کجايی؟

ريخت: گفتم با همان حالت آرام آب پاکی را روی دستم 

که... توی تاکسی دارم بر می گردم چطور مگه؟ کاری 

 با من داشتی؟

نشستم در ماشين را بستم و استارت زدم: بگو نگه 

 ...داره االن راه می افتم... دارم ميام

شيشه را پايين آوردم تا از مردی که کمکم کرده بود 

تشکر کنم: آقا من خيلی مخلصم... شرمنده شبتون 
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 ...خراب شد

موبايل هنوز کنار گوشم بود و با يک دست داشتم 

فرمان را می چرخاندم: سياوش راحت باش... به کارت 

 ...برس

از الی دندان های به هم فشرده ام غريدم: خفه شو... 

 ...بگو بزنه کنار من االن ميام

همانطور بی خيال پرسيد: چرا؟ کتک خوردی؟ داری 

اميدوارم يه  ميری کالنتری؟ نوش جونت... دستش طال

جوری زده باشه که مثل من تا چند روز از گلوت خون 

 ...بياد ولی نتونی آه بکشی کسی هم نازت رو نکشه

تازه ميدان را دور زده بودم. کينه اش تمامی نداشت. 

گوشه ای ترمز گرفتم و سرم را روی فرمان ماشين 

 گذاشتم: انتقامت رو گرفتی؟ دلت خنک شد؟

عی داشتی؟ چهار تا هيوالی بی راستش نه...چه توق -
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مغز مثل خودت بودند.... يک گوشه صبر می کردم 

وقتی بهت فحش ناموسی می دادند همه بفهمند 

منظورشون از ناموست منم؟ چند بار اين اتفاق افتاده و 

من کنارت بودم؟ نخواستم اين بار باشم من هم انسانم... 

لم به از تصوير زشت مرد بی فرهنگی که کنارم بود حا

خورد...هميشه حالم بد می شد ولی می سوختم 

کنارت... ميرم لوازمم رو جمع می کنم يه قبرستونی 

پيدا می کنم برم گم و گور بشم هيچی هم ازت نمی 

خوام... مهمترين و با ارزش ترين چيزهايی که بعنوان 

يک زن توی زندگيم داشتم هزار بار ارزونيت کردم 

دن ندارم... دل می کنم ديگه چيزی برای از دست دا

 ...سياوش اينطوری حداقل تو نجات پيدا می کنی

داری جلوی راننده حرف می زنی؟ بگو نگه داره بين  -

  ...راه سوارت می کنم ... رو مخ سر من راه نرو سحر
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هنما زدم و راه افتادم. دوباره تهديدش کردم: سحر با 

 ...نتوام... اندازه کافی اعصابم خراب هست بدترش نک

مثال می خوای چه کار کنی؟ البد به خودت می گی اين  -

دختره تعادل روانی نداره... ندارم... به خدا که 

ندارم...قبال می گفتی عقلم نمی رسه اون موقع می 

رسيد... االن هيچی از عقلم نمونده... يه کم ديگه بهم 

 ...فشار بياد حاليم نمی شه سر خودم بال ميارم

يدم نکن... بسه ديگه صد بار گفتی... داد کشيدم: تهد

می خوای بميری؟ باشه بيا با هم می ريم ته دره من هم 

  ...خالص بشم از اين وضع مسخره

مسخره؟ اين مسخره بازی رو تو شروع کردی... من  -

روی تو دست بلند کردم؟ من به خاطر يه شام خونه 

خاله جونم طوری تو رو زدم که پرده گوشت آسيب ديد؟ 

ه خبر نداشتی... من هم نمی دونستم... امروز صبح آر
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فهميدم... می دونی چند ساله گوش درد دارم؟ امروز 

رفتم دکتر گفت در اثر ضربه پرده گوشم آسيب ديده تازه 

استخون فکم هم جا به جا شده... اولين ضربه رو خود 

نامردت زدی مامان جونت هم لبخند زد بهت آفرين گفت 

م دستش درد نکنه پدرشوهرم که يادت هست؟ دومی ه

بايد باباجون صداش کنم زد هر دوش به ناحق... حاال 

برای من نشستی از بزرگ منشيت بعد از اين همه 

شکنجه حرف می زنی من هم بايد در لحظه تو و همه 

 کس و کارت رو ببخشم تمام؟ 

نفسم باال نمی آمد. من خيلی روی سحر دست بلند کرده 

م يا سيلی می زدم اما هرگز مثل آن بودم. هولش می داد

شب شوم زياده روی نکرده بودم. آن شب سه ماه از 

عروسی ما می گذشت. من خودم را در آهن فروشی 

غرق کار کرده بودم و کامال فراموشم شده بود شب 
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برای شام دعوت داريم. همان روز عصر مادرم به دفتر 

نزل آهن فروشی آمد اما کلمه ای درباره دعوت شام م

خاله ام حرفی نزد. به خانه که رسيدم سحر لباس مرتب 

پوشيده بود و آرايش داشت. در گشود و بدون اينکه 

غر بزند پيراهن اتو کشيده مجلسی برايم از اتاق آورد: 

 ...بپوش سياوش خيلی ديرمون شده

 !با تعجب سری تکان دادم: کجا؟

تنها کاری که کرد و شروع دعوای ما با همان حرکتش 

کليد خورد لب بر چيدن و معترضانه نگاه کردن به من 

بود: خونه داداشم ديگه ... ما رو پاگشا کرده خودش 

دعوتت کرد يادت نيست؟ بدو بپوش تو رو خدا... صد 

بار زنگ زده که چرا نرفتيم همه رسيدند جز عروس و 

  ...داماد
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پيراهن را از دستش گرفتم اما روی مبل رهايش کردم 

خانه به صدا در آمد. مادرم با لحن بسيار زيرا تلفن 

غمگين گله کرد که چرا خودمان را برای شام به منزل 

خاله ام نرسانده ايم و هرچه زودتر راه بيافتيم. با عجله 

پيراهن اتو کرده را برداشتم و سحر را صدا زدم: 

 ...سحر... ما که قراره بريم خونه خاله من

م کرد: وا؟!! من که از اتاق خارج شد و با تعجب نگاه

صبح از خاله عذرخواهی کردم گفتم پاگشا شديم دعوت 

 داريم... صبر کن من زنگ بزنم ببينم جريان چيه؟

سحر تماس گرفت اما هرچه اصرار می کرد با مادر و 

خاله ام صحبت کرده و گفته ما نمی توانيم دعوتش را 

قبول کنيم آنها نمی پذيرفتند و می گفتند روحشان هم 

ر نداشته. گوشی را گرفتم و کمی با مادرم صحبت خب

کردم. تا آن لحظه سکوت کرده بودم اما وقتی مادرم 
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پای تلفن گريه کرد و گفت آبرويش رفته خاله خانم با 

دست خالی شامی حسابی برای ما تدارک ديده اعصابم 

خراب شد. بيچاره سحر که فکر می کرد هرچه بيشتر 

همکاری کردن من هم  برای من توضيح بدهد احتمال

باالتر می رود. وقتی شنيدم خواهرش هم در مراسم 

پاگشا حضور دارد و من مدتی بود حسابی با خواهرزنم 

روی دنده لج افتاده بودم پا در يک کفش کردم که به 

خانه خاله می رويم. برای اولين بار سحر جلوی من در 

آمد. سعی می کرد هر طور شده آبروی خودش را 

انواده اش بخرد اما خبر نداشت من تمام روز با جلوی خ

پدرم دعوای سختی کرده ام و آنقدر اعصابم متشنج 

است که هيچ کنترلی روی رفتارم ندارم. وسط دعوای 

ما مادرم مرتب تماس می گرفت و همين باعث شد من 

برای خفه کردن سحر آنقدر او را بزنم و عقده تمام 
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ی کرد سرش در فشارهايی که روی روحم سنگينی م

آورم که يک جای سالم روی صورتش باقی نماند. با 

همان صورت کبود به مهمانی خاله جان رفتيم. همه 

فهميدند اما کسی به روی ما نياورد. سحر هم خيلی 

خودش را کنترل می کرد عادی رفتار کند. به زور 

آرايش کمی کبودی های وحشتناک صورتش را پوشانده 

گريه کرد و من از خستگی و بی بود. آن شب تا صبح 

خوابی زياد مثل گاو خرناس کشيدم اما گريه اش نه به 

خاطر کتکی که خورده بلکه به خاطر نگاه مغرور و 

پوزخند پيروزمند مادرم بود. الحق سحر از روز اول 

مادرم را خيلی دوست داشت اما هرگز بعد از آن شب 

  .نبرددلش با مادرم صاف نشد و کينه اش را از ياد 

نيمی از راه را سپری کرده بودم و هنوز در حال بحث و 

جدل با سحر بودم. من داد می زدم و او گريه کنان از 
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حس و حال و وضعيت روحی بسيار وخيمش که تمام 

مدت از نگاه من دور مانده بود می گفت. وقتی خودم 

آنهمه نياز به دکتر و دارو داشتم وای به حال سحر که 

در خودش ريخته بود و قربانی اصلی اين همه چيز را 

داستان او بود. صدای فريادهای وحشيانه ام در کوه 

های اطراف جاده پژواک می کرد وقتی آخرين تهديدهايم 

را برای اينکه از آن تاکسی لعنتی پياده شود و منتظرم 

بماند به زبان می آوردم. نه تنها ديگر از من نمی 

تهديد کردن و کم ترسيد بلکه خودش هم يک پای 

نياوردن شده بود. با اين تفاوت که من به اين وضع 

عادت داشتم اما سحر به هيچ وجه چنين چيزهايی با 

گروه خونش سازگاری نداشت. حالش بد شد و باالخره 

خود راننده گفت: آبجی نگه می دارم برات آب می 

  ...گيرم
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 ...سحر با بغض می گفت: نمی خواد آقا فقط برو

بی داد می زدم: بگو نگه داره... بگو بزنه کنار من عص

 ...من بی پدر برسم بهت

باالخره توقف تاکسی کنار يک رستوران و سرعت 

باعث شد وقتی سحر کنار جاده استفراغ می باالی من 

کرد او را پيدا کنم. با راننده همزمان به سحر رسيديم. 

من بازويش را گرفتم و بلندش کردم. راننده ترسيد و 

بطری آب معدنی را به سمتم گرفت. درش را باز کردم و 

کف دستم ريختم صورت سحر را تميز کردم. نفسش باال 

رفتن نداشت. با خشونت  نمی آمد و تعادل در راه

مجبورش کردم دست از لجبازی بکشد و سوار ماشين 

من شود. حال خوبی نداشت. تا نزديک خانه درکش نمی 

کردم و مرتب سرش داد می زدم که تمامش کند. من هم 

روی دنده لجبازی افتاده بودم و کنترل کالمم را نداشتم 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

779 
 

وقف اما با به هم خوردن دوباره حال سحر مجبور به ت

شدم و اين بار صدای ضجه هايش باالخره مرا به 

دلسوزی وا داشت. کنارش ايستادم و دستم را روی 

کمرش گذاشتم وقتی لب جوی آب عق می زد و اشک 

 می ريخت: می خوای ببرمت بيمارستان؟ 

با دست اشاره کرد که نيازی نيست و من با عجله 

 دستش را گرفتم. طوری می لرزيد و يخ زده بود که

ترسيدم: سحر جان... حالت خوب نيست بيا بريم 

 ....دکتر

کمی به زور من آب خورد تا نفسش باال آمد: فقط منو 

 ...ببر خونه می خوام تنها باشم

سحر حالش بد بود. رفتارش ديگر حالت طبيعی نداشت. 

اين همه سال جلوی ديگران وانمود کردن که همه چيز 
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ر طاقت فرسايی خوب است و ما هيچ مشکلی نداريم کا

  .است

در ميان گريه هايش می شنيدم که می گويد ديگر 

توانايی تحمل تکرار آنچه بين ما گذشته ندارد. تصور 

روبرو شدن با پدر و مادرم در حاليکه بايد لبخند بزند و 

آنها را مامان و بابا صدا کند برايش از هر شکنجه ای 

تر دردناک تر بود. سحر را مريض کردم. از آن دخ

ساکت و قانع که هر اتفاقی هم می افتاد سعی داشت 

همه را به صلح دعوت کند يک روانی تمام عيار ساخته 

بودم و فکر می کردم اگر خودم درمان شوم همه چيز 

حل است. کسی که بيشتر از من به دکتر و دارو نياز 

داشت سحر بود اما از بس خودش را قوی نشان می داد 

نمی شد. چرا فکر کردم  کسی متوجه حال وخيمش

گذشته ما را رها خواهد کرد و کسی قرار نيست تاوان 
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آن روزها را پس بدهد؟ اثر دل شکستگيها و غرور 

جريحه دار شده اش تا ابد قرار بود دامانش را بگيرد. 

حق داشت که فکر می کرد با طالق الاقل من نجات پيدا 

م می کنم چون با رفتن من يک زندگی جديد پيش روي

بود و برای سحر هيچ چيز جز بيماری جسم و روح با 

يک عمر شکست نمی ماند. در هر حال سحر نه راه به 

سوی آزادی داشت و نه می توانست با من به اين 

  .زندگی نکبت بار با ذهنی پر از درد ادامه دهد

داخل آسانسور به ديوار سرد فلزی تکيه زده بود و با 

آتشم می زد. می خواستم نگاهی پر حسرت خيره به من 

نوازشش کنم اما اعصابش به حدی متشنج بود که هر 

حرکتی از سمت من بيشتر باعث عذابش می شد. در 

سکوت وارد خانه اش شديم. صورتش را داخل سينک 

ظرفشويی آبی مختصر پاشيد و با همان لباس های 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

782 
 

بيرون خودش را روی تخت رها کرد. تک تک کابينت 

کردم تا شايد قرص مسکن بيابم. در  ها را باز و بسته

آخر کيفش را گشتم. با باز شدن زيپ کيف دستی اش 

لحظه ای خشکم زد. يک داروخانه مسکن داخلش 

داشت. داروهای ضد اضطراب و مسکن های قوی که 

کامال مشخص بود مدت زيادی است از آنها استفاده می 

کند. کنارش نشستم. پشت به من روی تخت چمباتمه 

بود و سعی داشت بی صدا گريه کند. آرام کنارش زده 

دراز کشيدم و دستم را روی شانه اش گذاشتم. دنبال 

کلمه ای می گشتم شايد بتوانم آرامش کنم و نمی يافتم. 

کمی در سکوت و تاريکی خانه در همان حال مانديم. با 

خودم فکر کردم شايد اگر کاری کنم خودش را با حرف 

ن تخليه کند کمکی کرده باشم زدن و فحش دادن به م
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 برای همين در گوشش زمزمه کردم: سحر جان بهتری؟

  ...پر بغض لب زد: فقط می خوام بخوابم

 

دستم را آرام به زير سرش بردم و نزديکتر شدم: می 

دونم دلت گرفته... من هر کاری بگی می کنم... گذشته 

 ...ها ديگه گذشت بايد به فکر

ن هم گوشه تخت جای عصبی بلند شد و نشست. م

گرفتم و منتظر يک جنجال ديگر شدم. به سمت من که 

چرخيد دوباره رنگ صورتش از سفيدی به کبودی می 

 زد: هيچ با خودت فکر کردی قراره بعدش چی بشه؟ 

سری به عالمت منفی تکان دادم و با نگاه، منتظر 

توضيحش شدم. از روی تخت پايين آمد و شروع به راه 

يکی کرد: بايد برم دست بابات رو ببوسم رفتن در تار

بگم ببخشيد باباجون حاللم کنيد... ببخشيد مادرجون که 
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 ...با دلت راه نيومدم... شرمنده دردسر درست کردم

ميان حرفش پريدم: کی گفته؟ هيچکس ازت توقع 

 ...همچين کاری نداره

به سمتم با پرخاش چرخيد: داره... حتی اگر نيازی به 

اشه بايد طوری وانمود کنم انگار هيچ عذرخواهی نب

اتفاقی نيافتاده... می تونم؟ به نظرت می تونم؟ تو بودی 

 می تونستی؟

سرم را پايين انداختم و جواب دادم: حق ميگی... خب 

 ...برای همه اينها راه حل هست... خودت بگو

صدايش کمی باال رفت: من بگم؟ چند ساله دارم ميگم؟ 

نگفتم روزی می رسه که  چقدر بگم؟ يادت نيست؟

کارمون به طالق می کشه؟ نگفتم اين راه زندگی کردن 

نيست سياوش... کاری نکن بين من و خانوادت کدورت 

پيش بياد ما يک عمر قراره با هم زندگی کنيم؟ تو چه 
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 کار کردی؟

منتظر ماند جواب دهم اما چه می گفتم؟ سکوت مرا که 

 ... یديد عصبی تر داد کشيد: ِد بگو لعنت

صورتم را با دست هايم پوشاندم: نمی دونم... تو بگو 

 چی گفتم؟

زدی شيشه ميز نهارخوری با تمام ظرفهای روش رو  -

 ... شکستی گفتی زنی که اسم طالق بياره

حرفش را بريدم و از روی تخت بلند شدم: آره... من 

گفتم... هرچی بگی حق داری خب حاال که چی؟ ميگی 

ی کنی منو بزنی دلت خنک می شه؟ چه کار کنم؟ فکر م

خب بيا بزن نامردم اگر جلوت رو بگيرم... فحش بدی 

درست می شه؟ هرچی دلت می خواد بگو صدام در 

اومد از هيچی کمترم... اصال می خوای تلفن تک تک 

اعضای خانوادم رو خودم بگيرم هرچی دلت می خواد 
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بهشون بگی؟ می خوای ديگه هيچکدوم رو نبينی؟ 

از اينجا می برمت يه شهر دور... ديگه چی می اصال 

  .... خوای؟ خودت راه حل بده

 

دوباره صورتش از گريه خيس شد: من ديگه نمی 

تونم.... من ديگه ازم بر نمياد برای هر چيزی راهی 

پيدا کنم.... خستم می فهمی؟ دلم می خواد برم يه گوشه 

نتی که هيچکس منو نبينه فقط بخوابم ديگه اين مغز لع

کار نکنه.... چقدر بريزم توی خودم صبر کنم بگم 

درست ميشه.... لعنتی هيچی ديگه قرار نيست درست 

بشه.... گوشم داره کر می شه فکم هم بايد عمل کنم تا 

آخر عمر اثرش مونده روم ولی بايد بگم اشکال نداره؟ 

برام درد بی درمون شدی می فهمی؟ به هر کی ميگم 

ميگه دروغه... ميگن خودم  هفت سال صبوری کردم
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مشکل داشتم که صبر کردم... جواب صبوری و تالش 

هر روزم برای اينکه زندگيم از هم نپاشه اين شده که 

هيچ آدم عاقلی انقدر صبر نمی کنه... جواب عشقی که 

بهت دادم بهتان و کتک و آخرم خفه خون گرفتنه.... 

  ...تازه اگر سکوت کنم باز هم احمق منم

انيه نگاهش کردم و حرفی برای گفتن نداشتم. چند ث

وقتی ديدم لحظه به لحظه غم بيشتر وجودش را در خود 

غرق می کند موضعم را عوض کردم: باشه سحر بيا 

 ....بشين با هم حرف می زنيم

خواستم دستش را بگيرم و او را دعوت به نشستن کنم 

اما عصبی پس کشيد: چقدر حرف بزنيم؟ ولم کن... من 

نم که از بس بی آزار بودم بابام بهم می گفت پيشی همو

حاال آقا راهکار ميده که بيا منو بزن... ببين از من چی 

ساختی؟... بعدش هم البد ازم توقع داری بهت سرويس 
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بدم... من انقدر حالم بده از نگاه کردن به خودم توی 

آينه وحشت دارم... من از اينکه برگردم با تو دوباره 

ف می ترسم... جای من نيستی بفهمی چقدر زير يک سق

 ...عذاب آوره

می دونم... دکتر هم بهم گفت برای زنت خيلی سخته  -

 ...ولی درستش می کنيم

چی رو درست می کنی؟ برو بيرون... فقط خفه شو  -

 ....برو بيرون

سعی کردم مقاومت کنم اما چيزی نگذشت که فهميدم 

منو از خونه پرت  دارد انتقام می گيرد: اولين بار که

کردی بيرون بعد کليد درو عوض کردی به همه گفتی 

ازت پول دزديدم يادت نيست؟ من بايد ببخشم ديگه... 

االن پرتت می کنم بيرون بعدم بهت تهمت دزدی می زنم 
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ببينم می تونی ببخشی؟ برو بيرون تا خودمو از پنجره 

  ...پرت نکردم پايين

 

هيچ کدام از يادش نرفته بود. لحظه به لحظه اش مثل 

کابوس جلوی چشمانش بود. احمق تر از من در اين 

دنيا وجود نداشت. چطور می خواستم آثار زشت به 

جای مانده از گذشته ام را پاک کنم؟ سحر شده بود مثل 

همان مجسمه شيشه ای که پيرمرد سمسار به من هديه 

حتی خودت هم نمی توانی داد و گفت اگر لک بردارد 

تحملش کنی. بيخ گلويت گير می کند نه می توانی ببلعی 

و نه باال بياوری. رفتم اما جلوی خانه اش در ماشين 

منتظر ماندم تا کمی بعد برگردم. خيلی طول نکشيد که 

ديدم سوار بر پژوی آلبالويی اش از پارکينگ بيرون 

راهی شدم  آمد. آنقدر عصبی بود که مرا نديد. دنبالش
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ببينم اين موقع شب کجا می رود؟ ترسيده بودم تصادف 

کند زيرا گاهی کنترل فرمان از دستش خارج می شد و 

در کوچه ها مارپيچی حرکت می کرد. گاهی گاز می داد 

و بعد ترمز های محکم بی دليل می گرفت در حاليکه 

پشت فرمان گريه می کرد. يادم افتاد يکی از 

اين مدت به مطبش رفته بودم شماره مشاورهايی که در 

تلفن شخصی اش را به من داد و گفت هر ساعتی نياز 

داشتم تماس بگيرم. از ترس اينکه سحر کار خطرناکی 

کند نمی دانستم چه خاکی بر سرم بريزم. ديروقت نبود 

اما به خاطر بارندگی و خلوتی خيابان ها حس می کردی 

فنش را نصفه شب است. به محض اينکه دکتر تل

برداشت با شتاب همه چيز را تعريف کردم. پرسيد: 

 خانمت استفراغ کرد؟ 

از سوالش تعجب کردم: بله دو بار... ولی فکر کنم از 
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 ...گرسنگی و فشار پايين بود

آقا سياوش... شما راه درازی داريد تا بتونيد دوباره  -

با هم زير يک سقف به آرامش برسيد... اينطور برات 

دگی شما خراش عميق و بزرگی برداشته و بگم که زن

همسرت االن اصال در حالت طبيعی نيست ... حتی اگر 

آشتی کنيد مطمئن باش تا آخر عمر بايد عواقبش رو 

بپذيری... زندگيت نمی تونه يک لوح پاک و بی خط و 

خش باشه توقع نداشته باش اين حرف ها هرگز در 

 ...رهآينده تکرار نشه و عواقبش دامنت رو نگي

بله می دونم اما امشب ما قرار بود بريم شام بخوريم  -

درباره آينده حرف بزنيم...من خيلی خوب شروع کردم 

 ...اولش آروم بود

مطمئن باش آروم نبوده فقط عادت کرده به روی  -
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خودش نياره و همه چيزو توی خودش بريزه... تو 

  ...اينطوری همسرت رو تربيت کردی

 

بعضی چيزها مخصوصا برای خانم ببين سياوش جان 

ها هرگز پاک نمی شه مثل کتک خوردن که خودت گفتی 

گويا صدمات جبران ناپذيری هم ديده يا مثال مراسم های 

عروسی عذاب آور که ممکنه به افسردگی های شديد و 

غيرقابل درمان ختم بشه... شب عروسی مهمترين 

کل  اتفاق زندگی يک دختر به حساب مياد که می تونه

زندگيش رو تحت الشعاع قرار بده و تو به بدترين شکل 

ممکن خرابش کردی... ميگم تو، چون عروس تمام 

شب فقط براش نگاه و حرکات داماد مهمه نه حرف 

های بقيه و تو خودت گفتی خانمت هميشه از ديدن 

لباس عروسی دچار تحرکات عصبی می شده پس بدون 
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اش مراسم بگيری اين بعد از اين هم حتی اگر دوباره بر

هيچ تغييری نخواهد کرد و زخمی که زدی تا آخر عمر 

روش باقی می مونه... بقيه چيزها هم که خودت بهتر 

از من می دونی... مثل خشونت هايی که بين شما 

گذشته و محاله خاطراتش پاک بشه... پس دوباره 

تکرار می کنم ازدواج شما می تونه ادامه پيدا کنه اما 

نه که هر دوی شما يک دست نداريد بايد غم مثل اي

خوار هم باشيد...االن اون به شعور تو خيلی احتياج 

 ...داره

 خب االن حالش به هم خورده يعنی خيلی خطرناکه؟ -

استفراغ در اثر غصه زياد يا افسردگی احتماال مال  -

االن نيست و مدت زياديه همراه دائمی خانمت شده... 

يعتر برای درمانش اقدام نکنی اگر دست نجنبی و سر

ممکنه بدتر هم بشه... يادت باشه کسی که بيشترين 
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آسيب رو ديده تو نيستی بلکه همسرته... مشکالت تو 

بيشتر به دوران کودکيت و مسائلی که در خانواده 

گذروندی بر می گرده اما همسرت کودکی خوبی داشته 

و از وقتی پا به خونه تو گذاشته مشکالتش شروع 

شده... بنابراين مسبب تمام اين ها توی ذهنش فقط 

تويی و خانواده ها.... فکر نکن خانواده همسرت خيلی 

کارشون درست بوده... شک ندارم توی دلش انقدر از 

اون ها و کم لطفی هاشون کينه به دل داره که اصال 

دلش نمی خواد با طالق گرفتن مجبور بشه با 

  ...زندگی کنهسرشکستگی کامل بره با اون ها 

کالفه و سردرگم پرسيدم: خب من االن بايد چه کار کنم؟ 

خيلی نگرانشم نمی دونيد داره چطور رانندگی می 

  ...کنه
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می دونم...وضع خرابه ولی مسئله مهمی هست که  -

بايد حتما بهش توجه کنی...می تونم با اطمينان کامل 

بگم آينده و جون همسرت االن در دست های توست... 

با يک حرکت می تونی کاری کنی تا لحظه مرگ ديگه 

نتونه روی آرامش رو ببينه در عين حال تو تنها کسی 

هستی که می تونه حال خراب االنش رو از بين ببره... 

هيچکس... تأکيد می کنم هيچکس نمی تونه توی اين 

موقعيت اندازه تو روی همسرت تأثير مثبت و منفی 

باشی يا نجاتش بدی اين به بگذاره... می تونی قاتلش 

تالش خودت بستگی داره... به نظر من حتی اگر به 

عنوان يک انسان براش ارزشی قائلی طوری از هم جدا 

بشيد که بتونه مستقل زندگی کنه و اگر هنوز دوستش 

داری بايد تا يک مدت مثل موم نرم باشی و هيچ حرکت 

غير  کوبنده ای ازت سر نزنه... بدون خيلی از حرکاتش
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اراديه چون به شدت وحشتزده است پس به دل نگير و 

صبور باش... حتما بيارش مطب شايد الزم بشه چند تا 

آزمايش مثل آزمايش هورمونی و اين چيزها هم بده... 

 فقط صبور باش ... باشه؟

تشکر کردم و تماس قطع شد.با کمی فاصله داشتم سحر 

که اولين را تعقيبش کردم تا رسيد جلوی در خانه ای 

سقف زندگی مشترکمان بود. خانه ای که پدرم خريد و 

ما بعنوان تازه عروس و داماد برای اولين بار با هم 

آنجا سر بر يک بالين گذاشتيم. می توانستم حدس بزنم 

چرا به اينجا آمده و همين دلم را پر از خون می کرد. 

پشت همين آجرها دخترانگی اش را به من بخشيد. 

د که بدترين خاطرات را برايش ساختم. سال همينجا بو

های بعد انگار عادت کرده بود و کمتر اعتراض می 

کرد. اولين دشنه های زهر آلود را پشت همين پنجره ها 
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به قلبش فرو بردم. جلوی خانه توقف کرد اما پياده 

نشد. با کمی فاصله از او ايستادم و منتظر ماندم اما 

سراغش رفتم. از چند هيچ کاری نمی کرد. با ترس 

قدمی می شد صدای گريه های پر دردش را شنيد. 

ضربه ای به شيشه کوبيدم متوجه حضور من شد. وقتی 

ديدم در را باز نکرد ماشين را دور زدم و در صندلی 

 کنارش را گشودم: می تونم بشينم؟

خيره به اولين خانه ای که با من اين زندگی مزخرف را 

عشقمان نشد اشک می  شروع کرد و هرگز خانه

  .ريخت

سحر می دونم خيلی داغونی...  :نشستم و در را بستم

می دونم ترسيدی... من بايد االن چه کار کنم؟ اين موقع 

 شب ولت کنم برم؟

به نيمرخش نگاه می کردم. رنگش پريده و چانه اش 
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می لرزيد. فرمان را چنگ می زد و می شد ضربان 

ديد. با صدايی دو رگه و قلبش را از زير پارچه مانتو 

 ...زخمی گفت: حالم خيلی بده... من حالم خيلی بده

و باز بغضش ترکيد. کمی شيشه را پايين دادم تا شايد 

اکسيژن کاری برای حال خرابش کند. سرش را به 

فرمان می کوبيد و ناله های سوزناک سر می داد. 

آسمان می باريد و رعد گاهی سياهی شب را روشن می 

ما طوفان اصلی درون اتاقک تنگ پژو آلبالويی کرد ا

سحر اتفاق می افتاد. هر دو اشک می ريختيم. من 

پشيمان از نفهمی خودم و او جگرش سوخته بود از 

آنهمه اصرارش به جنگيدن و ادامه دادن: هی گفتم 

باهاش حرف می زنم... محبت می کنم... بهترين زن 

درست  دنيا براش می شم... با هيچی غذای جديد

کردم... لباس های مجرديم رو بريدم به هم دوختم ازش 
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لباس نو ساختم شايد سر ذوق بيای منو ببينی... من 

خيلی سعی کردم... هربار شکستم... دستم خالی موند 

  ...باز گفتم زن خوب نبايد کم بياره... آخ خدا... آخ خدا

آه می کشيد و می باريد. آسمان همراهی اش می کرد و 

ز تماشای غم درونش فرو می ريختم. با يک دست من ا

قفسه سينه اش را ماساژ می داد و با آن يکی روی 

پايش می کوبيد: لعنت به دلم... لعنت به هرچی مادرم 

يادم داد... همه گفتند ولش کن... مگه چی کم داری؟ 

خوشگلی ... اينی... اونی... نفهميدن من چی کم 

نه خوشگلی نه پول  دارم... من تو رو کم داشتم...

هيچی اين دل صاحب مرده رو آروم نمی کرد... خاک تو 

سرم... تقصير منه... آره... رفته مشاوره جيرينگی پول 

خرج کرده دست و دلباز شده... من چقدر باختم... حاال 

فهميدم تقصير خودم بود... خانم بودن به سکوت و 
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ساختن نيست به دفاع کردن از ارزش خودم بود که 

 لهش کردم...همينجا می بينی؟

با دست به خانه قديمی که حاال ساکنين ديگری داشت 

اشاره می کرد: همينجا... پشت همين ديوارا منو 

کشتی... بچه بودم فکر می کردم همه زندگی ها 

همينطوريه... چرا وقتی زدی نرفتم پيش خانوادم؟ گفتم 

سياوش کوچيک می شه... خودم خرد و خمير شدم که 

ی به تو نگه باالی چشمت ابروست... هفت سال می کس

 فهمی؟

  .حاال داشت به من نگاه می کرد

 

از همان نگاه ها که می توانست با چشمانش کاری کند 

در دم بميرم: سياوش به هرکی ميگم هفت سال صبر 

کردم ميگه محاله... روم عيب می گذارن... باورت می 
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زنش شدی شه يکی بهم گفت البد دست خورده بودی 

که اينطوری باهات می کنه.... من؟! تو رو به هرچی 

بهش اعتقاد داری من دست خورده بودم؟ مگه من چند 

 سالم بود؟ 

محکم و کوبنده پرسيدم: کدوم خری همچين چيزی 

گفته؟ غلط کرده هرکی گفته... تو فکر کردی اين همه 

اصرار می کنم به موندنت فقط از روی عذاب وجدانه؟ 

يست ولی من خر نفهم دستت رو گرفتم آوردم به نميگم ن

قول خودت توی همين خونه ازت زن ساختم... هر 

مشکلی با تو داشته باشم روزی هزار بار به نجابتت 

قسم می خورم که بزرگترين افتخارم زن نجيب 

 ...داشتنه

برای دقايقی هر دو سکوت کرديم. حرفی نمانده بود که 

حر در يک جنگ به سر بزنيم. همه چيز روشن بود. س
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می برد و هر دو می دانستيم بازنده ای جز سحر ندارد. 

آخر او بود که بايد کوتاه می آمد حتی اگر جدا می 

شديم. از خودم می پرسيدم اگر جای سحر بودم چه 

چيزی دلم را آرام می کرد؟ عذرخواهی نتيجه ای 

نداشت. شايد به دست و پايش می افتادم می بخشيد اما 

حض اينکه يادش می افتاد قرار است دوباره با هم به م

سياوش و سحر شويم وحشت تکرار گذشته او را تا سر 

حد مرگ می ترساند و عقبگرد می کرد. سنگينی فضای 

داخل ماشين را خود سحر شکست. نفس های مقطع و 

ترسناکی می کشيد وقتی گفت: می خوای... ب... 

 ...ببخشم... می خوای... تموم... بشه

نگاهش کردم. تا ايستادن قلبش شايد فقط يک کلمه 

 ...فاصله داشت. آرام و با ترديد گفتم: می خوام عزيزم

صدای باال کشيدن ترمز دستی در ماشين پيچيد. دلم 
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ناگهان فرو ريخت و صاف نشستم. سحر ماشين را 

خاموش کرد و با دستی که سوييچ را نگه داشته بود به 

 ...برو اونجاپياده رو اشاره کرد: 

 با تعجب به آن قسمت نگاه کردم: کجا؟ 

در را باز کرده بود و زير صندلی راننده دنبال چيزی 

 ...می گشت: اونجا پشت درخت ها... برو تا من بيام

هرگز در عمرم آنقدر حرف گوش کن نشده بودم. زيپ 

ژاکتم را تا باال کشيدم و پياده شدم گوشه تنگ و 

قسمت پياده رو ايستادم. چند تاريکی پشت درخت های 

ثانيه نگذشته بود که از سرتا پا کامال زيرباران خيس 

شدم. سحر خم شده بود دنبال چيزی داخل ماشين می 

  .گشت

 

يقه ژاکتم را باالتر کشيدم طوری که تا روی بينی ام را 
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پوشاند و در همان لحظه ناگهان حس کردم صاعقه 

ل فرمان ماشين مستقيم بر فرق سرم زده. سحر با قف

پياده شد و با صورتی برافروخته به سمتم آمد. نگاهم 

در خيابان چرخی زد. خدا را شکر کسی نبود. خودم را 

در آستانه کتکی دوباره ديدم اما فقط قدمی به عقب 

برداشتم و آب دهان قورت دادم. سحر جلو و جلوتر آمد 

طوری که فقط قدمی با من فاصله داشت و هر دو پشت 

ت های نه چندان بزرگ زير باران ايستاديم. وقتی درخ

شروع به حرف زدن کرد آن قفل فرمان لعنتی را مثل 

پرچم شروع جنگ مرتب باال می برد و جلوی چشمان 

بهت زده من تکانش می داد: می دونی می خوام چه 

کار کنم؟ می خوام طوری بزنمت که تا ابد دلم خنک 

پشت سرت هم  بشه... جوری می زنمت که بری ديگه

 ...نگاه نکنی
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خودم هم نمی دانم چرا در چنين لحظات دردناکی بی 

اختيار لبخند می زدم. آنقدر وضعيت ايستادنم اسفناک 

بود که هر کس می ديد بی شک می خنديد. از طرفی هم 

بی هيچ دليلی ذوق حرکت خشن سحر را می کردم: 

عزيزم من که گفتم اگر دلت خنک می شه بزن... مرد 

 ...يستم اگر جلوت رو بگيرمن

بدتر عصبی شد و صدايش تقريبا شبيه جيغی خفه در 

کوچه پيچيد: چرا چرت می گی؟ چرا هر کاری می کنم 

دست از سرم بر نمی داری؟ می زنم سياوش ... به خدا 

 ...شوخی نمی کنم تهديد نيست

نگاهی به آن تکه آهن انداختم و در دل به خودم گفتم 

می زند و بعد دلش می سوزد.  فوقش يکی دو بار

بنابراين همانطور خونسرد لبخند زدم و دست هايم را به 

پشت سر بردم که بفهمد ايستاده ام مثل بچه آدم کتک 
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بخورم. با پشت دست خيسی صورتش را پاک کرد و دو 

دستی سالح آهنينش را باال گرفت: سياوش سوال می 

منو  کنم برای يک بار هم شده صادق باش... انقدر

دوست داری که با اين هرچی بزنمت برات مهم نباشه؟ 

 می تونی بعدش عاشقم بمونی؟

خدا می داند که با همه وجودم داشتم راست می گفتم: 

اين لحظه همين جا انقدر عاشقتم که اگر با همين توی 

 ...مخم بزنی مغزم متالشی بشه باز هم دوستت دارم

در دست  حرصش گرفت و اسلحه مرگبار را محکم تر

  ...فشرد: بايد ثابت کنی همين االن

سينه ام را جلو دادم و چشمانم را بستم: بزن... با همه 

 ... زورت بزن... هر بار بزنی من باز می گم عاشقتم

توقع نداشتم بزند. طوری محکم به بازوی چپم کوبيد که 

از درد خم شدم و آه از نهادم بلند شد. برای چند لحظه 
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م می پيچيدم و توان حرف زدن نداشتم از درد به خود

اما سحر باالی سرم ايستاده بود پشت هم تکرار می 

 کرد: بگو دوستم داری... بگو...االن دوستم داری؟

قبال هم با اين لعنتی مرا تهديد کرده بود اما خيلی با 

احتياط ضربه های ماليم می زد انگار می ترسيد واقعا 

از ته دل با تمام  صدمه ببينم. اين بار فرق داشت.

توانش کوبيد. حس می کردم استخوان دستم شکسته 

ولی نمی خواستم کم بياورم. حرف های دکتر در گوشم 

زنگ می زد. بهترين زمان بود برای اينکه اجازه دهم 

خودش را خالی کند در عين حال عشقم را ثابت کنم. با 

هر بدبختی بود بلند شدم و دوباره ايستادم به چشم های 

پر از اشکش نگاه کردم و گفتم: دوستت دارم... هنوز 

می خوامت بيشتر از هميشه... اگر کتک زدن حالت رو 

خوب می کنه تا خود صبح می تونی منو بزنی ولی بيا 
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 ...بريم خونه

با حرص حرکتی عصبی به بدنش داد و ميان حرفم 

پريد: نخير... همينجا... جلوی همين خونه... هر کی هم 

به حساب وقتی که جلوی همه خار و ذليلم می  ديد باشه

 کردی... مگه دوستم نداری؟ 

دوباره بی اختيار لبخند زدم: من نوکرتم هر کاری دلت 

 ...می خواد بکن

ضربات بعد را خيلی بی مقدمه نزد. عصا را بلن کرد اما 

دل مهربانش طاقت نياورد يکی ديگر با آن وسيله آهنين 

کرد و با چک و لگد به جان بکوبد. کنار باغچه پرتش 

من افتاد. خيلی دلش پر بود و من هم مانعش نمی شدم. 

طفلکی برای اينکه دستش برسد به صورت من سيلی 

بزند مجبور بود هر بار باال بپرد. من هم صاف ايستاده 

بودم تحمل می کردم. در همين لحظه اتومبيلی هم از 
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که جلوی ما گذشت و من نگاه پر تعجب زن و مردی 

داخلش نشسته بودند را ديدم و خنديدم. لبخند من باعث 

شد آتش خشم سحر فروزان تر شود: می خندی؟ من 

توی زندگيم سوسک نکشتم ببين با من چه کردی که 

دلم می خواد بزنمت... فکر می کنی لذت می برم؟ دارم 

 داغون می شم و تو می خندی؟

سينه خواستم توضيحی بدهم اما با مشت به زير قفسه 

ام کوبيد. حس کردم معده ام ترکيد. خم شدم با دست 

شکمم را ماساژ دادم با درد گفتم: هرچی بزنی باز 

  ...دوستت دارم... بزن قربون دستای کوچولوت برم

 

 

تا اينجا ضربات پراکنده و با فاصله بود اما وقتی 

خونسردی مرا ديد و باز هم شنيد که از او دست نمی 
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پی در پی شروع به زدن کرد:  کشم بغضش ترکيد و

کثافت آشغال... ازت متنفرم... لعنت به تو... عوضی بی 

 ...شعور...کثافت... کثافت

گذاشتم آنقدر بزند که مطمئن شوم انتقامش را گرفته. 

صورت خيسم زير سيلی هايی که با آخرين توان به 

صورتم می کوبيد می سوخت. مخصوصا خم شده بودم 

قدر می خواهد تالفی کند. وقتی که دستش برسد هر چ

حس کردم کم کم حالش دارد بد می شود و اين تخليه 

روحی ممکن است کار دست هر دوی ما بدهد مچ 

دستش را گرفتم و اورا در آغوش فشردم. خودش را 

رها کرده بود با صدای بلند گريه می کرد. طعم خونی 

يی که از بينی ام پايين می چکيد و همراه باران سيل آسا

که بر سرمان می ريخت تا زير چانه ام را قرمز می کرد 

به هيچ وجه برايم دردناک نبود. می خواستم حسش کنم 
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زيرا اين لحظات را سحر قبال به ناحق سپری می کرد و 

کسی نبود تيمارش کند. تن نحيفش را محکم گرفتم و 

بارها کنار گوشش تکرار کردم: ولت نمی کنم... خيلی 

. من تو رو ول نمی کنم می شنوی؟ ... دوستت دارم..

هرچی بزنی و بگی منو نمی خوای تا خوشبختت نکنم 

دست بردار نيستم... شنيدی؟ می خوای داد بزنم؟ می 

 خوای؟

طفلکی عذرخواهی می کرد و اشک می ريخت من هم 

محکم تر بغلش می کردم. شرمنده اش کردم وقتی دست 

روی صورت هايش را بوسيدم و ديد جای ناخن هايش 

و گردنم مانده. به سمت ماشين که می رفتيم معصومانه 

ضجه می زد و می گفت: غلط کردم... دستم بشکنه... 

 ...غلط کردم

او را سوار ماشين خودم کردم. پژوی خوشگلش را با 
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همان قفل فرمان ايمن کردم و راه افتاديم. با دستمال می 

. من خواست صورت مرا تميز کند. مکالمه جالبی بود

 می گفتم: قربونت برم؟

 ...او می گفت: غلط کردم

و من دوباره می گفتم و او هر بار خودش را شماتت 

می کرد. مجبورش کردم سرش را روی پای من بگذارد 

تا موهايش را نوازش کنم. هنوز می لرزيد و اشک می 

ريخت اما گويا موتور مردانگی ام حسابی به کار افتاده 

بخش مثل باران بهاری که می بود که جمالت نيرو 

باريد روی زبان من جاری می شد: قربون موهای بکر 

و قشنگت برم... من فدای اون چشم های خوشگلت 

بشم... جونم رو می دم گريه نکنی... خوب می شيم 

  ...سحرم... دوتامون خوب می شيم
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همه چيز رو خودم درست می کنم تو فقط بيا بشين 

من... دلت نلرزه فکر کنی بی وسط قلبم خانمی کن نفس 

کس ولت می کنم... سياوشت بميره اگر سحرش فکر 

کنه باخته... خاک تو سرم بشه اگر هرچی دارم به پات 

نريزم... نترس خانواده ها بايد بيان ازت عذرخواهی 

کنن... تا از دلت در نيارن حسرتت به دلشون می مونه 

  ...چون مردت منم

حسرتم به دل کسی بمونه... با بغض لب زد: نمی خوام 

همه خوشبخت بشن فقط دست از سرم بردارند... تو هم 

برو... اصال همه برند... ديگه به درد خودم هم نمی 

  ...خورم

نا اميد بود اما من کوتاه نمی آمدم. موهايش را چنگ 

چرا چرت می گی؟ اصال گرفتم و با کمی خشونت گفتم:

.. دلت گرفته؟ به درد کسی نمی خوری مال من باش.
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بزنی حالت جا مياد؟ پاشو يه جور بزن ازم متنفری؟

جاش تا ابد بمونه...هنوز نفهميدی؟ من و تو ديگه 

جنگ نداريم... من با خودم دارم می جنگم... برای تو 

دارم می جنگم... اصال تو بشين فکر کن داری فيلم 

جنگی می بينی همه حقوق و مزاياش هم مال توست... 

 ...شين تماشا کنتو فقط ب

بلند شد و نشست. نگاه خيسش را به منی که يادم می 

رفت پشت فرمان نشستم دوخت: تو چرا نمی فهمی؟ 

اين زندگی ديگه به درد نمی خوره... وقتی دو نفر 

همديگه رو از صميم قلب دوست ندارند... يا اگر حتی 

مثل من احمق بی منطق هنوز دلشون گيره ولی جاده 

رفه است... چطور می خوان بچه دار براشون يک ط

بشن يا عشق ياد بچه شون بدن... فکر کردی محصول 

 زندگی ما چی می تونه باشه؟
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چانه اش را گرفتم و صورتش را به سمت خودم کشيدم: 

آخه نفس من... نمی بينی ديگه حرفی جز عشقت برام 

نمونده؟ من اين چشم ها رو خندون نکنم کی می خواد 

اد اگر يه پدرسگ بخواد نگاهش رو بکنه؟ مرگم بي

بدوزه به اين چشم ها مشق عشق برات خط کنه وقتی 

 ...خودم زندم

مچ دستم را گرفت و فکش را آزاد کرد. کفش هايش را 

در آورد تا بتواند زانو به بغل بگيرد و انگشتان شصت 

پايش را اسباب بازی روح خسته اش کند. رهايش کردم 

ود. وارد خانه اش که شديم اما حواسم به اشک هايش ب

با دست اشاره کرد چراغ ها را روشن نکنم. دست و 

صورتش را در سينک ظرفشويی آبی مختصر زد و از 

کيفش چند تايی قرص بيرون کشيد. پشت سرش ايستاده 

بودم و تماشا می کردم. می دانستم هرچه می خورد 
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آرامبخش های قوی است اما هرگز نفهميدم کی دکتر 

دام الدنگی اين همه قرص برای دخترم نسخه رفت و ک

 پيچيد: سحر می شه سوال بپرسم؟

مشتی قرص در حلقش ريخت و ليوانی آب سر کشيد اما 

"هوم" هم گفت تا من بپرسم: اين همه قرص رو کدوم 

 دکتر احمقی برات نوشته؟

خنده اش تلخ بود اما نگاهش مثل آتش روی من 

ل داشتم برم مثل نشست: دکتر؟ کدوم دکتر؟ مگه من پو

تو کارت بکشم پز بدم؟ من آه نداشتم با ناله سودا کنم 

ولی داشتم می ترکيدم از درد... نخورم منفجر می شم 

شايد هم بترکم گوشت تنم بپاشه در و ديوار...نگام 

کن... چی می بينی جز شکست؟ من يک زنم شکست و 

نکبت با من زاده می شه...فکر می کنی فقط خودت 

خت گذشته؟ فکر می کنی چرا انقدر زود بچگيت س
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 ازدواج کردم؟ هيچوقت از خودت پرسيدی؟

می خواستم بپرسم اما قضيه داروها مهم تر بود: اول 

بگو از کجا اين همه قرص ديازپام و کوفت و زهر مار 

 توی کيفت سبز شده مشت مشت می خوری؟

پارچ آب را داخل يخچال گذاشت و وقتی درش را بست 

فکر فرو رفت. خيره به در بسته يخچال  همانجا در

زمزمه وار گفت: انقدر زن افسرده و بدبخت تو در و 

همسايه بود که از هر کی يه چيزی بپرسم و خودم برای 

خودم تجويز کنم... نترس نمی ميرم ولی ممکنه مريض 

بشم بهانه بيافته دستت که زنم از اول مريض بود من 

 ...باهاش ساختم

دعوا می کرد اما هميشه با محبت و  سحر با من زياد

آرامش حرفش را می زد. ترس از کتک خوردن يا 

جنجال های سابق باعث می شد هرگز تلخ زبانی نکند يا 
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اخالق خودش بود فرقی نداشت. سحری که جلوی من 

در حال ذوب شدن بود ديگر چيزی برای از دست دادن 

 نداشت که بخواهد مراقب کلماتش باشد. آخ که حاال

چقدر دلم برای آن همه لطافت کالمش تنگ شده بود. 

راست می گفت که مردها از زن آرام و بی صدا 

خوششان نمی آيد چون او را جدی نمی گيرند. يکی را 

می خواهند از وسط نصفشان کند تا به زور هم که شده 

آنها را به حساب بياورد: باشه سحر... تلخی کن... 

به من می گفتی من اين متلک بنداز ولی يادت مياد 

نيستم که نشون می دم؟ تو هم اين نيستی... به قول 

خودت تو پيشی باباتی که حاال شروع کرده به چنگول 

انداختن می خواد چشم اطرافيانش رو در بياره تا اذيتش 

کنند... بيا دراز بکش ببينم چی پيدا می کنم بخوری 

 ...ضعف نکنی
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ت مبلی که کنار گيج و منگ سری تکان داد و به سم

  .پذيرايی حکم تخت خواب را داشت رفت

اين خانه از بس کوچک بود اتاقی مجزا نداشت. با 

کتابخانه قسمتی از پذيرايی را جدا کرده بودند و مبلی 

تختخواب شو پشتش گذاشته بودند. برای دراز کشيدن 

روی تخت بايد چهار دست و پا روی آن راه می رفتی تا 

وی بالشت بگذاری. سحر حتی زورش بتوانی سرت را ر

آمده بود کفش هايش را در بياورد. اين همان دختری 

بود که قبل از خواب به تنش روغن معطر می ماليد و 

بدون لباس خواب نمی توانست شب را با آرامش به 

صبح برساند. خيلی وقت بود ديگر از اين رفتارها 

خت. نداشت. در يخچال را که باز کردم بيشتر دلم سو

معلوم بود دل و دماغ خريد کردن نداشته. اولين بار بود 

می ديدم چيزی درون يخچال خانه گنديده اما سحر آن را 
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دور نيانداخته. هميشه در يخچال خانه ما يک کيسه دانه 

های درشت قهوه آسياب نشده بود. می گفت دوست 

دارد هر وقت در يخچال را باز می کند بوی عطر به 

اين يخچال بوی مرگ قلب زن خانه را  مشامش برسد.

می داد. کمی نان بيات... کاسه ای ته مانده سطل 

ماست... پنيری که نصفش را به خاطر کپک دور 

انداختم با تنها گوجه فرنگی موجود داخل سينی گذاشتم 

و با مکافات کنارش روی تخت نشستم: بيا يک لقمه 

اشته بخور... اينطور که معلومه بدون من پول هم د

 ...باشی حال غذا خوردن نداری

غلت زد و نگاهش را به سقف دوخت: می دونی؟ چند 

وقت پيش يک متن طنز خوندم اما انگار طنز نبود... 

 ...قصه من بود

می دانستم جوک و طنز خواندن سحر به چه معناست! 
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سحر هر وقت زيادی افسرده و غمگين می شد آنقدر 

بلند می خنديد تا به متن خنده دار می خواند و الکی 

قول خودش روی مود خنده بيافتد. اوايل برای من هم 

می خواند اما از جاييکه بعضی از آنها بی ادبانه بود 

من او را دعوا می کردم. می گفت زن و شوهری که 

نتوانند درباره مسائل خصوصی خودشان جوک بگويند 

و بخندند غريبه ای بيش نيستند و من باز هم توبيخش 

کردم که از اين طرز حرف زدن متنفرم... کاش اين  می

کار را نمی کردم الاقل کمی اين ديوار لعنتی که بين 

خودم و او کشيده بودم فرو می ريخت... شايد هم سحر 

کمی می خنديد وقتی من نمی توانستم او را بخندانم. 

لقمه ای برايش گرفته بودم اما نان به حدی بيات بود که 

م تعارفش کنم. او هم سکوت کرده بود خجالت می کشيد

و خيره به نقطه نامعلومی روی سقف از گوشه چشمش 
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اشک پايين می ريخت. سکوت را خودم شکستم: 

نگفتی؟ چی خوندی؟ بگو من هم بخندم... پاشو اينو 

  ...بخور

در همان حالت چانه اش لرزيد و گفت: خنده دار نيست 

شون رو می بيشتر گريه داره... بعضيا نون خوشگلي

خورند... بعضيا نون زبونشون... بعضيا هم نون عقل و 

هوششون رو می خورند... بعضيا هم مثل من يه گوشه 

نشستن نون و ماستشون رو می خورند... حقم همين 

بود نه؟ من نه انقدر خوشگلم کسی به خاطر ظاهرم پول 

پام بريزه... نه خوش زبونم نه عاقل... روزی من همين 

می فهميدم بدون غر زدن نون و ماستم رو می  بود بايد

 خوردم نه؟

لقمه از دستم درون سينی افتاد. سحر برخاست و تکه 

 !ای نان در ماست فرو برد: خدايا شکرت
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اشک هايش پايين می چکيد وقتی با اشتها به قول 

خودش يک گوشه نان و ماستش را می خورد. نفسم 

است. مگر اين باال نمی آمد. شرمندگی بدترين درد دني

دختر معصوم از من چه می خواست؟ همه دعواهای ما 

به قول خودش سر بديهيات زندگی زناشويی بود. من 

امکانش را داشتم اما سير نمی شدم از اندوخته کردن و 

وحشت داشتم از خرج کردن. ترس های من داليل 

محکمی داشت اما اگر می خواستم با آنها زندگی کنم 

اج می کردم. زانوهايم را بغل گرفتم و با هرگز نبايد ازدو

دقت تمام به همسرم چشم دوختم. نان بيات در کاسه 

ماست می زد و با پشت دست اشک از روی گونه اش 

پاک می کرد. انگار داشت مواد مذاب جهنم می خورد و 

  .به خودش می گفت: خود کرده را تدبير نيست

ن پرسيد تنها سوالی که چند دقيقه قبل در آشپزخانه از م
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وسيله دم دستم بود تا هم او را بهتر بشناسم هم فکرش 

را عوض کنم: سحر چرا انقدر زود ازدواج کردی؟ تو 

مشکالت دخترهای خانواده ما رو نداشتی... آزاد بودی 

و ازت حمايت می شد... می دونم قبال گفتم به خاطر 

پول بوده ولی احمقانه است چون تو دختر خيلی قانعی 

ی... هميشه فکر می کنم اگر مديريت مالی دست تو هست

بود ما هنوز توی همون خونه اولی زندگی می کرديم و 

 ...نهايتا من يک پرايد کهنه داشتم

آن کاسه لعنتی را روی سينی گذاشت و به ديوار روبرو 

تکيه زد: من از تو همون سقف رو می خواستم که 

ببافيم... فرش توش بشينيم با هم روياهای شيرين 

روهايامون رو نقش بزنيم... يک طرفش رو من دست 

بگيرم سمت ديگه اش رو تو... هر سال بدونيم قراره 
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سال ديگه کجا باشيم و هر دو با هم احساس موفقيت 

 کنيم ولی می دونی تو چه کار کردی؟

کالفه نفسم را بيرون دادم: بس کن... دوباره قرقره 

 حاال به بعد چه کار کنيم؟نکن اين تلخيا رو بگو از 

سرش را به ديوار تکيه داد: تو يکی از پاهات رو 

گذاشتی روی گلوی من گفتی تو فعال خفه شو... همين 

جا صبر کن تا من برم آرزوهام رو برآورده کنم بعد 

وقت برای تو زياد هست... کال توی مغزت هيچ چيزی 

 به صورت موازی و دوتايی امکان پذير نبود.... کسی

بهت کار تيمی کردن ياد نداده بود... تو يکه تاز بودی 

نمی تونستی وردست يا همدست داشته باشی چه برسه 

به همسر... من بايد لحظات جوونيم می سوخت تا تو 

پيربشی نتونی تکون بخوری ... بعدش شايد من هم حق 

فکر کردن يا تالش کردن پيدا می کردم... االن هم داری 
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کنی... رفتی نقشه کشيدی اومدی که همون کار رو می 

دوباره با چند تا لقمه نون منو موقتا سيراب کنی... 

بری بندازی توی خونه ای که هميشه برات شبيه 

انباری بود يک گوشه پنهان کنی تا دردسری نباشه 

وقت شريفت رو بگيره... دوستت دارم سياوش ولی 

رم می ديگه نمی تونه اثاثيه توی انباريت باشم...می مي

فهمی؟ شايد هم قبال مردم االن دارم توی جهنم زندگی 

 ....می کنم حاليم نيست

منفی بافی می کرد اما چطور می توانستم اعتراض کنم 

وقتی تمام مدت او مثبت نگر بود و من مسخره اش می 

کردم؟ روی برگرداند سمت پنجره کوچک باالی تخت و 

ل نور چراغ برقی که درست پشت شيشه بود داخ

مردمک چشمانش افتاد. يک بار ديگر به خاطر خودش 

و نه از روی خودخواهی های هميشگی در دل نهيب 
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زدم و محکم پرسيدم: سياوش عاشقی؟ اگر نيستی ظلم 

بسه؟ نامرد بودی ديگه نباش... حتی اگر قراره زخمی 

ولش کنی بره جايی توی بغل يکی ديگه زخم هاش رو 

ست هات بشکنيش... اون مرحم کنه بهتر از اينه توی د

هنوز از تو شجاع تر و خوش قلب تره که دم از دوست 

داشتن جالدش رو می زنه... اصال مگه جرأت داری 

عاشقش نباشی احمق؟ سرش داد بکش ولی اين بار 

فقط عشق و احترامت رو حق داری فرياد بزنی وگرنه 

  ...تو خفه شو اون حرف بزنه

کليفم را با خودم معلوم مکالمه درونی ام کارساز بود. ت

کرد. چهارزانو شدم و هر دو دستم را روی زانوهايش 

گذاشتم: ببين سحر... من اگر همه اين سال ها بهت 

دروغ گفتم يک بار با صداقت به چشم هات نگاه کردم 

گفتم عاشقت نبودم اما دوستت که داشتم... احساسم 
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ی برای اينکه بتونم با تو تمرين عاشقی کنم خيلی سطح

بود... اما حاال... دوباره با همون صداقت می تونم بگم 

انقدر عاشقت هستم که همه چيز فرق کنه... من بلد 

نبودم... نمی گم االن هم ياد گرفتم تازه کالس اول 

نشستم اما دارم براش وقت می گذارم می فهمی؟ می 

دونم اين زندگی زخم خورده است ولی ما هفت سال 

يم... ازش درس گرفتيم... می عمرمون رو پاش گذاشت

خوای بی خيال زحمتات بشی؟ من نمی خوام و نمی 

تونم بی خيال تو بشم... بگذارش پای عذاب وجدانم 

اصال عشقم رو باور نکن ولی بيخ ريشتم تا وقتی حس 

نکنم آرامش پيدا کردی نميرم... حاال بگو بدونم... 

 چطور زندگی کنيم؟ من ديگه نقشه نمی کشم اين بار

 ...نوبت توست...منو ببين

با بی حالی نگاهش را به چشمانم دوخت و من سری 
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تکان دادم تا نظرش را بگويد: خيلی سخت نيست 

سياوش... از اول هم نبود... من زندگی بدون عشق با 

بی احترامی و زورگويی نخواستم... پول زياد هم 

نخواستم... گفتم خودم ميرم کار می کنم زندگيمون رو 

يی بسازيم... دوتايی ميفهمی؟ منظورم از دو تايی دوتا

يعنی با هم نه يکی بپره اون يکی رو زير پاش له 

کنه...مجرد که نبوديم... فرق تو با اونی که ميره با 

ناموس مردم بازی می کنه وعده توی خالی ميده ولش 

می کنه به امان خدا با درد خودش بميره چيه؟ وقتی 

دگی دو نفره رو قبول کنی نمی تونی مسئوليت يک زن

چرا يکی ديگه رو مياری توی بازيت؟ من نمی خوام 

نقاب تو باشم... من مرد پولدار نمی خواستم... گور پدر 

پول مگه همه دارند؟ مگه خوشبختی مياره؟ نمياره فقط 

امنيت ميده همين...پول هميشه هست با تالش می شه 
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بدستش آورد ولی دل می شکنه هرچی خرجش کنی 

حتی اگر به هم بچسبه جای ترکش تا ابد می مونه... دل 

من ترک خورده سياوش اگر هنوز خواهانش هستی بايد 

باهاش بسوزی و بسازی چون ديگه به ميل من کار 

 ...نمی کنه

تلخی رفته توی ماهيچه هاش من هم نمی تونم کاری  ...

کنم زهر به خونم پمپاژ نکنه... ما برای شروع زندگی 

ی خواستيم و يک ارابه که ميان راه ولمون يک سقف م

نکنه مدلش مهم نبود... متراژش مهم نبود... همون 

طوری هم بيشتر از خيلی زن و شوهرها امنيت داشتيم 

ولی تو دلت گير زندگيت نبود همش حس فرار داشتی 

چون نمی تونستی از خونه ای که قبال توش بودی... 

... از هرچی مردی که قبال نقشش رو بازی می کردی

تو دوران مجرديت بودی بگذری وارد مرحله جديدی 
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بشی... من هميشه حس آدم مزاحم و زيادی رو داشتم 

که بهتره خفه خون بگيره الاقل يکی بره پی خواسته 

  ...هاش

با لحنی آرام و از ته قلبم گفتم: می دونم سحرم... االن 

آماده ام... همه ی حرف هات هم قبول دارم... اگر 

الزمه اعتراف می کنم به اشتباهاتم... االن شجاعتش 

رو دارم و ممنونم که باعث شدی باالخره به خودم بيام 

ولی حاال که دارم اصالح می شم نمی خوام تجربه هام 

رو خرج کس ديگه ای جز تو کنم... فرصت بده... يک 

 ...بار ديگه هم اعتماد کن پشيمونت نمی کنم

و دوباره شروع کرد:  با پشت دست اشکش را گرفت

سياوش من زنم درست... بايد مطيع تو باشم اون هم 

درست... ولی زن مگه انسان نيست؟ شرافت مگه 

نداره؟ غرور نداره؟ حق زندگی نداره؟ گفتن مرد حاکم 
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خانواده است ولی اگر نتونه حاکم عادلی باشه... اگر بلد 

بلد  نباشه... اگر هنوز آمادگيش رو نداشته باشه... اگر

نباشه تقسيم کار کنه يا گوش شنوا برای شنيدن و ذهن 

آزاد برای فکر کردن نداشته باشه يعنی بايد به وزير يا 

مشاورهاش رجوع کنه به جاش تصميم بگيرند... 

وزيرش زنشه... مشاورهاش خانواده اش يا دوست 

هاش هستند... يکه تاز بودن هميشه جواب نميده نتيجه 

.. کوتاه بيا از اين بت مردانگی اش می شه زندگی ما.

که توی مغزت از خودت ساختی که به و بد 

فهميديش... مرد يعنی کوه... مرد يعنی حامی... مرد 

يعنی همه چيزهای خوب... مردی که درخت زندگيه اگر 

بلد نباشه دست محبت روی سر جنس لطيف بکشه نمی 

تونه محصول خوب بده بايد با يک درخت ديگه پيوند 

بخوره به ريشه هاش تقويتی بزنند هزار تا کار هست 
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  ...که تا نکنه هرچی از شاخه هاش در بياد می گنده

مبهوت خيره لب هايش بودم و از خودم می پرسيدم چرا 

 قبال گوش هايم نمی شنيد؟

همه چيزهايی که در اين مدت برای خودم سخت کرده 

نگ بودم سحر داشت با کلماتش آسان می کرد. آنقدر س

بزرگی نبود که مردی نتواند روی دوش بکشد. نانی 

برای خوردن و سقفی برای زندگی... احترام به نفس 

های يکديگر گذاشتن و به انسان بودن هم حرمت قائل 

شدن آرامش می آورد و عشق خودش می نشست وسط 

سينه ها سيلی از بوسه و آغوش گرم هديه می کرد اما 

و بهترين بودن دويدم از بس دنبال ايده آل گرايی 

نفهميدم ريشه هايم را در بيابان خشک و بی آب و علف 

فرو کرده ام راه نفس يکی ديگر را هم بريده ام. جرأت 

کردم کمی نزديک تر رفتم تا چانه ام را روی زانوهای 
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استخوانی اش بگذارم نفسم به نفسش گره بخورد: 

تم سحر... من عاشقت شدم... قبال نبودم فقط می خواس

باشی... از اين صادق تر نمی تونم بگم... اينجا نقطه 

صفر نيست که بگم بيا از اول شروع کنيم... از همين 

وسط راه بيا دوباره نقش بازی کنيم... من بشم دوست 

پسرت تو بشو دلبر من... هر کاری نکرديم می کنيم بعد 

وقتی ديديم می تونيم دوتايی هم سر و هم دل باشيم می 

سقف می شيم... نشد من برات امنيت می خرم ريم هم 

لبت رو می خندونم دعای خير می کنم... می دونم باور 

نمی کنی ولی اگر آزادت کنم حق انتخاب پيدا کنی دلت 

قرص می شه... حاال بگو فاخته کوچولوی وحشتزده ی 

 من... چرا خر شدی زن من شدی؟

قلبش نگاهش آرام تر از قبل بود. گويا بار سنگين روی 

را با نصيحت کردن من چند لحظه ای زمين گذاشت. 
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لبخندی زد و سرش را پايين انداخت: از خونه می 

 !خواستم فرار کنم

از تعجب هر دو ابرويم باال پريد: تو که گفتی منو ديدی 

 دلت رفت؟ 

لبخندش عمق بيشتری گرفت: آره خب... خواستگار 

سی بياد... داشتم اما در حد حرف بود اجازه نمی داديم ک

خواهرم می گفت ازدواج از راه خواستگاری اشتباهه... 

چون خودش شکست خورده بود فکر می کرد هر راهی 

خودش رفته غلطه من هم بايد بشم غالم حلقه به 

گوشش... از وقتی برگشت با من توی يک اتاق زندگی 

می کرد... نصيحت هاش رو قبول نداشتم... من اونی 

ازه نبودم... تقصير مادرم هم که می خواست ازم بس

بود... انگار مديريت کل زندگی ما همون شب که سمانه 
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از خونه شوهرش برگشت مثل مدال چسبيد روی سينه 

  ...اش

 

هر بار می خواستم اعتراض کنم مامانم منو خفه می 

کرد... دخترهای لش و بی حيا خوشبختند... هر کی 

ه درد نمی زرنگ تر باشه بهتره... دختر بی زبون ب

خوره... برو دوست پسر پولدار بگير خودت رو بهش 

بنداز... شعارهايی می داد که خودش به يکيشون عمل 

نمی کرد... کم کم داشت توی گوش مادرم می کرد درس 

خوندن به چه درد می خوره؟ ترسيده بودم... حق نمی 

داد حتی رنگ لباسم رو انتخاب کنم... بهانه اش اين 

ره و من بی سليقه ام... من هميشه همين بود تجربه دا

بودم... اهل مد و اين چيزها نبودم... ساده پوش اما 

خاص پسند... شايد هم ايرادم بود ولی اگر چيزی رو 
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دوست نداشتم محال بود بتونم بپوشم و ازش لذت 

ببرم... وقتی حرف تو پيش اومد پوستم کنده شد تا 

کنم اجازه بدند  راضيشون کردم برای اينکه تجربه پيدا

خواستگار توی خونه بياد... قصدمون اين بود جواب 

منفی بديم فقط من يک بار به چشمم خواستگار اومدن 

 ...رو ببينم

شيطنتم گل کرد. پريدم گونه اش را بی هوا بوسيدم و با 

لبخند نگاهش کردم: تو غلط می کردی منو رد کنی... 

 مگه شهر هرت بود؟

ت خودت ديوانه وار عاشقم چپ چپ نگاهم کرد: نيس

 ...بودی؟ کی بود دم به ساعت می گفت

دستم را روی لب هايش گذاشتم: هيس... اون نامرد 

ديگه اون مزخرفات رو نميگه... حاال تو داستان سحر 

منو تعريف کن... پس از دست سمانه فرار کردی زن 
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 من شدی؟

هنوز انگشتم روی لب هايش بود. پلک هايش را کوتاه 

نگار داشت از اين حرکت من لذت می برد. با باال بست ا

آمدن مژه هايش انگشتم را پايين تر کشيدم تا بتوانم 

بوسه ای روی آن لب های پوست پوست شده بگذارم 

اما بلند خنديد و گفت: باشه سياوش خفه شدم برو عقب 

 ...تر... انگار مجردی بهت ساخته ها

می زنی؟  سرم را روی زانويش گذاشتم: چرا ضد حال

 ...حاال يک بار من بوس خواستم ها

 ...با شيطنت دوباره نگاهش کردم: آخه چشمک می زد

طرز نگاهش پر از سوال و ترديد بود: حاال امشب 

زدمت خوشت اومده انگار... نمی دونستم برای به دست 

 ...آوردن دل تو بايد کتک زد وگرنه زودتر می زدم

اهم کرد. می دانستم من از حرفش خنديدم اما او فقط نگ
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هرگز اهل خشونت نبوده و در واقع با چيزهايی که بين 

ما گذشته به قول خودش شوکه شده: اصال خودم تو رو 

می فرستم کالس کاراته اين بار اصولی بزنی... يعنی 

سحر خيلی جلوی خودم رو گرفتم وقتی در گوشم می 

زدی اون طوری می پريدی نخندم بدتر حرص 

  ...نخوری

ی به عقب هولم داد: گمشو ديوانه... انگار بهش کم

 ...خوش گذشته وقتی من داشتم می مردم

دستش را گرفتم و به سمت لبم کشيدم تا ببوسم: نکن... 

 ...نکن خوشم نمياد

مقاومتش بی فايده بود چون من روی هر دو دستش 

بوسه ای گذاشتم: من قربونت برم هر وقت اذيتت کردم 

 ...بزن اصال دلت نسوزه

دست چپش را باالخره آزاد کرد: اوخ... فشار دادی 
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دردم اومد... نترس می زنم انگار رگ خوابت کتک 

 ...خوردنه

خنديدم و سينی را برداشتم به سختی روی زمين پايين 

تخت گذاشتم. دراز کشيدم و به شانه ام اشاره کردم: بيا 

اينجا ضعيفه... ببخشيد شب بود سبيل هات رو نديدم... 

 ...ا بخواب بغل آقات بدوبي

دعوتی بود که به شوخی کردم اما اميدی به همراهی 

نداشتم. تصورش را هم نمی کردم مخالفت نکند. آرام 

درون آغوشم خزيد. پشتش را کرد و سرش را روی 

شانه من گذاشت. سرش را بوسيدم و در گوشش گفتم: 

انقدر می گم دوستت دارم که باورش کنی... بخواب 

همه چيز درست می شه... اين بار تنها عروسکم 

 ...نيستی... خودم پشتتم تا نفس توی اين سينه هست

حرفی نزد. مسکن ها اثر کرده بود. دستم را دور 
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کمرش انداختم و در مستی عطر موهايش به خواب 

رفتم. صبح روز بعد با حس کردن روشنايی محيط از 

م خواب پريدم. سحر هنوز در همان حالت داخل آغوش

جای خوش کرده بود. نمی خواستم معطل کنم بايد دست 

به کار می شدم بساط صبحانه جور می کردم. با عجله 

از روی تخت پايين آمدم و گند زدم. سينی زير تخت بود 

و از جاييکه فقط يک راه برای پايين آمدن و خروج از 

آن محيط تنگ و بسته وجود داشت من خوابالود بی 

ينی و درست وسط بشقاب پنير فکر پايم را روی س

گذاشتم. با وسواسی که بطور مادرزادی در رگ هايم 

بود به سختی خودم را داخل سرويس بهداشتی قانع 

کردم که اين پای لعنتی تميز شده و جای نگرانی نيست. 

مکافات داشتم در آن خانه کوچک که هيچ چيزش برای 

رد آسايش من برنامه ريزی نشده بود. هميشه وقتی وا
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دستشويی می شدم بايد جلوی در روزنامه پهن می 

  .کردم تا پاهايم به جايی نخورد

 

 

بيچاره سحر از دست من چه می کشيد که اين همه 

مراسم وسواس گونه ام را از قبل برنامه ريزی می 

کرد. يادم نيست هيچوقت بعد از ورود من به دستشويی 

ه بودم جلوی در روزنامه پهن نکرده باشد. مجرد هم ک

هميشه مادرم حواسش جمع بود. برای همين فکر می 

کردم وظيفه زن خانه است که علم غيب داشته باشد 

سريعا دست به کار شود. نگاهی به سحر غرق در 

خواب انداختم و به خودم نهيب زدم: نمی ميری يک بار 

هم که شده خودت مسئوليت خودت رو بعهده بگيری... 

 !شی مگه مرگه؟اصال به خاطر سحر کثيف ب
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پا برهنه بيرون آمدم و بدون جوراب کفش پوشيدم. 

سحر اهل صبحانه خوردن نبود اما به خاطر من صبح 

زود بيدار می شد تا من تنها سر ميز نباشم حتی اگر 

سفره بی برکت خانه من يک استکان چای و يک حبه 

قند بيشتر برای عرضه نداشت. من که می رفتم خودش 

رختخواب می شد. برای خودم نفرت  دوباره پناهنده

انگيز بود که هنوز نمی دانستم همسرم برای صبحانه 

ميلش بيشتر به چه چيزی می کشد؟ به کله پاچه فکر 

کردم اما يادم نيامد هرگز گفته باشد هوس اين چيزها را 

کرده. حليم گرفتم و نان تازه به همراه کمی مخلفات و 

ت در خانه ديدم پيام چند تايی کيک راهی خانه شدم. پش

داده: صبحانه نخوردی... بيا چای دم کردم... کی رفتی 

 نفهميدم؟

ياد حرف پيرمرد سمسار افتادم که گفت: به زن ها اگر 
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سنگ هم بدی خورشت می پزه اما اگر بهش بی توجهی 

 !کنی می ميره

روی ميز يک عدد نيمروی ساده همراه چند تکه نان از 

کوچکی خرما همراه چای  ديشب بيرون مانده و ظرف

گرم بود. چشمش به خريد های دست من افتاد شوکه 

  ...شد: چقدر خريد کردی... بده به من

کيسه ها را عقب کشيدم: نمی خواد عزيزم... برو دست 

و صورتت رو بشور ديشب هم چيزی نخوردی ضعف 

 ...می کنی... خودم بلدم

 ابروهايش باال پريد: بلدی؟ از کی تا حاال؟

مقدمه سرم را جلو بردم و تا به خودش بجنبد  بی

گردنش را بوسيدم: از وقتی خودم رو گذاشتم جای 

سحر خانم گلم فهميدم خانه دار بودن چقدر سخته... بيا 

که روده بزرگه داره کوچيکه رو می خوره حليم هم 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

845 
 

 ...سرد می شه

با نگاهش تعقيبم کرد تا کيسه ها را روی اوپن 

مشغول چيدن صبحانه شدم. بی هيچ آشپزخانه گذاشتم و 

حرفی دست به سينه رفت تا به خودش برسد. وقت 

  .خودشيرينی بود

ميز دو نفره کنار اوپن آشپزخانه هر چند اجازه نمی داد 

پاهای بلند من به راحتی جای شود اما زيادی دنج و با 

نمک بود. مجبور شدم بيشتر مخلفات را روی سنگ 

ی روی ميز غذاخوری برای اوپن بچينم چون جای زياد

ضيافت من وجود نداشت. سحر که برگشت لباس راحتی 

ارغوانی رنگی به تن داشت. موهايش را شانه زده و 

شلخته از پشت با کليپس بسته بود. رنگ به صورتش 

نداشت و از روی بی حوصلگی حتی طراوت صورتش 

هم خشک نکرده بود. با اشتياق به همراهی دعوتش 
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يز دل سياوش... بشين بخور جون کردم: بيا عز

 ...بگيری

اين بار نگاه کردم. حليم دوست نداشت. دو قاشقی به 

زور من خورد. لقمه های نان و پنيری هم که برايش 

گرفتم به اجبار قبول کرد اما کيک کشمشی کوچکی 

برداشت و با اشتها همراه چای خورد. آخرين جرعه 

ب هايم نقش چای را که نوشيدم لبخند شيرينی روی ل

بسته بود: آفرين آقا سياوش داری بچه خوبی می شی 

  ...و ياد می گيری زن داری چقدر قشنگه

 

پيشنهاد دادم دست به ميز نزند تا خودم جمع کنم. 

استکانش را برداشت و همينطور که آخرين تکه کيک 

را می جويد مرا با ميز تنها گذاشت. زيرچشمی نگاهش 

بود و می خواست ببيند در اين می کردم. به لج افتاده 
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مدت که نبودم باالخره ياد گرفتم چهارتا کاسه بشقاب 

بشورم يا باز هم چاخان سر هم کردم. روی کاناپه 

نشسته بود و به تلويزيون خاموش نگاه می کرد. با 

مکافات ظرف مناسب پيدا می کردم تا بقايای حليم و 

داشتم مخلفات را درونش بچينم. کمی بعد در حاليکه 

دست هايم را با حوله خشک می کردم نزديکش شدم و 

با فاصله روی تنها مبل خانه نشستم: خب ... خانم من 

امروز برنامه خاصی که نداره؟ می خوام بريم کل روز 

 بيرون بگرديم... پايه ای؟

متوجه بودم با حرص به نيمرخم خيره شده برای همين 

يدم و الکی هنوز حوله را روی دست هايم می کش

نگاهش نمی کردم: قبال با شهرام رفتيم يه رستوران... 

با مشتری قرار داشتيم... از محيطش خوشم اومد... اگر 

زود حاضر بشی می تونيم بريم پاساژ کنارش يه کم 
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 خريد کنيم... نظرت چيه؟ 

ديگر نمی شد مدت بيشتری از نگاه کنجکاو و متفکرش 

و تکيه زدم. نيم  فرار کرد. حوله را روی پايم انداختم

نگاهی به او انداختم اما نتوانستم جلوی خنده ام را 

 ...بگيرم: وای سحر اينطوری نگام می کنی می ترسم

 طالقم نمی دی؟ نه؟ -

ابروهايم را با شيطنت باال بردم و لب هايم را غنچه 

 !کردم: نوچ

باشه! دو تا راه داری... يا با زنی که چشم ديدنت رو  -

 ...پر عذابی داشته باشی يا شرط دارهنداره زندگی 

به سمتش چرخيدم و من هم به تقليد از او چهارزانو 

 !نشستم: قبول

شانه ای باال انداخت و جرعه ای از چای يخ زده اش 

 !نوشيد: من که هنوز نگفتم شرطم چيه
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مثل پسربچه ها ذوق زده به نظر می رسيدم. از نگاهم 

ودم هم می فهميد مشتاق شنيدن شرط او هستم. خ

دانستم قرار است آچمزم کند: بايد فکر کنی زندگی ما 

يک نمايشنامه است... تو قراره توش مرد باشی و من 

زن... مرد اگر دستور نده... اگر قادر مطلق نباشه... 

اگر مثل کوه محکم نباشه...اگر قهرمان زن و بچه اش 

نباشه... اگر آغوشش بوی خونه رو نده مرد نيست 

. می تونی مرد باشی؟ يا می خوای مترسک مترسکه..

 باشی؟

حدسم درست بود. تصور می کردم از من آزادی بيشتر 

بخواهد اما حرف هايش برعکس اين را ثابت می کرد: 

تو که از زورگويی من خوشت نمی اومد... البته من 

 ...مشکلی ندارم باز هم زور بگم

من االن گفتم زور بگی؟ بهت فرصت ميدم بری درباره  -
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اين چيزها که گفتم فکر کنی تا مفهومش رو بفهمی... 

مرد ستون خونه است... وقتی ميره سقف می ريزه ... 

ستون باش... مهم نيست کامل نباشی... من نمی خوام 

سعی کنی خودت رو عوض کنی ترجيح ميدم خودت 

شون بدی و اگر باشی... اگر درونت عشق هست ن

نيست ادا در نياری... نگاهم کنی چون خوشت مياد 

ببينی و اگر دوست نداری از من رو برگردونی... من 

دلم نمی خواد موقع ايفای نقشت نقاب داشته باشی می 

خوام صاف توی چشم هات نگاه کنم و ببينم درونت چی 

داری...يک بار ديگه تکليفت رو اول با خودت معلوم 

خوای خودت باشی يا هنوز داری با جريان  کن... می

باد حرکت می کنی؟ مامانم ميگه پسر خوب يعنی اين و 

بابام ميگه مرد يعنی اون فقط باده و بهانه... تو می 

خوای چی باشی؟ با اين بادهايی که گاهی اين وری می 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

851 
 

وزه و بعد تو رو می بره يک سمت ديگه تا کی می 

 خوای همگام بشی؟ 

رفتم. جوابی نداشتم و کمی گيج شده بودم. به فکر فرو 

با همان لحن خونسرد دوباره ادامه داد: ببين سياوش 

اگر فکر کردی من ذره ای خانواده تو رو مقصر می 

دونم داری اشتباه می کنی... مادرت زن بسيار مهربون 

و دل نازکيه... بابات از اون دست مردهاست که فکر 

يه ارث حسابی براتون می کنه بايد انقدر زحمت بکشه 

بذاره... اين زن و مرد بچه هايی پرورش دادند که از 

زمين تا آسمون با هم تفاوت دارند ولی آدم حض می 

کنه می بينه مادرت سفره پهن می کنه با اين همه 

اختالف بچه هاش رو کنار هم جمع می کنه... مادرت 

اذيتم کرده؟ مقصر تويی... بابات تو گوش من زده؟ 

تويی...اين تو بودی که سرگشته و حيرون به  مقصر
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جای اينکه ستون خونه خودت باشی هر لحظه رفتی 

زير سقف يکی ديگه رو گرفتی... اگر من هم به 

خانواده خودم اجازه می دادم االن وضع بهتری 

نداشتم... فکر می کنی بابام صدبار تهديد نکرد مياد می 

نی؟ يا مثال زنه لهت می کنه دست روی دخترش بلند نک

مامانم خيلی مراقب زبونش بود جلوی همه تحقيرت 

 نکنه؟

من به هيچ کدومشون اجازه دخالت ندادم و گفتم تا 

وقتی عقد سياوشم حق بی احترامی به خودش و 

خانوادش رو نداريد اما اون ها هم بد فهميدند... گفتم 

بی احترامی نکنيد نه اينکه وقتی من ميام و ازتون 

م بگيد خود دانی... به هر حال... تو از کمک می خوا

خانواده من برخورد تند و تيز زيادی نديدی چون من از 

خيلی چيزها گذشتم به خاطر خانواده اصليم که تو هستی 
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ولی تو اين کارو نکردی... نميگم هيچوقت بهت توهين 

نکردند اما هر بار من رفتم و جايگاهشون رو بهشون 

ا نکنه... برعکس تو که برای گوشزد کردم که ادامه پيد

 ...خوشحالی بقيه از من مايه گذاشتی

تقريبا وا رفتم. هنوز نمی فهميدم دقيقا خواسته اش 

چيست ولی شک نداشتم يک درس بزرگ ديگر در اين 

مکالمه نهفته است و اگر شش دانگ حواسم را جمع 

نکنم باز هم بازنده من هستم. سحر بلند شد و قندی از 

داشت دوباره سمت ديگر مبل نشست: من روی ميز بر

هم قراره نقش زن ايفا کنم... بهت گفتم بزرگترين متهم 

پرونده ازدواج ما تويی چون تمام تصميمات رو خودت 

به تنهايی گرفتی و من هيچ نقشی نداشتم اما اينطور 

نيست که من کامال بی گناهم.... اگر می خوای ادامه 

ودن داده بشه... به من بدی بايد به من هم اجازه زن ب
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 جواب بده سياوش... کی تو رو تربيت کرد؟

 ...بی فکر جواب دادم: خب پدر و مادرم

غلطه... معلم اصلی تو مادرت بوده... نه فقط تو،  -

بلکه همه بچه های دنيا بزرگترين استادشون مادر به 

حساب مياد... اگر من زنم بايد معلم خوبی باشم... من 

به و چی بده حتی لباس پوشيدن، غذا بايد بگم چی خو

خوردن، حرف زدن، راه رفتن، درس خوندن، طرز 

برخورد با رفيق و فاميل، هدف داشتن، آينده نگری، 

پس انداز کردن و ميليون ها چيز ديگه ياد بچه خودم 

بدم... حاال تو به من بگو... وقتی تو که قراره يک 

بهش روزی پدر بشی همسرت رو بی عقل می دونی و 

اجازه اينکه حتی درباره خودش تصميم بگيره نميدی 

چطور توقع داری من بتونم نقش معلم خونه رو ايفا 

کنم؟ چطوری می خوای با ارزش ترين دارايی زندگيت 
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که بچه خودته بسپاری دست کسی که اندازه يک انسان 

قبولش نداری؟ پس دوباره ميگم... تکليفت رو با خودت 

  ...معلوم کن

 

نمی خوای مرد يک خانواده دو نفره و بعد ها سه يا اگر 

چهار نفره باشی همين االن... همين امروز بگذار و 

 برو دعای خيرم پشت و پناهت ولی اگر موندی سياوش

اگر موندی و من هم مجبور کردی که بمونم... خوب  ...

فيلمنامه زندگيت رو بخون و اجازه بده هر کس توی 

... جز اين رفتار کنی تا ابد نقش خودش درست عمل کنه

نفرينم پشتت مياد که هيچ... با جنازه ای به اسم سحر 

 ...بايد زندگی کنی اين حرف آخرمه

جمله آخرش حالم را خراب کرد. جلو رفتم و دستش را 

 ...گرفتم: سحر جون عزيزت ديگه اين حرف رو نزن
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دستش را کشيد: چرا نگم؟ چرا بايد پنهان کنم؟ امروز 

تر از اين نيست که ندونی چقدر حال روحيم بگم به

وخيمه و فردا نيای خونه ببينی ديگه سحری نيست؟ تا 

حاال توی زندگيت چای تلخ نخوردی؟ اين قند رو می 

بينی؟ خيلی خوشمزه است ولی ضرر داره... هزار جور 

بال سر آدم مياره... گاهی چای تلخ بخور... تلخه اما 

ينش باعث آرامش می نمی کشه برعکس به خاطر کافئ

شه... تو زندگی اگر بخوای همه چيز شيرين باشه تهش 

ناغافل می شکنی ولی تلخی حقيقت رو امروز بچشی 

بهتر از فرداست... سياوش دارم باهات حجت تموم می 

کنم... شايد هر کس بشنوه بگه بسه ديگه سحر چقدر 

زر می زنی وقتی سياوش ميگه همه جوره پايه است و 

بت می کنه... ولی من امروز کوتاه بيام يک عمر داره ثا

به تو و خودم ظلم کردم... من حتی به پدر و مادر تو 
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هم ظلم کردم... من کوتاه بيا نيستم... می تونی به زور 

منو زن خودت نگه داری مثل برده از اين خونه به اون 

خونه بکشی ولی ديگه نه کتک، نه داد، نه بدبختی و 

تونه جلوی مبارزه من با تو رو  مصيبت، هيچی نمی

بگيره... راستش رو می گم حتی اگر تلخ باشه... آخرين 

مبارزه يک برده از بين بردن خودشه... خودکشی نکنه 

دق مرگ می شه اين يک اصله... اينجا ته خط من با 

توست اگر همينطور ادامه بدی... ببينم درباره سندرم 

 استکهلم چيزی شنيدی؟

ايم کامال گرد شد: استک چی چی؟ نه از تعجب چشم ه

 !راستش اولين باره می شنوم

کليپسش را باز کرد و دستی ميان موهايش کشيد: يک 

جور مشکل روانيه... وقتی يکی رو گروگان می گيرند 

و مدت زيادی تو تنهايی نگهش می دارند... عاشق 
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شکنجه گرش می شه...يعنی کامال اختياری و با عالقه 

م گروگان گير می کنه و تصورش اين خودش رو تسلي

 ...می شه که زندگيش به گروگان گير وابسته شده

 

کليپس را برداشتم و شروع به بازی کردم: خب اين االن 

 چه ربطی به مشکل ما داره؟

لبخند محوی زد مثل اينکه تيرش به هدف خورده بود: 

  ...من گروگان تو بودم نه زنت

گشتانم بيرون بپرد. حرفش باعث شد کليپس از بين ان

عصبی آن را برداشت روی ميز پرت کرد: به من گوش 

 می کنی؟

 آره ولی می فهمی چی ميگی؟ گروگان کدومه؟ -

تو منو از خونه پدر و مادرم بردی به جايی که وعده  -

داده بودی خونه عشقمون ميشه ولی چی شد؟ مثل يک 
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زندانی جيره خوار گوشه خونه به من قالده بستی و 

ازه ندادی با دنيای بيرون ارتباطی داشته باشم... من اج

تسليم شدم چون در طول بيست و چهار ساعت تنها 

کسی که می اومد و رابط من با دنيای بيرون بود... 

غذايی جلوم پرت می کرد و گاهی چند کلمه ای با من 

حرف می زد تو بودی... من اجازه نداشتم خارج از 

ی ارتباط بگيرم... فکر نکن برنامه های تو با هيچ احد

منظورم فقط به تو ست... هر کس که با زنش همچين 

رفتاری می کنه و باز زنش می گه عاشق شوهرشه 

دقيقا دچار سندروم استکهلم شده... حاال من چرا اين 

رو پيش کشيدم؟ چون به عشق خودم هم به تو شک 

دارم... من زمانی می تونم ادعا کنم عاشق تو هستم که 

نهايت آزادی اراده باشم و تو رو همينجوری که  در

هستی بخوام... ولی من نمی خوام... من اين سياوشی 
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که مثل اسير باهام رفتار کرده دوست ندارم... من برادر 

ترانه و تبسم و رو دوست دارم... همونکه اگر به 

خواهرهاش کمتر از گل کسی بگه خشتک طرف رو می 

گ خانواده ای رو کشه روی سرش... من پسر بزر

دوست دارم که قهرمان همه است... هر کس توی 

دردسر بيافته سايه سياوش باالی سرشه... من شوهر 

خودم رو مثل يک گروگان گير بی رحم می بينم که اگر 

تنهام بگذاره می ترسم کسی بهم غذا نده و بميرم... تو 

برای من هيچوقت نقشی که برای خانوادت بازی کردی 

ی... من هم هرگز خانواده تو نبودم... من اون رو نداشت

سياوش رو عاشقانه دوست دارم بهش افتخار می کنم 

اما اين؟! اين اصال کی هست؟ از جون من و خودش 

 چی می خواد؟

 .بيشتر از اين نفسم باال نمی آمد
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بلند شدم و پنجره را باز کردم. برعکس ديشب آفتاب  .

ار اکسيژن به ريه تندی خيابان را می سوزاند. چند ب

 هايم فرستادم

 

 

فکرم را جمع کردم: سحر من خيلی اشتباه کردم... می 

خوام درستش کنم... درباره گذشته تو راست می 

گفتی... اگر نمی خواستم جدا بشيم دليلش آبروم و اين 

مزخرفات بود ولی امروز به همه مقدساتم قسم از روی 

 ..عشقه... می دونی

 ...کنم حرفت رو باور نمی -

به سمتش چرخيدم اما نگذاشت حرفی بزنم: چرا قسم 

می خوری؟ توی زندگيم هيچ کس رو نديدم به مقدسات 

قسم های سنگين نخورده باشه و ته حرفش دروغی 
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قايم نکرده باشه... تو بايد بری به مادرت و بقيه ياد 

بدی قداستی که به خاطر يک مشت حرف بيخود يا 

خيلی محترم تر از اين غرورشون بی ارزش کردند 

حرف هاست... بايد بری بهشون بگی اون خانمی که 

مياد توی جلسات روضه هفتگی براشون سخنرانی می 

کنه و يادشون ميده چطور از قداست کتاب خدا برای 

خودشون ديوار دفاعی بسازند يک شياده... قسم 

خوردی يعنی تو هم جلوی من اعتقادت رو زير سوال 

 ...بردی

ايم پايين افتاد. آهی کشيدم و به سمتش چرخيدم: شانه ه

سحر چقدر بگم حق داری؟ خودم هم گيج شدم... دلم 

می خواد تموم بشه برت گردونم خونه... دلم برات خيلی 

 تنگ شده می دونستی؟

جمله آخرم جو را سنگين تر از قبل کرد. هر دو سکوت 
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کرديم و در افکار خود غرق شديم. کمی بعد سحر بی 

حرفی بلند شد تا به بهانه دوش گرفتن از اين جو  هيچ

فرار کند و من برای ماندنش دوباره قدم بزرگتری 

  ...سحر برداشتم:

برگشت نگاهم کرد. برای گفتن اين حرف داشتم جان می 

دادم اما اين آخرين قدمی بود که می توانستم برای به 

 ...دست آوردن دل شکسته اش بردارم: بشين فرار نکن

دش را به کوچه علی چپ زد: من؟!! فرار نمی خو

 ...کردم

بشين حرف زيادی نزن ديگه داری روی مخ سرم راه  -

 ...می ری

کالفه چرخی دور خودش زد و با لحنی طلبکار گفت: ای 

بابا... سياوش خسته شدم...خودت هم می دونی ادامه 

 ... راه ما با هم حماقته... از حرف زدن خسته
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ميان حرفش پريدم و با لحنی محکم تر و کمی خشن 

  ...گفتم: بشين ببينم... من هم خسته شدم

جلو رفتم و بازويش را محکم گرفتم به سمت کاناپه 

کشيدم. سعی کرد خودش را نجات دهد ولی باالخره 

مجبور شد بنشيند. خم شدم و زل زدم به چشم هايش که 

خورده اش به سختی داشت وحشت را پشت مژه های فر

پنهان می کرد: تا وقتی من نگفتم از جات بلند نمی 

 ...شی

 

 قلدری کرد: مثال بلند بشم می خوای چه غلطی بکنی؟

از تصور چيزی که در ذهن داشتم لبخند شيطنت آميزی 

روی لب هايم نشست: ريسک خوبی نيست دخترم... 

 ...نکن... بشين گوش بده

ت داد. حس خيلی واضح بزاق دهانش را از ترس قور
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مردانه زيبايی داشت قدرت نمايی کردن. کشف بزرگی 

برايم بود. من زور گفتن به جنس زن را دوست داشتم 

بايد با آن کنار می آمدم. زانوهايش را بغل گرفت و 

نشست. دست هايم می لرزيد وقتی داشتم شماره تلفن 

وکيلم را می گرفتم. دعا می کردم داخل دادگاه نباشد و 

واب دهد. چند باری زنگ خورد تا باالخره بتواند ج

برداشت. تلفن را روی پخش گذاشتم و به سحر اشاره 

 کردم بشنود: سالم داداش چطوری؟ دادگاه که نيستی؟

نه اومده بودم کالنتری ولی کارم تموم شده... چه خبر  -

 به سالمتی کی بيام شام آشتی کنون؟

 ...راستش زحمتی برات دارم -

بل نشستم و گوشی را طوری نگه روی ميز جلو م

داشتم سحر بتواند بشنود و هيهات چقدر سخت بود 

برای اين گروگان گير ظالم آزاد کردن برده اش: ببين 
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من فکرهام رو کردم... من طالق بده زنم نيستم... ولی 

می خوام اجازه بدم خودش تصميم بگيره... اگر بخوام 

 می بره؟  حق طالق رو به سحر منتقل کنم چقدر زمان

کمی مکث کرد و پرسيد: مطمئنی؟ می دونی که چقدر 

برای طالق گرفتن دستش باز می شه؟ به نظر من اين 

کارو نکن... اين آخرين برگ برنده توست... اصال 

 ...زيربار طالق نرو خودش خسته می شه بر می گرده

نگاهم را از گوشی به چشمان اشک بار سحر دوختم. 

ر بزرگی که داشتم می کردم را در می توانستم تأثير کا

طرز نگاهش ببينم: می دونم چی می گی... من هم نمی 

خوام طالق بگيره ولی به اين نتيجه رسيدم اگر قصد 

زندگی دارم بايد دست از اين حقه بازی ها بردارم... 

زندگی که توش بخواد پر از حيله و ترفند حقوقی و 

سحر... حق  زيرپا کشی باشه رو نه من می خوام و نه
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طالق می گيره و ازش می خوام صبر کنه ثابت کنم 

 چقدر باهاش رو راستم... کی می تونی انجامش بدی؟

 .نفسش را بيرون فرستاد و باز هم سکوت کرد

راضی نبود من چنين ريسک بزرگی کنم: داری با دست 

خودت همه چيز رو خراب می کنی... می تونه دوباره 

ه سوت طالق هم بگيره... مهرش رو بگذاره اجرا و س

يعنی هرچی داشتی که می تونستی باهاش قدرت بگيری 

دو دستی تقديمش می کنی... بعد اگر ادعای مهريه کنه 

 چی؟

هنوز هر دو به هم خيره نگاه می کرديم. ارتباط چشمی 

بين ما حس عجيبی داشت. گويا سحر با نگاهش سوال 

گرفتم و  می کرد و من با چشمانم جواب می دادم. نفسی

بلندتر گفتم که خوب بشنود: من قصد فرار کردن از 

مهريه سحر رو ندارم... چه بخواد جدا بشه يا بمونه تا 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

868 
 

قرون آخرش رو بهش ميدم... مردم حرف زدم حقشه 

  ...نوش جونش

سياوش خر شدی؟ می دونی چقدره؟ يعنی هرچی  -

داری بدی باز بهش بدهکاری... خل نشو مرد... بگو 

ق می خواد حقوقش رو ببخشه اصال زيربار اگر طال

نرو... ببينم تو چرا بايد بری تقاضای طالق بدی؟ اون 

نمی خواد بره بگه ادعايی نداره تمام... من روزی هزار 

تا مثل شما می بينم هيچ مردی زيربار نمی ره... انقدر 

سر انگشت بچرخونش خودش خسته بشه حقش رو 

 ...ببخشه

 ...چه کار می کنند من کاری ندارم بقيه -

يعنی چی کاری ندارم... کدوم خری ميره زيربار  -

مهريه که تو بری؟ حاال هم مهريه بدی هم طالق؟ مگه 

 خر لگدت زده؟
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هم مهريه می دم هم اگر طالق تنها چيزيه که می  -

خواد به خواسته اش احترام می گذارم... تو کاری به 

حق طالق  اين چيزها نداشته باش فقط بگو چطور بهش

 ...بدم؟ اگر نمی تونی بگو خودم برم پيگيری کنم

باشه سياوش من حرفم رو زدم... تصميم با خودت...  -

اول فکر کن بعد با سند ازدواجتون و مدارک شناسايی 

 ...بريد دفترخونه

 هر دفترخونه ای برم ميشه؟ چقدر زمان می بره؟ -

 کال يک ساعت شايد زمان ببره... هر جا هم بری -

انجام ميشه... الاقل براش شرط کن مهرش رو 

ببخشه... همونجا بهت فرم ميده بايد زيرش امضاء 

 ...بزنه که مهريه رو به تو ِهبه کرده

 ...نيازی نيست... ممنون از راهنماييت -

خداحافظی کوتاهی کردم و تماس قطع شد. بلند شدم 
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ايستادم: حاضر شو بريم... بايد زنگ بزنم شاگرد مغازه 

 ... بره ماشينت هم بياره... بدو تا ظهر نشده

همانطور زانو به بغل با بهت نگاهم می کرد: چيه؟ فکر 

 ...کردی سرکاريه؟ پاشو بريم بهت ثابت کنم

سياوش فکر نمی کنی اين اداها که در مياری زيادی  -

غير طبيعيه؟ يک دفعه اون سياوش قبلی غيب شده يکی 

 ...اومده که رفتارش دور از عقله

من هم خسته بودم از اين کشمکش تمام نشدنی. دروغ 

نمی گفت هر کس می شنيد باور نمی کرد اما اين عشقی 

که درونم نسبت به زن و زندگی ام حس می کردم و 

 .وحشتی که از باختن داشتم نمی گذاشت بی تفاوت بمانم

 

برای همين بی اختيار شروع به داد زدن کردم: ديگه 

ی؟ آره من هنوز همونم.... همون چی از جونم می خوا
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سياوش قاطی که باالی حرفش چيزی بگن با مشت دهن 

طرفو خون می کنه... فکر کردی برام آسونه؟ فکر 

کردی دوست ندارم دوباره خفه خون بگيری برم پی کار 

خودم؟ می خوای بدونی چرا عوض شدم؟ چون همش 

داری تهديدم می کنی به خودکشی.... چون نشستم توی 

ون هتل لعنتی به مردم نگاه کردم ديدم عاقبتم خيلی ا

سياه و زشته... ديدم يک دنيا عقده به اين دل وامونده 

هست... قدر دونستم... قدر داشتن تو... قدر 

جوونيم...قدر عمری که بر نمی گرده با هيچ ثروتی هم 

نمی شه خريدش... چشمام باز شد وقتی فهميدم هرچی 

ل بابام و بقيه پوچ و تو بهش تکيه کرده بودم مث

خاليه... سياوشی که می شناختی رو له کردن وقتی 

فهميد هرچی تاحاال درباره خودش فکر می کرد باد 

هواست... وقتی بهشون احتياج داشتم کجا بودن؟ هان؟ 
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کی پيشم بود؟ جز تو کی بود؟ فکر کردی ولت کنم بری 

همه چيز برای سياوش درست می شه و تو بدبخت تر 

بدبخت می شی؟ اشتباه می کنی ... من نابود می  از

شم... قبال فقط آبروم می رفت االن همه چيزم از دست 

ميره... تو بری که هيچکس نباشه به اين احمق بگه به 

خودت بيا؟ گفتی زن معلم بچشه... فقط معلم بچه 

نيست... معلم شوهرش هم هست... بپوش بريم تا اون 

روگان خانم... آزادت می کنم روی سگم باال نيومده... گ

از صفر شروع می کنيم فکر کن شوهرت نيستم اجازه 

 ...بده خودم رو حداقل به خودم ثابت کنم... پاشو ببينم

عصبی مچ دستش را گرفتم و به سمت اتاق پرتش 

کردم. فکر می کردم دوباره ناراحتش کردم اما موذيانه 

کش می  لبخند می زد. نمی دانم چرا خودم هم لب هايم

آمد. يکی دو ساعت طول کشيد تا آن لحظه نفس گير 
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برايم سر برسد. خودکار در دستم بود و با کوچک ترين 

اشاره ای حکم آزادی زنی که می خواست برود را 

امضاء کرده بودم. قلبم فشرده می شد و درد می گرفت 

اما اين آخرين راهی بود که می توانستم عشقم را به او 

انش دهم مسيری که قرار است با من ثابت کنم و نش

همراه شود ديگر به آن سياهچاله خوفناک ختم نمی 

شود. خطوطی که رسم کردم کامال حالت زيگزاگ داشت 

از بس دستم لرزيد اما خودم را محکم نشان دادم. 

عجيب بود که وقتی صاف ايستادم و به صورت سحری 

رابر که حاال قدرت را در دست داشت نگاه کردم هزار ب

  .عاشقش شدم

تا آن لحظه مال من بود ولی با دست خودم آزادش 

کردم. سحر آزاد برايم خواستنی تر بود. ماندنش طبيعی 

تر بود. حتی ترس از رفتنش واقعی تر بود. زيباتر به 
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نظر می رسيد حتی با آن لبخند پيروزمندش که داشت 

جانم را می گرفت. توقع داشتم مهربان تر شود ولی 

ه به من سوار ماشين شد همانطور محکم و بی توج

انگار هيچ اتفاق مهمی نيافتاده. کمی که از دفترخانه 

دور شديم حس کردم دلم می خواهد با صدای بلند گريه 

کنم و التماسش کنم دستم را بگيرد. بيش از اندازه به 

محبتش نياز داشتم اما او بيخيال از پنجره بيرون را 

می داند چقدر نگاه می کرد انگار من نامرئی شدم. خدا 

احساس تنهايی می کردم. شبيه کسی بودم که جراح تيغ 

تيزش را روی قسمتی از بدنش گذاشته و هر لحظه 

ممکن است بدون بی حسی دست يا پايش را قطع کند. 

سردی تيغ را روی پوستم حس می کردم اما نه می 

توانستم بگويم دستت را بکش و نه قادر بودم بخواهم 

  .ببُرد تمامش کند
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جلوی رستورانی که کنارش پاساژ بزرگی بود ايستادم و 

ترمز دستی را کشيدم: بريم غذا بخوريم حرف می زنيم 

 باشه؟

با عجله در را باز کرد: ديگه حرفی نمونده... ولی من 

 ...خيلی گشنمه

به رفتنش خيره شدم. پياده شد و جلوی ويترين مغازه 

حم شده بود ای پشت به من ايستاد. يخ کرده بودم. بی ر

مثل سياوشی که هميشه تحملش می کرد. شايد هم حقم 

  .بود

چنان با اشتها غذا می خورد که حرصم می گرفت. 

بيرون از رستوران وقتی دعوتش کردم برويم لباس 

بخريم به راحتی پذيرفت. خودش سراغ يک مانتو 

فروشی رفت. بدون اينکه نظر مرا بپرسد پالتويی 

اشت روی ميز صندوق به من برداشت و بدون پرو گذ
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 !گفت: حساب کن

تا من کارم تمام شود خودش به مغازه روبرو رفته بود 

و کفش انتخاب می کرد. سحر هميشه اينطوری خريد 

می کرد. دقيق می دانست چه می خواهد درست 

برعکس من که خريد کردنم ساعت ها طول می کشيد و 

وباره هميشه ناراضی بودم. محال بود چيزی بخرم و د

برنگردم عوضش کنم. شايد خريد ما يک ساعت هم 

زمان نبرد. آخرين مغازه به محض ورود به فروشنده 

گفت: من يک تاپ نخی با طرح راه راه سفيد و 

خاکستری می خوام که پشتش حالت ضربدری داشته 

 ...باشه سايز مديوم

فروشنده با تعجب نگاهی به هر دوی ما کرد و سراغ 

تاپ با همان مشخصات کمی تيره و  اجناسش رفت. سه
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روشن آورد و روی ميز گذاشت. سحر تاپی که راه های 

 طوسی روشن داشت را برداشت و پرسيد: چند؟

مغازه دار گفت: اين يکی قيمتش پنجاه و دو تومن ولی 

 ...طرح های ديگه هم دارم

 ...نمی خواد... سياوش حساب کن -

الخره تلخی اين فروشنده چنان بلند خنديد که من هم با

چند ساعت از يادم رفت. بنده خدا گويا حسابی از دست 

مشتری هايی که نمی دانند چه می خواهندعذاب کشيده 

بود: خانم خدا خيرت بده... مشتری مياد کل ويترين رو 

می کشه پايين آخر هم ميگه خوشم نيومد... خيلی قدر 

د خانمت رو بدون... من هنوز باورم نمی شه داريد خري

 می کنيد... واقعا نمی خوای بقيه کارهام هم ببينی؟

سحر تاپ را تا زد و روی ميز گذاشت. نگاه معناداری 

به من انداخت که خودم منظورش را فهميدم. کار من 
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بود هميشه ويترين پايين کشيدن و نپسنديدن: اگر 

تيشرت مشکی سايز ايکس الرج داری که آستينش تا 

ی برای مادر شوهرم می آرنج باشه يه کم هم مجلس

 ...خوام

مرد دوباره چند تيشرت زنانه روی ميزش چيد و سحر 

به سرعت سه تا انتخاب کرد. گيج بودم چرا برای مادر 

و خواهرهای من خريد کرده ولی وقتی داخل ماشين 

نشستيم فهميدم هنوز سحرم را نشناخته ام: منو جلوی 

اين سه تا  خونه پياده کن... اولين شرطم برای آشتی...

رو می بری خونه مادرت بهش سر می زنی... کلمه ای 

از من حرف نمی زنی... بهت اخم می کنه اهميت نمی 

دی... متلک می اندازه جواب نمی دی... مادرت رو 

دعوت می کنی بيرون... برش می داری می بری توی 

يک کافی شاپ لوکس براش کيک و قهوه يا بستنی می 
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پ باشه زير آبی هم نمی ری جای خری... حتما کافی شا

خوب ببرش... از اونجا هم می بريش خريد هر چی 

دلش خواست براش می خری بدون اينکه درباره من 

حرفی بزنی... انگار داری دوست دخترت رو می بری 

بيرون... شب بيا شام پيش من تا بگم شرط بعديم 

 ...چيه

پس به برگشتن فکر می کرد. می خواست خانه 

ن را با اصول خودش بسازد: من هرکاری بگی جديدما

می کنم... ولی من و مامان از اين عادت ها نداريم... 

ببرمش بيرون که چی بشه؟ انقدر ازش دلخورم که نمی 

 ...خوام حتی زنگ بزنم حالش رو بپرسم

به من ربطی نداره... رابطت رو با خانوادت درست  -

ن وظيفه ای کن اگر به فکر يک عمر زندگی با منی... م

در برابرشون ندارم ولی دلم نمی خواد بچم هی بگه 
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عجب عروس بيشعوری بودم که حق نداره بره 

مادربزرگش و بقيه رو ببينه... اگر نمی خوای بری بايد 

بهم تعهد بدی هيچ وقت از من بچه نمی خوای... ميل 

  !خودته

مرا با يک دنيا فکر و خيال جلوی خانه اش تنها 

مر زندگی؟! بروم به مادرم چه بگويم؟ گذاشت. يک ع

بيا بريم کافی شاپ؟ آه که چقدر قرار بود حرف بخورم 

و اصال دل و دماغش را نداشتم. تماس گرفتم و چيزی 

جز آهان... سالمت باشی... خب... خوشت باشه و از 

اين چيزها نشنيدم. بين راه به شاگرد مغازه زنگ زدم و 

خيابان بردارد به خواستم ماشين سحر را از گوشه 

دستش برساند. چند دقيقه ای کف خانه مادرم چهارزانو 

نشستم و به حرف های بی سر و ته بقيه گوش سپردم. 

خجالت می کشيدم از او بخواهم با هم بيرون برويم. می 
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دانستم ناز می کند و من اصال حوصله نازکشی نداشتم. 

 به محض اينکه تبسم به خانه خودش رفت بلند شدم و

جلوی در آشپزخانه مادرم را صدا زدم: مامان بدو 

 ...حاضر شو بايد بريم جايی

خواست بپرسد کجا و چرا اما من از ترس اينکه هی 

 ...بهانه بياورد از خانه بيرون زدم: پايين منتظرتم

جو سنگينی بود. انگار اکسيژن داخل فضای ماشين 

 وزن پيدا کرده بود و روی قفسه سينه ام سنگينی می

کرد. سعی داشتم خودم را شنونده نشان دهم اما مغزم 

درگير بود و از خودم می پرسيدم: من اينجا چه کار می 

کنم؟ چرا بايد به حرف سحر گوش می کردم؟ اصال اين 

چه کاری بود من امروز کردم؟ اگر به گوش مادر و 

پدرم و بقيه برسه حق طالق رو دادم به سحر بدبختم 

سرکوفت می خورم و بهم می که... تا عمر دارم 
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خندن... وای سياوش وای.... چه غلطی کردم خدا به 

 ...خير بگذرون

مادرم تمام مدت گله کرد. از من، سحر، کيان، زن کيان 

و خالصه يک لحظه تمامی نداشت. گاهی خشم تا بيخ 

گلويم می آمد و مغزم را اسير می کرد. دلم می خواست 

در چه دردسری افتاده  داد بزنم بگويم می دانی مادرم

ام؟ می دانی چقدر دارم عذاب می کشم؟ هيچ می دانستی 

امروز با دست خودم عشقم را آزاد کردم و حاال چاره 

ای جز اينکه گوش به فرمانش باشم ندارم؟ اصال 

تصورش را کرده ای بزرگترين دغدغه زن من شماها 

هستيد؟ من کجام و شما کجاييد؟ او شکايتش را به زبان 

ی آورد و من در خودم می ريختم اما نقشه سحر م

عجيب کارساز از آب در آمد. جلوی در کافی شاپ که 
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 .ايستادم با احترام مادرم را از ماشين پياده کردم

 

کمی غر زد که جلوی خرج اضافه کردن مرا بگيرد اما 

خبر نداشت همين کارش باعث شد من به لج با خودم 

ام بگذارم. درس بزرگی بيافتم و تصميم بگيرم سنگ تم

بود. به من فهماند اخالق بد خساستم از همين نگرانی 

مادرم برای خرج نکردن حتی برای يک بيرون رفتن 

ساده با خودش نشأت گرفته. کلی خوراکی داخل کافی 

شاپ سفارش دادم. هی غر زد و من هی بيشتر ريخت و 

پاش کردم. تمام نگرانی اش پول جيب من بود. هميشه 

نطور بود. آنقدر حساب و کتاب می کرد و ايراد می همي

گرفت تا پای درخت خساست من آب و کود بپاشد و من 

يک عمر ضربه اش را بخورم. تازه فهميده بودم قصد 

سحر از اين کار چيست. خيلی نگذشت که کامال موضع 
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مادرم عوض شد. می توانستم به خاطر برق چشمانش 

ست سال جوان شده بود. همانجا برايش بميرم. انگار بي

به توصيه سحر گوشی موبايلم را دست پيشخدمت دادم 

تا از من و مادرم عکس بگيرد. قربانش بروم خجالت 

می کشيد. کی پدرم از اين کارها برايش کرده بود؟ کی 

منی که مثال عزيزترين پسرش بودم يادم مانده بود او 

هم زن است و دلش از اين چيزها می خواهد؟ طبق 

تورالعمل سحر دستش را مثل دختربچه ها گرفتم و دس

در پاساژ گرداندم. گفته بود برايش هديه ای بگيرم که 

ممکن است برای يک دختربچه پانزده ساله بخرم. 

عروسک دخترکی با موهای کاموايی قهوه ای برداشتم 

و هرچه اصرار کرد که گران است گفتم فدای سرت. آخ 

ی زحمتکشش داده بودم. که انگار دنيا را به دست ها

کامال سحر و بقيه را از ياد برده بود. خاطره تعريف می 
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کرد و بلند می خنديد. جلوی خانه که او را پياده کردم 

گفت شام بمانم. از دهنم پريد که سحر منتظرم است. او 

 !هم از دهنش پريد سالم منو برسون

بين راه باالخره تصميمم را گرفتم. دکتر مشاوری که 

قبل کمکم کرد نسخه ای نوشته بود برای کنترل  شب

خشم و اعصابم که اعتماد نکردم استفاده کنم. نسخه 

دکتر عامری را همراه نسخه دکتر متخصص سکستراپ 

که خودش يک طومار بود به دست متصدی داروخانه 

دادم و دستورالعمل هر دو را دقيق در کاغذی نوشتم تا 

ريدم و به محض شروع به خوردن کنم. دسته گلی خ

رسيدن پشت در واحدش پشت سرم پنهان کردم. سحر 

در را گشود اما صبر نکرد من وارد شوم. بدجنس گويا 

می دانست که آنطور قيافه گرفته بود و فرار می کرد. تا 
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جلوی اجاق گاز در آشپزخانه تعقيبش کردم اما برنگشت 

  .نگاهم کند

 

رند گاهی بی ياد توصيه دکترم افتادم: زن ها دوست دا

مقدمه آنها را از پشت بغل کنی و احساس درونت را 

 !کنار گوششان زمزمه کنی

وقتی بغلش کردم دسته گل کوچکم را جلوی صورتش 

 ...گرفتم: امروز بيشتر از همه عمرم عاشقتم

گل را گرفت اما مرا به عقب هل داد: باشه زياد جوگير 

 !نشو

شانم داد: باالخره چرخيد به سمتم و کف دستش را ن

 !موبايل

متعجب گوشی موبايلم را در دستش گذاشتم. با دقت 

عکس های من و مادرم را چک کرد و سری به عالمت 
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 !رضايت تکان داد: اوم... خوبه! شرط دوم

 ...ابرويی باال انداختم: من سراپا گوشم عزيز دلم

روی ميز کاغذ و خودکار گذاشتم... برو بشين تا شام  -

دو سال ديگه همين ساعت در اين  حاضر بشه بنويس

 تاريخ قراره من و تو کجا باشيم؟

 !اين که خيلی سخته -

می تونی چند تا بنويسی... رويابافی کن پسرم... برای  -

خودت تصوير ذهنی بساز ببين دو سال ديگه من و 

خودت رو چه شکلی تصور می کنی؟ من نوشتم پس تو 

 ...هم می تونی... برو انقدر مزاحم من نشو

  ...جمله آخرش را شوخی قلمداد کردم: بچه پررو

دست هايم را شستم و سراغ پروژه جديدش رفتم. دلم 

نمی خواست اعتراف کنم مشاوره روانشناسم دقيقا از 

من همين را خواسته بود. علت حرف گوش کن شدنم 
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هم اين بود که باور کردم سحر دقيقا می داند چه کار 

دقيقه ای جلوی چشمانم بود می کند. کاغذ سفيد بيست 

و من هيچ ايده ای نداشتم. هر چه در ذهنم مرور می 

کردم سحر را در چنين زمانی حتی ده يا بيست سال 

ديگر جلوی گاز می ديدم و خودم را خسته جلوی 

تلويزيون در حاليکه حرفی برای گفتن نداريم. چقدر 

کسل کننده داشتم زندگی را پيش می بردم و چه خوب 

ينطوری می توانستم هدفی داشته باشم. سحر با که ا

سينی چای که آمد از او کمک گرفتم: من هيچی به ذهنم 

نمی رسه ولی به نظرم واجبه اين کاغذ تا آخر پر 

 بشه... نمی شه تقلب برسونی؟

با فاصله از من نشست و استکان را با قندان روی ميز 

با گذاشت: اين چيزی که ازت خواستم يعنی زن و مرد 

هم رويای مشترک داشته باشند... از اينکه می خوای با 
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من دوباره شروع به زندگی کنی چه توقعی داری؟ من 

ديگه نمی تونم سحر سابق باشم تو هم سياوش قبل 

  ...نيستی... سابقا رويای تو فقط اين بود

 

کار کنی ماشين بخری بعد بفروشی خونه بخری ... بدی 

باره ماشين بهتر بخری... اجاره پولش رو جمع کنی دو

همينطوری اين روال ادامه داشت و جايی برای من توی 

رويای شخصيت نبود... من می خوام جای خودم رو 

 ...پيدا کنم

دوباره نگاهی به کاغذ سفيد انداختم. هنوز هم تنها 

کاری از من بر می آمد همين ها بود که سحر می گفت 

در نظر و حق داشت. من هيچ جايگاهی برای او 

نداشتم: خب سحر جان... فکر کنم بهتره تو بگی چی 

 می خوای بعد من با تو هماهنگ باشم... خوبه؟
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لبخندش را دوست داشتم. نفهميدم سوالم همان بود که 

سحر داشت انتظارش را می کشيد تا وقتی که جلو آمد 

و دستش را دور گردنم انداخت بوسه نرمی روی گونه 

اسمت چيه؟ خيلی خوشگلی ام کاشت: نگفتی پسرم 

 کالس چندمی عمو جون؟

نگاهم خمار شده بود و روی لب هايش مانور می داد. 

امان از سياوش که هيچ لطافتی در وجودش ندارد. چانه 

اش را سفت و بی رحم با يک دست گرفتم و محکم 

ماچش کردم. به محض اينکه خودش را نجات داد سرم 

دردم گرفت... تو آدم  جيغ کشيد: ولم کن روانی... آخ...

 ...نمی شی

فکش را ماساژ می داد و غر می زد. خيلی بيشتر از 

چيزی که فکرش را می کردم دردش گرفته بود: 

ببخشيد... تقصير خودت شد... نگفتی شوهرم دلش 
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 ....خيلی تنگ شده

ميان حرفم پريد: سياوش خيلی بدی... من فکم در رفته 

 ...شخيلی درد می کنه... استکهلم نبا

دلم سوخت اما بلند خنديدم: باز ميگه استکلهم... فکر 

 ...کنم فحش جديده

 ...پر اخم از کنارم بلند شد و فحش داد: مرتيکه گاو

نمی دانستم عصبانی شوم يا بخندم: هی... هيچی بهت 

 ...نميگم دوباره شروع نکن بی تربيت بشی

اهميت نداد: گاوی ديگه... فکم شکست... اين هم از 

کردنش... خدايا من به چه اميدی با اين موندم؟  ماچ

 ...خودت منو شفا بده

باشه خودم می برمت دکتر نوکرت هم هستم... حاال  -

 ...يک ليوان آب بده شوهرت بايد قرص بخوره

ليوان آب را چنان محکم روی ميز کوبيد که نصفش 
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روی کاغذها و شيشه ميز ريخت اما قلدری کردنش به 

که من فقط خنديدم. کيسه داروها را حدی شيرين بود 

روی ميز گذاشتم و با دقت سه قرص که هر ساعتی می 

توانستم استفاده کنم جدا کردم. دو تای ديگر مال قبل از 

خواب بود. من که جايی نمی خواستم بروم پس همه را 

  .با هم خوردم

اين داروها را برای اين به من داده بود که در طول روز 

م گزگز می کرد، دائم سردرد داشتم و نوک انگشتان

هميشه حس می کردم تحمل شنيدن صدای حرف زدن 

مخصوصا بر خالف نظر خودم را ندارم. دکتر گفت همه 

اين ها عصبی است و ريشه در نوع زندگی و کودکی ام 

دارد. به خاطر همين چيزها بود که تا کسی به من حرف 

اتفاقات شوم می زد بی اختيار دستم باال می رفت و آن 

می افتاد. با عزم راسخ تصميم داشتم هرچه دکترعامری 
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تجويز کرد انجام دهم خبر نداشتم قرار است چه باليی 

  .سرم بياورد

خيلی نگذشت که برای پر کردن آن کاغذ لعنتی سحر 

دوباره شروع به سخنرانی کرده بود. هر بار هم که من 

 !اعتراض می کردم می گفت: استکهلم نباش

الخره آنقدر گفت که صدای هر دوی ما باال رفت: من با

می خوام بدونم کی اين استکهلم رو ياد تو داده امشب 

 ...دهن منو

سحر هين کشيد و با تمسخر ادای مرا در آورد: وای بی 

 تربيت... خجالت بکش... مادرت ادب يادت نداده؟

 ...نه نداده... يک بار ديگه اسم مادر منو بياری -

ه غلطی می کنی؟ گذشت آقا سياوش اون مثال چ -

روزها که زور می گفتی... زياد داد بزنی زنگ می زنم 

کالنتری... خوبه يادت بندازم که خوشحالم با سحر جديد 
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 آشنا شدی... يادت که نرفته؟

 ...منو تهديد نکن -

 ...تهديد می کنم هيچ غلطی هم نمی تونی بکنی -

کی هيچ غلطی جرأت داری صبر کن بهت نشون بدم  -

 ...نمی تونه بکنه

جيغ کشيد و از دستم فرار کرد. تنها جايی که می 

توانست در اين خانه کوچک پناه بگيرد داخل سرويس 

بهداشتی بود. قبل از اينکه کامل واردش شود کمرش را 

بين بازوهايم گرفتم. هرچه دست و پا زد موفق نشد. 

خودم ثانيه های اول به حدی عصبی بودم که حتی 

ترسيدم کار به جای باريک بکشد. بی فکر روی تخت 

پرتش کردم اما با ديدن هيکلش مغزم برای لحظه ای 

دستوری جديد داد. روی شکمش نشستم و با يادآوری 

صحنه يک فيلم تصميم گرفتم روند دعوا را تغيير دهم 
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او را مال خودم کنم. يقه تاپی که تازه خريده بود را 

خودم با يک ضربه می شد پاره  چنگ زدم و به خيال

اش کنم. هر چه می کشيدم جر نمی خورد. سحر کمی با 

گرفتن مچ دست هايم مقاومت کرد ولی بعد که مرا 

شکست خورده ديد صورتش را با دست ها پوشاند و 

 .زير خنده زد

 

المصب کش می آمد ولی پاره نمی شد. احساس شکست 

 ...می کردم: نخند... امشب نشونت می دم

 ...تو چرا انقدر بدبختی؟ وای خدا فکم درد گرفت -

 ميگم نخند... اين چرا... کش مياد؟  -

 ...عزيزم فيلم زياد ديدی... نکن گشاد ميشه -

خفه شو ببينم... پس چرا بقيه می کشن سه سوت جر  -

 می خوره؟
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 ...اون تو فيلمه احمق جون... پاشو خفه شدم -

ذاشت تا هولم دهد دست هايش را روی قفسه سينه ام گ

و من مچ هر دو را گرفتم روی تخت نگه داشتم: هر 

 ....کاری گفتی کردم... خسته شدم من هم مردم

 از کی تا حاال؟  -

 ...بيشعور نفهم -

 ...بی ادب... مامانت -

لبهايش را به هم دوختم تا دوباره شروع نکند. جايی در 

ند يک کتاب روانشناسی خوانده بودم زن ها دوست دار

ببينند جاذبه های زنانه شان مردها را از خود بی خود 

کرده و اين کليد هر مردی است که بخواهد احساسش را 

نشان همسرش دهد. ادا و اطوار من بيشتر باعث خنده 

هر دوی ما شد تا اينکه به سحر بفهماند چقدر به او 

نياز دارم اما داروها کار خودش را کرده بود. نه تنها 
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م بلکه نيازهای مردانه ام داشت سر به فلک ريلکس بود

می کشيد. در خالل کشتی گرفتن من و سحر روی آن 

تخت کهنه که زيرش پر از فنرهای فلزی زنگ زده بود 

ناگهان صدايی شبيه ترکيدن نارنجک آمد. برق رفت و 

فنر تخت شکست هر دو در تشک فرو رفتيم. چنان 

اد که تنم شوکی به من وسط دلبری کردن از همسرم د

بی حس شد و به پشت خوابيدم. حس می کردم روحم از 

بدن خارج شده و فقط وحشتزده می گفتم: وای... 

 ...وای

سحر هنوز در فرو رفتگی تشک دراز کشيده بود و با 

صدای بلند می خنديد. تا دقايقی مغزم کار نمی کرد 

بفهمم چه اتفاقی افتاده فقط مثل کسی که تازه از کما 

مده کرخت و بی حس بودم. همه جا تاريک بود بيرون آ

و بوی سوختگی سيم می آمد. صدای قهقهه زدن سحر 
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بد روی اعصابم رژه می رفت: فکر کنم هيتلر حمله 

 ...کرد... وای خدا... من اين تو گير کردم

 ...سحر قلبم نمی زنه... دستام حس نداره -

 ...يه چيزی ترکيد... االن از خنده پاره می شم -

 ...سحر دارم می ميرم -

 ...پاشو منم از اين گودال بکش بيرون -

واقعا نمی توانستم هيچ حرکتی کنم. حس می کردم از 

گردن به پايين فلج شدم. سحر با هر مکافاتی بود بلند 

شد و نشست: وای... فنرش رفت تو کمرم... سياوش 

تو چرا انقدر بدشانسی؟ آی خدا... فکر کنم بخاری 

  ...يدجرقه زد ترک

کمی به سختی سرم را بلند کردم و به بخاری برقی که 

به ديوار نصب بود و در اين ظلمات هنوز می شد جرقه 

های قرمز رنگش را ديد نگاهی انداختم: بخاری؟ آخه 
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 کی االن بخاری روشن می کنه؟ 

من که ازش استفاده نکردم ولی از پشت به برق  -

کال سيم کشی وصله بعضی شب ها ويز ويز می کرد... 

اين خونه مشکل داره چند روز پيش هم سشوارم توی 

دستم ترکيد... پاشو برو بايد از پايين دم کنتور فيوز رو 

 ...دوباره روشن کنی

بعد از اين همه وقت معاشقه ما تبديل به فاجعه شد. 

فشار من افتاده بود و سحر در تاريکی به سختی برايم 

د ها را در ليوان آب آب قند حاضر کرد. باالی سرم قن

هم می زد و چنان می خنديد که حس می کردم از 

خجالت مثل شمع در حال آب شدنم. کمی که سرپا شدم 

سراغ کنتور برق رفتم. فيوز اصلی کامال سوخته بود و 

آن موقع شب تعميرکاری پيدا نکرديم تا برق را وصل 

کنيم. سحر پيشنهاد داد با آتشنشانی تماس بگيريم شايد 
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ا را راهنمايی کنند. خودشان نيرو فرستادند. تقريبا تا م

سه صبح من توی کوچه منتظر ماندم تا ماشينی آمد و 

معلوم شد اتصالی برق آنقدر شديد بوده که کابل اصلی 

آپارتمان را هم مشکل ساز کرده. وقتی برگشتم هنوز 

 ...سحر می خنديد: خوب شد برق تهران قطع نشد

خندی... می دونی هنوز تنم داره می بخند... بايد هم ب -

 لرزه؟ 

خبر بد تر اينکه جا هم نداريم ديگه بخوابيم... تخت  -

 ...نصف شده

نگاهی به کف خانه انداختم. يک قاليچه بسيار کوچک 

زير ميز جلو مبل بود که شايد يک بچه می توانست 

روی آن دراز بکشد. شام هم نخورده بوديم و من 

حر غذا بخوريم؟ فکر کنم ضعف حسابی گرسنه بودم: س

 ...کردم
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 برای جواب دادن به من ترديد داشت: چی شده؟

حمله غير منتظره من به سحر نه تنها برق آپارتمان را 

دچار مشکل کرد بلکه الزانيای سحر را هم سوزاند. 

خواستم بی خيال خودم را به کاناپه برسانم اما سحر 

 ...يماجازه نداد: کجا؟ من هم گشنمه پاشو بر

 ... سحر نزديک صبحه تحمل می کنيم -

 ...نخير... بپوش بريم -

 ...االن که جايی باز نيست -

 ...جوينده يابنده است... بسپر به من -

خودش پشت فرمان نشست و من روی صندلی کنار 

راننده دراز کشيدم. فکرش را هم نمی کردم اين موقع 

پوزخند شب جايی باز باشد. سحر که گفت رسيديم با 

  .بلند شدم و نشستم



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

902 
 

جايی در قسمت های جنوب تهران وسط يک عالمه 

کبابی و جگرکی بوديم که به خاطر ترمينال مسافربری 

اين ساعت شب باز بودند. به خاطر مسکن هايی که 

خورده بودم به سختی چشم هايم را باز نگه می داشتم. 

 کارت بانکی ام را به سحر دادم و خودم نشستم تا سرم

را روی ميز بگذارم. کباب کوبيده و چند سيخ جگر 

حسابی حالم را جا آورد. موقع برگشتن هم سحر گفت 

بخوابم خودش می تواند براند. امان از دست زن ها! 

مدت زيادی نبود که اتومبيل شخصی داشت. داخلش 

تميز و معطر بود. همه چيز برای رفاه مسافران از قبل 

فری کوچک با بالشتک نرم آماده کرده بود. يک پتو س

مخصوص صندلی های ماشين از صندوق عقب آورد و 

دستم داد. صندلی را خواباندم و از خودم پرسيدم: چرا 

قبال براش ماشين نخريده بودم؟ چرا من انقدر نفهم 
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بودم؟ چقدر هر بار رفتيم سفر بين راه خوابم گرفت 

هاش اجازه ندادم رانندگی کنه؟ پس زن گرفته بودم که با

چه کار کنم؟ به قول سحر اگر زن و شوهر رفيق 

فابريک هم نباشند پس کی باشه؟ با هم به ما خوش 

 نگذره با کی بايد خوش بگذره؟

قبل از من وارد خانه شد تا با ملحفه و کوسن روی مبل 

جايی برای خواب آماده کند. من از بس گيج مسکن ها 

راحت آن  بودم نمی توانستم روی پاهايم بايستم. خواب

شب مرا چنان ريکاوری کرد که برای اولين بار در تمام 

  .عمرم تا ساعت سه ظهر خوابيدم

روزهای بعد از آن شب عجيب بين من و سحر خيلی 

آرام تر گذشت. با هم پيش دکتر عامری رفتيم. برای 

سحر هم دارو تجويز کرد و معلوم شد طفلکی بيشتر از 

اختالف عقايدمان وقتی من نياز به روان درمانی دارد. 
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کنار هم نشستيم و با صداقت کامل از خواسته هايمان 

حرف زديم بيشتر آشکار شد. دنيای سحر با من بسيار 

فرق داشت. سحر دو سال ديگرش را طوری برنامه 

ريزی کرده بود که دکتر عامری به او احسنت گفت اما 

همه اينها وقتی امکان پذير می شد که من دست از 

کردن او بردارم که با توجه به نوع زندگی و  کنترل

سبک خانواده من امکان پذير نبود. عامری حق را به 

سحر داد. چه به لحاظ قانون و چه از نظر عرف جامعه 

سحر حق داشت ديگر با خانواده من هيچ برخوردی 

نداشته باشد اما اين چيزی نبود که خودش بخواهد. 

مشکالتمان حل بدون همکاری من هم هيچ کدام از 

  .شدنی نبود

طالق بهترين و عاقالنه ترين راه حلی بود که سحر 

پيش رو داشت اگر من پا پس می کشيدم و دوباره به 
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زندگی قبلی ام می چسبيدم. خانه نشينی و سرگرمی 

های جديد همچنين دور شدن از محيط کار و مشکالت 

قبلی برای من مثل پادزهر عمل کرده بود. من حتی 

کار کردن هم برنامه درستی نداشتم. عامری هم  برای

همان حرف سحر را به من زد. تقسيم زمانی که برای 

زندگی کردن دارم بين مسئوليت ها و خواسته هايم 

ضروری ترين کاری بود که می توانستم در حق خودم 

انجام دهم. کافی بود دوباره شروع کنم شش صبح از 

گردم تا سالمت خانه بيرون بزنم و دو نصفه شب بر

  .جسم و روانم از دست برود

مصيبت وقتی دوباره دامنم را گرفت که چند هفته بعد 

سری به نمايشگاه زدم تا کارها را با کيان و شهرام 

چک کنم. رفيق وکيلم بی خبر برای خريد اتومبيل به 

نمايشگاه آمده بود و مرتيکه احمق جلوی همه بلند 
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وش چه حماقتی کرده؟ گفت: هيچ می دونستيد اين سيا

آخه آدم حسابی... من خر راهنماييت کردم تو هم پاشدی 

رفتی دو دستی توپ رو انداختی توی زمين حريف حق 

 طالق بهش دادی؟

من، کيان، شهرام، شاگرد مغازه حميد و چند تا از 

کاسب های قديمی کنار هم نشسته بوديم. وقتی موضوع 

ردها به تکاپو را با صدای بلند مطرح کرد يخ زدم. م

افتاده بودند و مرتب مرا سرزنش می کردند: ديگه از 

دستت رفت... همه چيزت رو می گيره صبر کن و 

 ...ببين

 ...خر نشی زير بار مهريه بری ها -

بايد سريع بری همه اسنادت رو بزنی به نام بابات  -

 ...وگرنه ازت می گيره

يش من يکی رو می شناختم اين کارو کرد زنه زندگ -
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رو باال کشيد... االن معتاد شده از توی جوب جمعش 

 ...می کنند... سياوش خودت رو بدبخت کردی

آخه پسر خوب... آدم ميره حق طالق به زن ميده؟ زن  -

اگر عقل داشت توی قانون بهش اجازه می دادند... فکر 

کردی چرا حق طالق با مرده؟ برای اينکه زن دم به 

 ....ساعت ادعای مهريه نکنه

آره ديگه... زن ها رو ول کنی سه سوت لختت می  -

 ...کنند

ياد حرفی که چند سال پيش سحر وسط دعوا به من زد 

وقتی خودم داشتم اين چيزها را بر فرق سرش می 

کوبيدم افتادم. آن روز من هم داشتم همه زن ها را به 

بی لياقتی و بی عرضگی متهم می کردم و سحر گفت: 

به دنيا اومدی... انقدر عقلش می تو از شکم يک زن 
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رسيده که به يک انسان جون داده و تا اين سن زنده 

  ...نگهش داشته

اين بار رفتی خونه مادرت يک نگاهی به شکمش که 

چروکيده شده تا توی گنده بگ امروز صداتو روش بلند 

کنی بنداز بعد بگو زن لياقت نداره... اين تويی که لياقت 

ت رحم مادرت رو نگه دار وقتی می نداری...حداقل حرم

 ...خوای به جنس زن توهين کنی

با خونسردی تمام ميان هياهوی مردها بلند شدم و به 

کيان گفتم: اين هفته دارم مامان رو می برم بيرون... تو 

 ...هم بيا شايد مشکلتون حل شد

يکی از مردهای حاضر گفت: گل که لگد نمی کنيم آقا 

ی گيم زرنگ باشی دم به تله سياوش... برای خودت م

 ...ندی

لبخندی زدم و به سمتش برگشتم: راست ميگی سجادی 
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جان... ولی طرف زنمه... نه حريفمه و نه تله... با دو 

متر قدم رفتم خونه مادرش گفتم قد سال تولدت مهرت 

می کنم زيرش هم امضاء کردم... االن هم دارم باهاش 

ار که نيست... من زندگی می کنم نه کاسبی... کالهبرد

هم باهاش رقابت ندارم... اين چيزها که شما داريد می 

گيد آدم فکر می کنه با دشمنتون زير يک سقف زندگی 

می کنيد... رفيق تر از زن آدم توی اين دنيا فقط 

مادرشه... تو حاضری خواهر خودت هفت سال خونه 

يک الدنگ مثل من جون بکنه بعد شکست خورده و 

ه که اينطوری جوش آوردی؟ خودم بهتر داغون برگرد

می دونم برای مادر بچه هام چطور امنيت بخرم... خون 

 ...که نکرده زن من شده

جمع کن بابا... مردی که به زنش هم مهريه بده هم  -

 ...طالقش بده مرد نيست
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به نظر من مردی که حرف بزنه وعده بده و بعد بزنه  -

لی خوشحالم زيرش مرد نيست... به هر حال من خي

بهش حق انتخاب دادم اگر هم بخواد مهرش رو طلب 

کنه باهاش توافق می کنم راضی باشه... من با زنم 

 ...قرار دارم بريم جايی

صدای دست زدن شهرام توجه همه را جلب کرد. بلند 

شد و ايستاد دستش را به سمت من گرفت: بهت افتخار 

می کنم که انقدر عوض شدی داداش... به حرف 

هيچکس گوش نده... حاال کجا ميری من هم با خانمم 

 برم؟

خنديدم و دستش را فشردم: دکتر... ولی شب بياييد... 

 ...کيان تو هم با خانمت بيا

کيان رنگش کبود شد: ما فعال نمی تونيم... بايد پول 

 ...جمع کنيم خونه بگيريم
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دستی به شانه اش کشيدم: داداشم تو االن بايد مثل بقيه 

ی رفتی توی خونه ای که بابا به همه ما قولش رو ما م

داده بود.... نمی دونی چقدر بهت افتخار می کنم... من 

  ...هستم نگران نباش امشب مهمون من و سحرهستيد

باورم نمی شد به نيم ساعت نکشيد شهرام تماس گرفت 

و گفت پدرم با توپ پر به مغازه رفته و دنبال من می 

گردد. مجبور شدم دور بزنم. با سحر تماس گرفتم تا 

منتظرم نماند زيرا می دانستم هزاران اتفاق ممکن است 

در دعوايی که با پدرم پيش رو داشتم بيافتد. قرار 

ه ريزی دو سال آينده قبل از اينکه داشتيم طبق برنام

تصميم به بچه دار شدن بگيريم با يک متخصص 

مشورت کنيم و بدانيم به لحاظ فيزيکی چقدر آمادگی اين 

کار را داريم زيرا سحر می خواست قبل از اينکه دوباره 

به زندگی بازگرديم بداند اصال می تواند چنين وعده ای 
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سحر خواستم وقت به من بدهد يا امکانش نيست. از 

دکتر را کنسل کند: دکتر کيلو چنده؟ سياوش االن ميری 

حرصت رو سرش خالی می کنی اول خودت آروم شو... 

 اگر بدونی صدات چطوری داره می لرزه؟

من قربون تو برم که از پشت تلفن می فهمی درد  -

 ...منو

من خودم قربونت برم که انقدر منو دوست داری  -

 ...افتادیبخاطرم تو دردسر 

اوه... باالخره خانم گروگان داره عشق افشانی می  -

 کنه... آفتاب امروز از کدوم ور در اومد؟

اذيتم نکن... االن رفتی باهاش دعوا نکن باشه؟ ولش  -

کن داد بزنه... الزم شد بگو همين امروز بريم 

دفترخونه من حق طالقو بر می گردونم به خودت... 

 ...ين چيزها ديگه معنايی ندارهوقتی باهام رو راستی ا
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  ...اگر معنا نداره پس باشه مال خودت -

برای ما نداره ولی برای بابات داره... می دونی االن  -

مثل آتشفشان سر دوتامون خراب می شه؟ بهانه دستش 

 ...نده

لحظه ای مکث کردم و به فکر فرو رفتم. سحر عميقا از 

گم کرده بود که پدرم می ترسيد. چنان دست و پايش را 

تمام قلدری های اين چند وقتش را بی معنا جلوه می 

داد: سحر من پشتتم... از بابام نترس... هرچی بشه ما 

  ...با هم تصميم گرفتيم و اين به خودمون مربوطه

االن چشم ديدن منو هيچکدوم ندارند... دوباره قشون  -

کشی می کنند که اين سحر ورپريده باز سياوش ساده 

حشون رو خر کرده... می دونم ديگه... بدبخت لو

 شدم... اصال چرا توی جمع گفتی؟

من نگفتم... ولش کن... دلت شور نزنه خودم بايد  -
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 ...حلش کنم

 

فقط دعوا نکنيد دوباره همه چيز بدتر بشه... خدايا 

 ...خودت کمک کن تازه داشتيم آروم درستش می کرديم

ايده بود. پيشنهاد هرچه سعی می کردم آرامش کنم بی ف

دادم از خانه بيرون برود و مثال يکی دو روز منزل 

سعيد بماند تا آب از آسياب بيافتد. طفلکی سريع پذيرفت 

نکند دوباره جلوی خانه آبروريزی شود. پدرم با کيارش 

و کامران روی مبل های نمايشگاه با اخم نشسته بودند. 

ينکه به من سالم کردم و هيچکدام جواب ندادند. بدون ا

نگاه کند به سمت شهرام برگشت و به در گفت که ديوار 

 بشنود: روی پيشونی من چی نوشته آقا شهرام؟

شهرام با ترس نگاهی به صورت پدرم انداخت اما 

نتوانست کلمه ای حرف بزند: اينجا نوشته خر؟ يا 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

915 
 

نوشته بی غيرت؟ من کل بازار آهن فروشای تهران رو 

قا حريف يک الف بچه نمی شه؟ توی مشتم له می کنم آ

بهش ميگم کلکش رو بکن به جاش ميره مهريه ميده؟ 

 روی پيشونی من نوشته خر که هم مهر بدم هم طالق؟

سوييچ ماشين را روی ميز نمايشگاه پرت کردم: 

شلوغش نکن پدر من... حتما صالح دونستم که اين 

کارو کردم... فقط بفهمم اون خاله زنکی که سريع پيغام 

سونده کيه... به و آبرو براش تو کاسبای محل نمی ر

گذارم ... می بينی شهرام؟ مرد نيستند تو کار بقيه 

دخالت می کنند... االن مثال پيش بابای من خودشيرينی 

 کرده چی گيرش اومد؟ 

بابا ضربه محکمی به پشت دستش کوباند و به سمت 

کيارش برگشت: بد کردم؟ من بد کردم براش خونه 

 يدم؟ عروسی گرفتم شاخش کردم؟ خر
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ضربه دوم را محکم تر کوبيد طوری که من فکر کردم 

انگشتانش شکست. شهرام و کيارش و کامران هر سه 

يک متر از روی صندلی ها پريدند: بشکنه اين دست که 

نمک نداره... ای خاک برسر من که اين همه زحمت 

 ...کشيدم

کرد و احتماال  اينجور وقت ها بابا خيلی شلوغ کاری می

دعوا به کتک کاری های سنگين بين ما ختم می شد. از 

کتک زدن بچه هايش هرگز خجالت نمی کشيد و 

همينطوری حرفش را به کرسی می نشاند: شهرام 

 داداشم... حميد کجاست؟

دقيقا منظورم از حميد اين بود بفهمم کيان کجا غيبش 

ونه زده؟ شهرام هم زود مطلب را گرفت: توی آبدارخ

 است بگم چايی بياره؟
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نه بگو بياد در مغازه رو ببنده تا آبرومون نرفته انگار 

اين قصه سر دراز دارد... پدر من... تو به من يک 

خونه هفتاد متری دادی با يک جشن عروسی... تا 

خواستم زندگيم رو بسازم همون مثل پتک کوبيده شد 

ل سرم... االن اگر چکش رو بکشم بعدش می تونيم مث

 دو تا مرد با هم حرف بزنيم؟

بکش... مرد باش بکش... کل زندگيت رو بايد بهم  -

 ...بدی

از حرکتش خنده ام گرفت. هميشه ادعا می کرد تمام 

دارايی من مال اوست. واقعيت نداشت زيرا من با جان 

کندن هر چه داشتم به دست آوردم. عروسی بی رنگ و 

شته بود: بگو لعاب ما هم خرج زيادی روی دستش نگذا

حميد بياد در مغازه رو ببنده من با پدرم حساب کتاب 

  .کنم بعد شايد حرف همديگه رو فهميديم
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کاغذ و خودکاری سريع از جلوی شهرام برداشت و 

شروع کرد. عاشق دست خطش بودم. با اينکه سواد 

اندکی داشت اما می توانست بنويسد. جمع و تفريقش 

ی ماشين حساب به پايش هم حرف نداشت. محال بود حت

برسد. نوک خودکار را طبق عادت به دهان برد و با 

زبان تر کرد. نمی دانم چرا برای طرز نشستنش دلم 

ضعف رفت: خانه هفتاد متری... عروسی در تاالر... 

 ...طالی سر عقد... ماشين

ميان حرفش پريدم و نشستم: کدوم ماشين؟ من خودم 

های سرعقد سحر بهش کار کردم موتور خريدم... کادو

 ...اضافه شد که تبديل کردم به اون پرايد قراضه

آمپر چسباند: بدبخت... توی الدنگ مگه چی داشتی؟ 

من عروسی گرفتم که تونستی پز کادوی سر عقد 

بدی... من نبودم دماغت هم نمی تونستی بکشی باال... 
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 ...قيمت خونه هم به روز حساب می کنی

گه چی؟ يک باره بگو لخت بشم ابروهايم باال پريد: دي

 ...خجالت هم نکشی

ياد کامران افتاده بودم. يک بار در غياب من دعوايی 

پشت سرم در خانه پدری اتفاق افتاد که سحر هميشه 

درباره اش با من حرف می زد. آن روزها نمی فهميدم 

قصدش اين است مرا از خواب غفلت بيدار کند اما با 

دگی ام را سياه و تلخ کرده کنار گذاشتن تعصبی که زن

بود امروز بهتر مسائل را درک می کردم. گويا پدرم آن 

شب می خواسته هر طور شده کامران را از آهن 

فروشی بيرون کند اما کامران با اينکه همه می دانستند 

مقصر است و تن به کار کردن نمی دهد، کم نياورد. 

م بدون دعوا و با خنده آب پاکی را روی دست پدر

ريخته بود: می خواستی پس نندازی... من از جام 
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تکون نمی خورم... زياد حرف بزنی شيشه های مغازه 

رو ميارم پايين ببينم چی می شه... من زن دارم خودت 

 ...برام گرفتی می خواستی نگيری

 

سحر می گفت لبخند و نگاه ستاره باران پدرم را هرگز 

از ياد نبرده و دلش به حال من سوخته بخاطر آن همه 

احترامی که می گذاشتم و هميشه پاسوز بقيه بودم. من 

هم روش کامران را پيش گرفتم: می خواستی پس 

نندازی... زن گرفتی برام دمت گرم ولی تو خواستی من 

ين تو نبودی جلوی خانواده سحر زود ازدواج کنم... هم

گفتی تا چند سال مايحتاج عروست با توست؟ پس چرا 

وقتی سحر اومد التماست کرد کاری براش بکنی يخچال 

خونش پر نشد؟ اگر مال کامران و کيارش بود که به 

قول خودشون شيشه مغازت وسط کوچه بود...من هنوز 
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ی اون صحنه که روی سينه ات می کوبيدی جلوی بابا

سحر می گفتی تا من زنده ام نبايد خونه عروسم بدون 

 ...گوشت و مرغ بمونه يادمه

ادای خودش را با زدن روی سينه و کلفت کردن صدا 

در آوردم: مرد نيستم حرفم دو تا بشه حاجی ... بچه 

هام کفن بشن خرج عروس با منه... هر ماه بياد مثل 

اين تن بقيه خرجيش رو بگيره خريد خونه هم روش... 

بميره با بقيه همين کارو کردم دختر شما هم مثل 

 ...دخترهای خودم

به سمت من خيز برداشت: ادای منو در مياری؟... می 

 بندی يا خودم ببندم؟

خواستم قلدری کنم و بگويم نمی بندم اما نگاهش از من 

باالتر رفت و روی کيان که پشت سرم ايستاده بود 

کنی؟ خجالت هم خوب نشست: تو اينجا چه غلطی می 
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 ...چيزيه... زنده ات نمی گذارم بزمجه

بلند شد به سمت کيان برود. می دانستم غرورش را 

جلوی همه خواهد شکست و کيان مثل هميشه سکوت 

خواهد کرد. قبل از پدرم ايستادم و کيان از ترس پشتم 

پناه گرفت: بسه ديگه... هی هيچی بهتون نمی گم 

بزرگ شديم بابا نمی بينی؟ شورش رو در آورديد... 

واسه خودش مردی شده... بچه که نيست پس گردنی 

  ...بزنی

کيارش و کامران هم به ظاهر کمک کردند تا جلوی بابا 

را بگيرند اما از خشم کبود شده بود و سعی داشت 

خودش را از بين آن دو نفر بيرون بکشد: ولم کنيد... 

 ...نار بچهاين دو تا قصد جون منو کردند... برو ک

شهرام سعی می کرد جلوی داد و فرياد را بگيرد اما 

وقتی فحش ناموسی خطاب به من از زبان پدرم جاری 
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شد صدای فريادش چنان شيشه های نمايشگاه را لرزاند 

که حتی من هم ترسيدم: ساکت... حرمت هم خوب 

چيزيه... اگر به خاطر سياوش نبود زنگ می زدم پليس 

  ...شدم از دستتون... به خدا خسته 

مرد حسابی جای پدرمی ولی فکر کردی با زور گفتن و 

بی ادبی برای خودت احترام می خری؟ تو خودت حرمت 

هيچ کس رو نگه نمی داری توقع داری بچه هات بهت 

 ... بگن پدر؟ يا ازت حرف شنوی داشته باشن؟

غلط کرده کسی از من حرف شنوی نداشته باشه...  -

کل فاميلش رو می فرستم سينه  من اون دختره و

 ...قبرستون ببين کی گفتم

منظورش همسر کيان بود. می دانستم چند بار رفته 

جلوی درخانه آنها آبروريزی کرده. بنده های خدا دو 

بار مجبور شدند ظرف چند ماه اسباب کشی کنند تا از 
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دست پدرم در آسايش باشند. آن روزها فکر می کردم 

ی سر بچه هايش است حاضر به از بس مثل شير باال

کوتاه آمدن نيست اما امروز به خاطر اين رفتارهايش 

خجالت می کشيدم. کيارش برای خودشيرينی بازوهايش 

را گرفت و مجبورش کرد بنشيند: بابا بس کن... مگه 

نمی بينی همدست داره... مای خر فکر می کرديم 

 سياوش بچه عاقلته... به خاطر زن افتادند به جون

 ...خانواده... صبر کن ببين کی بيان بگن غلط کرديم

دلم از دست کيارش خون بود. خيلی جلوی خودم را می 

گرفتم دعوا راه نياندازم. در اين مدت بارها و بارها به 

سحر قول داده بودم و قسم های سنگين خوردم که 

ديگر مشکالتم را با کتک کاری حل نکنم. به سمت کيان 

مزمه کردم: هر طور می تونی جيم برگشتم و آرام ز

 ... شو... فقط اينجا نمون
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صدای فرياد پدرم باعث شد دوباره به سمتش برگردم: 

پس چک چی شد؟ مرد نيستی اگر بودی االن وضعت 

اين نبود... تا حاال بچه ات کالس اول بود...آره مرد 

 ...نيستی

دندان هايم را به هم ساييدم. از سر و صدای ما يکی دو 

از کاسب هايی که هميشه جلوی مغازه ها پالس  تا

بودند نظرشان جلب شده بود. می خواستند داخل شوند 

و حميد سعی می کرد قانعشان کند موضوع خانوادگی 

است بايد در مغازه را ببندد اما از رو نمی رفتند. وقتی 

با صدای بلند گفت من مرد نيستم حس کردم زلزله آمد 

ان می دهم. بی فکر نشستم و و من زير آوارش دارم ج

دسته چکم را از جيب کتم که روی صندلی مدير بود 

بيرون کشيدم: بگو چقدر بنويسم که بری ديگه يادت 

 ...نياد سياوشی هم بود
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مشتاق با انگشت اشاره اش روی دسته چک من کوبيد: 

بنويس... به قيمت روز بنويس... همه چيز هم حساب 

 رتاپات چقدر می ارزه؟می کنی... می خوام ببينم س

جدال احمقانه من و پدرم بر سر قيمت باال گرفته بود. 

شهرام به تأسف سر تکان می داد و برادرهايم نيشخند 

می زدند. من هر چه می گفتم قبول نمی کرد و باالتر 

می خواست. کيان خودش را در آبدارخانه حبس کرده 

بود تا حضورش تنش را بيشتر نکند. اين وسط فقط 

سحر را کم داشتم که ناگهان پشت شيشه مغازه ظاهر 

شد. لحظه ای نگاهمان به هم گره خورد اما با چرخيدن 

پدرم به سمت خيابان و ديدن سحر ناگهان اوضاع از 

کنترل خارج شد. دست روی زانو گذاشت تا برود سراغ 

زنی که داشتم با جان کندن حال خرابش را خوب می 

شت ميز بيرون پريدم و کردم. نفهميدم چطور از پ
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بازوی پدرم را گرفتم. آن صدا که از گلويم بيرون آمد را 

هرگز نشنيده بودم اما به حدی کوبنده و محکم بود که 

 ...حس کردم تنش را لرزاند: نزديکش نمی شی

همين دو کلمه را گفتم اما آوای کالمم بيش از حد 

ترسناک بود. همانجا خشکش زد و فقط به من خيره 

وقتی دوباره به خيابان نگاه کردم سحر ديگر آنجا  شد.

نبود. با دست اشاره کردم به سوی ميز مدير برويم. 

چکی با قيمت خيلی باال کشيدم و دست پدرم دادم. 

احمقانه احساس پيروزی می کرد. چک را گرفت و تا 

  ...زد داخل جيب پيراهنش گذاشت سپس داد زد: کيان

 کرديد؟ از شهرام پرسيد: کجا قايمش

شهرام با همان نگاه تحقير آميز خيره شده بود به 

کسانی که هنوز با تمام مشکالتشان از جانم بيشتر 

دوستشان داشتم و اين بزرگترين نقطه ضعفم بود. حرف 
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هايش را با طرز نگاهش به هر سه گفت و چرخيد تا 

کيان را صدا بزند اما خودش زودتر آمد. اين کيان 

عمر می شناختم. کيان کوچکترين همانی نبود که يک 

عضو خانواده ما؛ زيادی از حد ساکت و مظلوم بود. 

وقتی آمد هيچ ربطی به شخصيت سابقش نداشت. رگ 

گردنش سرخ و متورم جلوی چشمانم بود وقتی با اشک 

و فرياد عقده های دلش را سر بقيه خالی می کرد: هيچ 

وقت فهميدی من چقدر بهت احتياج داشتم؟ من هم 

پسرت بودم... از تو فقط کتک زدن و توهين به من 

رسيد... وقتی هيچ ارزشی برام قائل نبودی حتی سر 

سفره دعوتم نمی کردی چرا بايد به حرفت گوش می 

کردم؟ مگه سياوش غالم حلقه به گوشت شد چی گيرش 

 اومد؟
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نگاه کن... زنش از ترس اينکه نکنه دست روی مردش 

داره می لرزه... به خودت  بلند کنی پشت اين شيشه ها

می گی مرد؟من هيچوقت نمی خوام مثل تو باشم... قول 

داده بودم به دختر مردم... حتی اگر می مردم بهش 

پشت نمی کردم... نزديک خانواده زن من بشی يا اين 

دو تا نوچه قمه کشت رو بفرستی سراغشون به حرمت 

نون و نمکی که دهنم گذاشتی هم رحم نمی کنم چه 

رسه حق پدريت... به خودت بيای هرچی داری به ب

آتيش می کشم ببينم بدون مال و منالت باز همينی هستی 

 که اينجا نشسته؟

من و شهرام و حميد نمی توانستيم جلوی حمله 

خصمانه پدرم به کيان را بگيريم. کيارش و کامران هم 

برای قدرت نمايی از چيزی کم نمی گذاشتند. مابين اين 

قدر سحر بر در مغازه کوبيد که حميد بدون هياهو آن
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اينکه من بفهمم بازش کرد. حتی نفهميدم کی شهرام با 

پليس تماس گرفت. صدای جيغ سحر که سعی داشت 

پدرم را مجاب کند دست از فحاشی و کتک زدن کيان 

بردارد مرا به خودم آورد. به سمتش رفتم تا جلوی 

حشتناکی در فاجعه بعدی را بگيرم اما ناگهان درد و

قفسه سينه ام حس کردم. دندان هايم به هم قفل شد و 

پيراهنم را چنگ زدم. چراغ بزرگ آويخته به سقف بلند 

نمايشگاه را ديدم که محو می شود. صداها گنگ شدند: 

 ...سياوش... سياوش

صدای سحر بود که در فضای ذهنم می پيچيد. يکی مرا 

روی بدنم  از پشت می کشيد اما تماس هيچ دستی را

حس نمی کردم. درد قفسه سينه ام به حدی شديد بود 

که نمی توانستم صاف بايستم. بهانه خوبی برای اتمام 

اين قصه تلخ بود. خودم را به غش زدم و روی زانو 
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افتادم. جيغ وحشتزده سحر در فضای خالی نمايشگاه 

ارتشعاش عجيبی ايجاد کرد: بسه... شهرام آمبوالنس... 

 ...سياوش

روی تخت درمانگاه دراز کشيده بودم و هنوز نمی 

توانستم حرف بزنم. دکتر نوار قلب گرفت و سرم به 

دستم وصل کرد. حس می کردم با يک کوه شاخ به شاخ 

شده ام. آنقدر همه چيز به سرعت اتفاق افتاد که فاصله 

بين نمايشگاه تا درمانگاه را به خاطر نمی آوردم. با 

و ضعف زده بودم اما واقعا حالم  اينکه خودم را به غش

بد شد. عجيب بود که صدای گريه مادرم از راهرو به 

گوشم می رسيد. خستگی بيش از حدی در تمام اندامم 

حس می کردم. دلم شور می زد نکند با طعنه و کنايه 

  .دوباره سحر را از من بگيرند. خيلی تالش کرده بودم
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می پذيرفتم.  هر کاری گفت در اين مدت بی چون و چرا

مادرم را مرتب بيرون می بردم و هر روز تماس می 

گرفتم. کار و زندگی ام روی هوا بود زيرا دائم وقت 

دکتر داشتيم. حالم روحی ام خيلی بهتر از قبل بود. دکتر 

عامری گفت پيشرفت خوبی کرده ايم و همه اينها به 

خاطر تالش من و لطف بزرگ سحر به زندگی 

افتاده. نظرش اين بود اگر قرار است  مشترکمان اتفاق

برود همه اين چيزها را با يکی ديگر تجربه کند بهتر 

است فرصتی برای دوباره ساختن آشيانه ويران 

خودمان بدهد. به خاطر متارکه خواهرش و تجربيات 

تلخی که داشت، چشمش ترسيده بود از اينکه با طالق 

هم فرصت را گرفتن دوباره در چاهی عميقتر بيافتد. من 

غنيمت شمردم. آنقدر محبت و توجه خرجش می کردم و 

به خواسته هايش اهميت می دادم که ديگر کلمه ای از 
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گذشته حرف نمی زد. هر چه بود درباره آينده و بهتر 

شدن رابطه عاطفی خودمان بود. سه شب پيش سرم را 

روی پاهايش گذاشت و بازی جالبی راه انداخت. دستش 

من نوازشگرانه حرکت می کرد و سوال ميان موهای 

می پرسيد: خب بازيش اين شکليه که من سوال می 

پرسم بعد بايد هر دومون جواب بديم... سوال اول... 

 عشق چيست؟

 !پلک هايم را روی هم گذاشتم و از صميم قلبم گفتم: تو

الله گوشم را کمی کشيد: جر زنی نکن... درست جواب 

 ...بده

م. هيچ خاطره ای از اينکه سرم حس می کردم بچه شد

را روی پای پدر يا مادرم بگذارم و نوازش شوم 

نداشتم. يعنی اگر هم می خواستند من اجازه نمی دادم 

چون زيادی خودم را بزرگ فرض می کردم اما تازه 
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فهميده بودم چقدر هنوز بچه ام و دلم کودکانه می 

 ...خواهد: من نظر خودم رو گفتم... حاال تو بگو

کمی فکر کرد و انگشتش را طوری روی گردنم کشيد 

که مورمورم شد: عشق يعنی خواستن همراه با لذت... 

عشق سازنده است... نباشه زندگی معنا نداره...عشق 

يعنی شور زندگی و انگيزه نفس کشيدن... عشق 

 ...يعنی... آمم... حاال نوبت توست

رو  به سختی جلوی لبخندم را گرفتم: عشق يعنی من تو

 ...بخورمت

گازی که از ران پايش گرفتم باعث شد از موهبت 

نوازش شدن با دست های لطيفش بی بهره بمانم. سرم 

را هول داد و از روی مبل برخاست: سياوش خيلی 

بدی... من که گفتم دردم می گيره... االن جاش کبود می 

  ...شه
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با پررويی خنديدم: نشنيدی دکتر چی گفت؟ تماس 

نبايد قطع بشه... بشين ببينم مال خودم بود فيزيکی 

 ...خواستم بخورم

از حرص اخم کرد و جای گاز مرا ماساژ داد: گفت 

 ...تماس فيزيکی نگفت برم تو حلقت

موذيانه بلند شدم و خودم را دلسوز نشان دادم: 

عزيزم... بيا خودم بمالم... هر جا رو بخوای برات می 

 ...مالم

ه متعجبش را به من دوخت: که سرش را بلند کرد و نگا

 ...می مالی؟ بی ادب شدی آق سياوش

از پشت بغلش کردم و سرم را در گردنش فرو بردم: 

يادت نيست می گفتی زن و شوهر بايد جلوی هم از اين 

 ...مزخرفات بگن؟ من دست پرورده خودتم المصب

حتی به ياد آوردن خاطره آن شب که منجر به برنامه 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

936 
 

به دکتر زنان شد برايم خوش آيند بود ريزی برای رفتن 

  .و قلبم را به کوبش وا می داشت

بميره مادرش... چه خاکی به سرمون شد؟ بميرم  -

  ...برای دلت مادر

اين صدای ضجه زدن مادرم بود که ديوارهای درمانگاه 

را می لرزاند. خودم هم می دانستم اتفاق خطرناکی برايم 

همه بسوزد. بيشتر از  نيافتاده اما دلم می خواست دل

بقيه برای دل سحر نقشه کشيده بودم. شايد باعث می 

شد کمی دست از فاصله گرفتن بردارد. هنوز از اينکه 

زيادی به من اجازه نزديکی دهد وحشت داشت. حق می 

دادم با اين وضعی که خودم داشتم. می ترسيد در يک 

چشم بر هم زدن دوباره زندگی روی پاشنه چپش بچرخد 

 !و برگرديم سر نقطه اول

زيرچشمی ديدم که از الی در اتاق نگاهم می کند. رنگ 
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به چهره اش نداشت. می ترسيد دليلش هم واضح بود. 

درست پشت اين ديوارهای مرمری همان کسانی که 

ساعاتی پيش داشتند يقه مرا پاره می کردند به خط 

رديف بودند و منتظر يک جرقه تا دوباره آوار شوند 

سحر بيچاره... مسکن زيادی در رگ هايم مارش سر 

نظامی می رفت. نگاهم گاهی تار می شد و پلک هايم 

بی اختيار پايين می آمد اما همه سعيم را می کردم 

هوشيار باشم نکند سحر تنها بماند. نزديکم که می شد 

حرکت بدنش شبيه خزيدن، بی صدا بود. کنارم نشست و 

دش را گرفته بود گريه دستم را گرفت. خيلی جلوی خو

نکند برای همين به محض اينکه دست مردانه ام را 

حس کرد، در پلک بر هم زدنی صورتش از اشک خيس 

شد: می خواستم برم ولی تو... کاری کردی که هيچ 

مردی نمی کرد... هر بار خواستم برم همين بود ولی 
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 ...اين بار فرق داشت... می دونم دوستشون داری

 

شه يکی از داليلی که دوستت دارم همين باورم نمی 

عالقه ات به خانوادته... بزرگت می کنه... بهت 

شخصيت ميده... نمی ذاره با همه کارهای بدی که 

کردی روت خط قرمز بکشم... بهم اميد ميده که يک 

روز من هم برات خانوادت بشم و تو منو با همه بدی 

 هام همينطوری دوست داشته باشی... می شنوی؟

سکوت کرد و من صدای يکی از خاله هايم را شنيدم که 

با مادرم همنوايی می کرد: فکر می کنی دروغه؟ خيلی 

خری اگر اينجوری فکر می کنی... همه شون بدون تو 

خل شدن... سياوش من حق ندارم تو رو از خانوادت 

 ...دور کنم اما

خواستم مثل هميشه وعده بدهم که مجبور نيست اما 
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ا به عالمت سکوت روی لب هايش گذاشت: انگشتش ر

هيس... می دونم... ولی فکر می کنی درسته؟ خيلی 

سعی کردم اين اتفاق نيافته اما نشد... دست تو يا من 

هم نبود...راست می گفتی خودشون هم بايد می 

خواستن...همه چيز دست به دست داد تا به اينجا 

لطفا  رسيد... حاال که فهميدی جايگاه هر کس کجاست

 ...گوش هات رو بگير

تای ابرويم باال پريد و متعجب نگاهش کردم: تو دلم پر 

از عقده است... ميرم خالی می کنم شايد به خودشون 

بيان... می دونم بعدش ديگه چشم ديدنم رو نداری ولی 

 فقط ده دقيقه کر شو شايد خيلی چيزها حل شد باشه؟

سه ای روی دستش را فشردم و لبخند زدم. بلند شد بو

پيشانی من گذاشت و با حرفش دلم را خون کرد: هنوز 

عاشق وجود با ارزشتم نفهم... کاش خودت قدر خودت 
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 ...رو بدونی

رفتنش را تماشا کردم. سحر مثل خانه امنی بود که 

هرگز نداشتم. دير فهميدم اما در وقت اضافه داشتم 

نهايت سعيم را می کردم سقف اين خانه با دست خودم 

رو نريزد. خيلی نگذشت که صدای حاضرين باال رفت ف

اما هيچکس به بلندی سحر حرف نمی زد: هرکس توی 

اين خانواده به مشکل برخورد شب و نصفه شب 

سياوش و من بی سوال و جواب آماده بوديم برای 

خدمت ولی هر بار خود سياوش مريض شد جرأت 

ار نکردم به هيچکدوم از شما زنگ بزنم... همون يک ب

هم آب پاکی رو ريختيد روی دستم... يادت هست ترانه 

به من چی گفتی؟ ناراحت بودی چرا از خواب بيدارت 

کردم ولی اگر سه صبح کسی به خونه ما زنگ می زد 

مهم نبود... حتی نپرسيدی سياوش در چه حاله... 
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داشت از درد به خودش می پيچيد من بردمش 

تا صبح چی کشيدم بيمارستان يک قرون هم پول نداشتم 

  ...هللا اعلم

سياوش اينجور وقت ها تک و تنهاست انگار هيچ 

فاميلی نداره... فکر کرديد نمی فهميدم جنگ روانی راه 

می انداختيد تا انقدر به سياوش فشار روحی بياد هر 

کاری ازش بخواييد انجام بده؟ بچه دار شدن سياوش 

ش رو بهانه است شما منو دوست نداريد چون چشمها

باز می کنم... می خواستم طالق بگيرم تا به آرزوتون 

برسيد ولی حيفم اومد از سياوش... دلم برای عشقی که 

بهتون داشت سوخت... من سياوش رو ازتون نگرفتم 

خودتون باعث شديد دل بکنه اما امروز جلوی همه 

ميگم... هر کاری... می شنويد هر کاری می کنم که 

ه حتی پشت سرش هم نگاه کنه سياوش ديگه رقبت نکن
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چون موضوع جونشه... شما که براتون مهم نيست 

زنده يا مرده اش وقتی برای پسرهاتون چماق بلند می 

کنيد ولی برای من مهمه... حسرت محبتش رو به دلم 

گذاشتيد گفتم ميرم، بمونه برای شما ولی امروز ميگم 

ی نمی رم... حسرت بايد به دل کسی بمونه که قدر نم

 ...شناسه... حرمت نمی فهمه

توقع هر چيزی را داشتم جز اينکه مادرم به پشتيبانی 

سحر صدايش را باال ببرد: ببرش... انقدر از ما دورش 

کن که دلش هم تنگ نشه... اگر قراره بچم مريض بشه 

همون بهتر که بره پی خوشيش... با تو خوشه؟ مبارکت 

روی تخت باشه... مادرش بميره اگر طاقت بيارم 

بيمارستان ببينمش... همه بريد... اسم سياوش و سحر 

 ...کسی بياره با من طرفه

مسکن ها گيجم کرده بود اما برخورد مادرم باعث شد 
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احساس کنم به گوش هايم شک دارم. شنيده بودم پشت 

سرم بی منطق زيادی طرفم را می گيرد و همين باعث 

ده. زنده شدن حس حسادت در کيارش و کامران ش

مريض شدنم هم اثر خودش را گذاشت که اينطور پشت 

سحر درآمد. سر و صدا هنوز تمام نشده بود. پدرم سعی 

داشت خودش را منطقی نشان دهد: آخه عروسم... 

 ...دخترم

سحر ديگر سکوت نکرد: من دختر شما نيستم... 

هيچوقت هم نبودم... هرگز ديگه از من توقع نداشته 

ا مامان بگم... من فقط زن سياوشم باشيد به شما بابا ي

تا وقتی سياوش داره سعيش رو می کنه پا پس نمی 

 ...کشم

می توانستم قيافه پدرم را وقتی همه تالشش را می کند 

با محبت به نظر برسد تجسم کنم. از تصويری که در 
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 ...ذهنم داشتم خنده ام گرفت: من خودم نوکرتم

 

اجازه نمی داد الحق سحر به سيم آخر زده بود. حتی 

حرف بزند: من نوکر الزم ندارم... آرامش می خوام، هم 

برای خودم هم برای سياوش... بفرماييد آقای محترم 

 ...اينجا درمانگاست جای الت بازی نيست

اول فکر کردم منظورش پدرم بود و با خودم گفتم تمام 

شد! هر لحظه ممکن است کشيده بعدی را بخورد. خيز 

شوم اما صدای کامران را شنيدم که جواب برداشتم بلند 

سحر را می داد: خيلی دور برداشتی عروس خانم... 

يادمون نرفته تا همين ديروز صدای دعواهاتون به 

 ...آسمون می رسيد...تقصر سياوشه انقدر پرروت کرده

دلم می خواست لب های سحر را به خاطر جوابش به 

رو به دل کامران ببوسم: حسرت دعوای من و سياوش 
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تو يکی می گذارم... بنشين و ببين! تو خوابت هم نمی 

بينی زندگی به قشنگی ما... حاال هی با خانمت صدا 

ضبط کنيد نقشه بکشيد... ببينم بدون سياوش کی مياد 

 دم به ساعت از کالنتری بياردت بيرون؟

نفهميدم کامران و کيارش چه کردند فقط صدای جيغ 

کوت محض شد. با هر سختی مادرم را شنيدم و بعد س

بود سعی کردم از تخت پايين بيايم. سرم گيج می رفت و 

بدنم بی حس بود. با ورود سحر در حاليکه لبخند می 

 زد بيشتر تعجب کردم: چی شد؟

نزديک آمد و دستم را گرفت: بلند نشو همه رفتند... 

 ...دراز بکش عزيزم تموم شد

سيلی يا چنگ با ترس به صورتش نگاه کردم نکند جای 

 روی پوست بيرنگش باشد: سحر کسی کاری کرد؟

نمی توانست جلوی خنده اش را بگيرد: نگفتم برو از 
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مادرت دلبری کن؟ بفرما اين هم نتيجه اش... گوش 

قلدراش رو گرفت پرتشون کرد بيرون به من هم گفت 

مراقبت باشم... حاال دراز بکش ببينم...نترس تا دستش 

يغ کشيد به همه گفت برن شر باال رفت مامانت ج

 ...بخوابه

من موندم اصال تو جلوی در نمايشگاه چه کار می  -

 کردی؟

ترسيدم سياوش... تو که به فکر خودت نيستی صد  -

  ...بار گفتم بريم چک آپ هی پيچوندی

آره حتی دکترعامری خواسته بود برم متخصص مغز  -

و اعصاب... گفت دوباره عصبی بشم احتمالش هست 

 ...اذيتم کنه

می بينی؟ تو قبل از اينکه من يا بقيه رو دوست  -

داشته باشی اول بايد عاشق خودت بشی... کسی که 
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خودش رو دوست نداره نمی تونه به کسی هم عشق 

  ...بده

مثال با اين قد و هيکلت اومده بودی که نذاری من  -

کتک بخورم؟ باالخره خوشت مياد کتک بخورم يا 

 ناراحت می شی؟

نوک انگشتش را روی پيشانی من گذاشت و هول داد تا 

دراز بکشم: معرفت دارم کيه که ببينه؟ هر کاريت کنم 

 ...خنگی مرتيکه دو متری بی مغز... بخواب ببينم

بيشتر از اين نمی توانستم در برابر خواب مقاومت 

قفسه سينه ام همچنان سنگين بود. يکی دو ساعت  .کنم

ک سحر به خانه اش رفتيم. بعد مرخص شدم و با کم

روی کاناپه خوابيده بودم اما تمام فکرم مشغول مادرم و 

کيان بود. نمی دانستم پشت سرم چه خبر است. دوباره 

نوک انگشت هايم گز گز می کرد و اين اصال نشانه 
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خوبی نبود. سحر با کمترين صدای ممکن سعی داشت 

ا در آن خانه کوچک تدارک شام ببيند. چرت سبکم ب

شنيدن صدای زنگ در پاره شد. تا من بتوانم بلند شوم 

سحر با چند قدم بلند خودش را به در رساند. سالم کرد 

و در را گشود. مادرم با ترانه و تبسم آمدند. دست هر 

کدام قابلمه ای غذا و کيسه های خوراکی بود. رفتار 

سحر با سابق فرق داشت. هرگز با مادرم سر سنگين 

د حتی اگر دلش از دستش خون بود لبخند رفتار نمی کر

می زد و رويش را می بوسيد. خيلی خشک و رسمی 

سالمی کرد و گوشه ای ايستاد. مادرم کنارم نشست و 

دستم را گرفت. زير چشم ديدم که سحر به سمت اتاقک 

پشت سرم رفت و چند ثانيه بعد با مانتو برگشت: 

 .ببخشيد من ميرم راحت باشيد

تا با محبت دعوتش کند بماند. به سختی  مادرم بلند شد
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اجازه داد صورتش را ببوسد اما کوتاه نيامد: شرمنده 

 ...ولی بهتره نباشم... سياوش ميرم

مخصوصا ميان حرفش پريدم: باشه عزيزم مراقب 

 ...باش... زنگ می زنم

با اين کارم خواستم بفهمد نيازی به توضيح نيست و 

م اعتماد دارم. ترانه که بقيه بدانند تا چه حد به همسر

کنار در ايستاده بود و حاضر شدن سحر را تماشا می 

 کرد، نتوانست ساکت بماند: به خاطر ما داری می ری؟

باورم نمی شد سحر تا اينحد رک جوابش را بدهد: بله 

به خاطر شما و به خاطر شخصيت خودم... شما خانواده 

  ...من نيستيد اما سياوش فرق داره

برخورد. قدمی از در فاصله گرفت و با تندی  به ترانه

  ...گفت: بفرما
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سحر اهميت نداد. نگاهی به من که رنگم پريده بود 

انداخت و دستی تکان داد: من رفتم... کارت تموم شد 

 ...زنگ بزن برگردم

هنوز در کامل بسته نشده بود که تبسم پرسيد: اين چرا 

 ...بوداينجوری کرد؟ بيرونمون می کرد سنگين تر 

وقتش رسيده بود حرف هايی که نياز داشتند بشنوند و 

هرگز بزرگتری به آنها نگفته بود را بگويم و 

خالصشان کنم. تبسم آغازگر وز وز کردن پشت سر 

ملکه قلبم بود بنابراين ابتدا او را خطاب قرار دادم: اوال 

که اينجا خونه سحره نه من... دوما کمترين کاری که 

 ...ه بيرون کردن شخص خودت بودمی تونست بکن

هر سه نفر با چشم های وق زده به من خيره شدند: از 

چی تعجب می کنيد؟ کار بدی نبوده که تو اين مدت در 

حقش نکرده باشيد... به و که اگر خودتون بوديد نه 
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حيا سرتون می شد نه احترام بزرگتر ولی سحر به 

برام راحت خاطر من سکوت کرد... فکر می کنيد خيلی 

بود يا غيرتم خدشه دار نمی شد برای زنم خونه مجردی 

 بگيرم؟

مادرم با لحن بسيار آرامی که مختص اين جور وقت ها 

بود تا خودش را جلوی چشمم مظلوم و بی دفاع نشان 

دهد پرسيد: ببخشيدا... من اتفاقا می خواستم بپرسم 

مگه نمی تونست خونه مادرش بمونه؟ دعواشون شده؟ 

 ...حاال نگفتم که دخالت نکرده باشمتا 

با اينکه حالم خوب بود و به هيچ وجه دردی نداشتم 

دستم را روی سينه ام گذاشتم تا کسی جرأت زياده روی 

نکند. پوزخندی به استهزاء زدم و تکيه دادم: اتفاقا 

خوب شد پرسيدی... می خواست جدا بشيم اما من با 

ی خودم دورش اين ترفند از همه کس و همه چيز حت
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کردم... خواستم برای آرامش اعصاب نداشته ای که 

ساخته دست من و اطرافيانم بود، بره جايی مثل غار 

پناه بگيره ببينم چه خاکی به سرم بريزم که وضع 

اينطوری شد... جلوی در همين خونه سکه يه پول شد 

به خاطر گناه نکرده... من که کال ديگه جلوی شما هيچ 

انگار هيچ وقت هم نداشتم... هيچکس  ارزشی ندارم

 ...يادش نيست من چرا حال و روزم به اينجا کشيده

 ... مادرت بميره نبينه -

 ...تقريبا همه با هم گفتيم: دور از جون

لحظه ای سکوت شد و بعد ترانه شروع کرد: ببين 

سياوش اون بار که اومدی با من حرف زدی خيلی از 

وقتی خوب فکر کردم دستت عصبانی شدم ولی راستش 

به تو حق دادم... ما نبايد قضيه مونا رو بدون مشورت 

  ...تو پيش می کشيديم
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 ...شما اصال نبايد حتی بهش فکر می کرديد -

خب نگرانت بوديم... شما يا با هم قهر بوديد يا توی  -

 دادگاه... مامان حق نداره ازت نوه بخواد؟

نه نداره... اصال به شما چه؟ هان؟ يعنی من انقدر  -

نفهمم خودم صالح خودم رو ندونم اما هر کی به مشکل 

بر می خوره سياوش می تونه حالل مشکالتش باشه؟ 

چند بار توی فاميل دعوای زن و شوهری شد من 

واسطه شدم؟ چطور برای غريبه ها من عقلم می رسيد 

يم بودم و سحر درباره خودم نمی رسه؟ اگر من عق

داشت آبروداری می کرد چی؟ يک لحظه به خودتون 

نگفتيد شايد سياوش خجالت می کشه توی جمع بگه 

ضعف داره؟ مهم نيست کی مشکل داره ولی اينکه ما با 

هم بمونيم يا نه تصميم ما بود نه شما... اصال معلوم 

هست پشت سر من چه خبره؟ به خاطر يه سفر که حق 
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اری با من کرديد به مرگم راضی شدم... من و زنم بود ک

چه می دونيد چی به من گذشت... همين تو وقتی بهت 

از سر نگرانی و عالقم به خانواده زنگ زدم يادت هست 

چطوری با من کردی؟ خودت پی خوشيت بودی ولی 

دلت نمی خواست سحر مثل تو بره سفر خارج... 

 ...همينطور تو تبسم

ر فاصله گرفت: من دلم نمی ترانه چشم گرد کرد و از د

 ...خواست سحر سفر بره؟ من غلط کردم

تبسم هم از خودش دفاع کرد: من اصال به سحر چه کار 

 دارم؟ بره کی جلوش رو گرفته؟

حاال نوبت مادرم بود: به خدا من هميشه دلم می خواد 

 ...ببينم بچه هام

ميان حرفش پريدم. گوشم از اين حرف ها پر بود: آره 

خوب منو می خواستيد... اصال عاشق سحريد  همه تون
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اون شما رو دوست نداره... من به سحر برسم شما 

خوشحاليد... به قول مامان بريد خوشتان باشه... جمع 

کنيد اين اداها رو...يک بار هم شده الاقل به خودتون 

دروغ نگيد من که با گوش های خودم شنيدم هيچ 

ونم چون فکر می کدومتون دوست نداريد من با سحر بم

کنيد اگر يکی ديگه باشه همه چيز فرق می کنه... سحر 

می گفت همش ادعاست و من خفه اش می کردم ولی با 

چشم ديدم چه قشقرقی راه انداخته بوديد پشت سرم... 

اين رفتاری که با سحر داريد به هيچ وجه چيزی که 

  ...ادعاش رو می کنيد نيست

سند ولی دونه به دونه  من تا اين لحظه گفتم حرف شما

گله هايی که سحر از شما داشت برام تصوير کرديد تازه 

بدتر... چنان شرمنده شدم که هنوز روم نمی شه به 

چشم هاش نگاه کنم... من کاری ندارم اون زن منه و 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

956 
 

شما خواهر مادرم ... سند برای من عمل شماست که 

 ...نشون می ده حرفتون با عملتون يکی نيست

واست حرفی بزند اما اجازه ندادم: صبر کن تبسم خ

خواهر من اندازه کافی شنيدم... برادر بزرگترم 

درست... احترام به پدر و مادر واجبه روی جفت چشم 

هام... تکيه گاه خواهرام بايد باشم اون هم نوکر هر 

دوتون هستم ولی من هم زندگی دارم... وقتی می بينم 

از کمترين حق  کار به جايی داره می کشه که من

انسانيم هم محروم شدم که شما رو راضی نگه دارم به 

خودم می گم به درک... به جهنم... راضی نيستيد خب 

نباشيد... اصال شما رو جون عزيزاتون کی راضی 

بوديد؟ هميشه پشت سرم حرف بوده احترام هم که 

صفر...يک لحظه به دور و برتون نگاه کنيد ببينيد 

بدبخت شدم که به خاطر امنيت زنم کجام؟ من انقدر 
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همچين جايی نگهش دارم... اگر خونه بود که هر روز 

يه بساط جديد شروع می شد... من حتی نمی تونم خونه 

خودم باشم از ترس قلدری های بابا و فتنه های زنای 

خانوادم... سحر هم مثل شماست... مثل هر زن ديگه 

ورم باورتون شوهر کرده محبت ببينه... به چی قسم بخ

بشه؟ رفتم پيش مشاور به من گفته همسرت تمام اين 

مدت در فقر کامل مادی و معنوی و ترس از آسيب ديدن 

زندگی کرده... به خدا خيلی خانومه پام مونده... از 

بدبختيشه از بی پناهيشه يا دلش پيش من گيره فرقی 

نداره... همين که هنوز هست بايد روزی هزار بار 

کنم وگرنه عين گوشت قربونی دست  جلوش سجده

شماها هزار تيکه می شدم... تازه ازش بچه می 

 خواييد؟ به چه اميد؟ 

مادرم با گوشه روسری اشکش را پاک کرد و خطاب به 
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 ...دخترهايش گفت: بريم سياوش ديگه دلش با ما نيست

هنوز از جايش بلند نشده بود که گفتم: دلم باهات 

وزی هزار بار به خاطر شما نيست؟ مگه بچه ای؟ من ر

جون می دم ولی مگه من انسان نيستم؟ زير بار توقعات 

شما نفس ديگه برام نمونده هر کاری هم می کنم 

همچنان کم گذاشتم... من اشتباه کردم حتی تو دوست 

داشتن شما... نمی گم نبايد عاشقتون باشم که هستم و 

نمی خواهم بود ولی ديگه راهی که قبال رفتم ادامه 

  ...دم

 

مادر من کی به تو ياد داده برای اينکه جلوی من ضايع 

نشی به مقدسات قسم بخوری؟ فکر کردی نمی دونم 

دروغ بود؟ اصال روت شد؟ دلت اومد؟ نديدی چطور 

پشت تو ايستادم کسی که حق باهاش بود رو کوبوندم؟ 
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نگفتی ظلمه؟ دلت نلرزيد؟ وجدانت به درد نيومد؟ از 

 شيدی؟خدا خجالت نک

هر سه برای دفاع از مادرم شروع به توجيه کردند و 

می خواستند ثابت کنند همچنان دروغگو سحر بوده. 

نمی خواستم با مطرح کردن صدای ضبط شده سحر را 

کوچک کنم زيرا اين رسم صدا ضبط کردن را خودشان 

راه انداخته بودند و سحر می خواست فقط به من 

چاره ای جز دروغ گفتن  بفهماند چقدر کار زشتی است.

نداشتم: هنوز هم ول نمی کنيد؟ دستتون درد نکنه... 

اگر بگم من روی تلفن خونه شنود گذاشته بودم باز 

 قسم می خوريد؟ 

همه برای چند ثانيه ساکت شدند اما تبسم باورش نشد: 

 ...آره تو راست ميگی

نه تو راست می گی... از بس بابا گفت زير سر زنت  -
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اين کارو کردم که خدا شاهده سحر از گل پاک  بلند شده

تره... جلوی در کالنتری صدای ضبط شده اون مکالمه 

نحس رو شنيدم... سحر راست می گفت... يکی ديگه 

رفته خوشگذرونی يکی ديگه خيانت کرده ديوار کوتاه 

تر از سحری که شوهرش مرد نيست پاش بمونه گير 

ينکه آبروی کسی نيومد کتکش رو بخوره... برای ا

سيما خانم نره و ما جلوی مردم بی غيرت ديده نشيم 

انداختيد گردن سحر که بگيد تهمت جاری حسودش 

بوده... خاک تو سر من که با خريتم اجازه دادم به 

هدفتون برسيد... توی زندگيم انقدر جلوی خدا و خلقش 

شرمنده نشده بودم... هنوز صدای اون سيلی که به 

ی گوشمه... ولی انگار شماها عين صورت زنم زدم تو

خيالتون نيست هنوز هم ادامه داره... نه به خاطر 

سحر... نه به خاطر خودم... فقط از شرم خدا تا لحظه 
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ای که از سحر عذرخواهی نکنيد دلم باهاتون صاف نمی 

شه... مخصوصا تو مامان... هر کس يه ميکروفون 

ت ذهن بگيره دستش زن های محل رو جمع کنه تراوشا

بيمار خودش رو به عنوان کاله شرعی بلغور کنه تو 

 بايد بيافتی دنبالش؟

 

من که خبر نداشتم سحر برام تعريف کرد توی اون 

کالس قرآن هفتگی اون خانم محترم که من خبر دارم کل 

خانوادش اهل کثافتکارين چه چيزهايی گفته می شه... 

ست و می خوای روضه بری الاقل جايی برو که بانی در

حسابی داشته باشه کم هم نيستند...برو مسجد چه می 

 ...دونم مکتب قرآن...سواد نداری عقل که داری

 ...آبروم می رفت -

بهتر...آبروت جلوی من يا زنم بره خوبه يا جلوی  -
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خدا؟ دل شير داشته باش از خودت دفاع کن چرا يکی 

ديگه رو دروغگو می کنی؟ اشتباه کردی سرت رو 

 بگو مقصرم معذرت می خوام... فکر کردی بگير باال

کوچيک می شی؟ به خدا که نمی شی... االن احترام 

برای خودت خريدی؟ اون هم از بابا... انگار برده داره 

نه پسر... هزار جور وعده داديد نون و نمک يک 

خانواده رو خورديد بعد آتيش زديد به جونش بخاطر 

هميدم زندگی من چهار تا کاسه بشقاب ... من هنوز نف

به هم بخوره چی گير شما مياد يا اصال چطور دلتون 

مياد براتون مهم نباشه من توی جهنم زندگی کنم... اون 

روزها يادمه هی جلوی بقيه می گفتی عروسم تو المپياد 

رتبه آورده... موقع پز دادن می فهميدی المپياد چيه 

ر ولی وقتی اومد نفهميدی درکش کنی اصال بزنيتو س

من احمق قدرشناسی يادم بدی به جاش توقع داشتی 
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بياد ظرف بشوره وقتش با غيبت کردن بگذره هر بار 

هم اعتراض کرد گفتی دشمنی می کنه يا خودش رو می 

گيره... من احمق هم که عين گاو افتادم دنبالتون فکر 

 ...کردم زن نگرفتم با يزيد زير يک سقف می خوابم

تم. هر بار خواستند به روش هرچه بايد می شنيدند گف

قبل مجابم کنند دستشان را رو کردم. تا ديدم شلوغ 

کاری می کنند وانمود کردم قلبم درد می کند. در آخر از 

کيان دفاع کردم و گفتم حمايت من را دارد و برای ختم 

جلسه آب پاکی را روی دست همه ريختم: من و سحر 

شيم... اينکه ممکنه برگرديم پيش هم... شايد هم جدا ب

من بهش مهريه بدم و با آرامش رهاش کنم به خودم 

مربوطه چون شما رو با من توی يک قبر نمی گذارند... 

قانون گفته حق طالق با مرده ولی همون قانون يا اصال 
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کتاب خدا که ديگه از اون مهمتر و برتر نيست زن رو 

  ...به واسطه عقد مالک مهريه کرده

رضايت می ده سر سفره عقد می يعنی همون لحظه که 

تونه تقاضای مهريه اش رو بکنه... اگر بميره هم 

بعنوان ارثيه مهريه اش بين وراثش تقسيم می شه حتی 

اگر بچه نداشته باشه... يعنی می خوام بگم مهريه حق 

مسلم زن هاست چه باشن چه نباشن...من کاری که 

عذاب  بخوام انجام می دم... بابا که نمی خواد جای من

وجدان بکشه... من پولدار شدم چون هيچ عيدی زنم 

آرايشگاه نرفت... هيچ مهمونی لباس جديد نخريد... 

کادوی تولد و هزار تا کوفت ديگه نداشت که من 

تونستم پول جمع کنم امروز شما پزش رو بديد... اگر 

تونستم زندگيم رو پس بگيرم الزم باشه از اين شهر از 

زنم آرامش بگيره چون وظيفه اين کشور ميرم که 
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دارم... چون من مرد اين زنم... چون روزگارش رو من 

سياه کردم اون هر کاری که به مغز هيچکس نمی رسه 

برای درست کردن زندگيمون کرد... وقتی داشتيد می 

رفتيد برای من خواستگاری مهم بود دختر دست 

نخورده و آفتاب مهتاب نديده بگيريد ولی حاال که 

تون باهاش تموم شده بايد مثل آشغال بندازمش کار

بيرون؟ درباره بچه دار شدن هم اگر دوباره رفتيم زير 

يک سقف حداقل تا دو سه سال آينده شايد هم بيشتر 

حتی نمی تونيم حرف بزنيم چون من بخاطر مشکالت 

عصبيم نياز به درمان دارم و سحر هنوز آدم خودش 

ه قراره تجسم رابطه نيست... اين چينی بند زده ای ک

من و زنم باشه خيلی کار داره تا بتونه پذيرای يک 

بيگناه ديگه باشه... می تونيد به شعور ما احترام 

بگذاريد و پاتون از گليمتون جلوتر نره؟ اگر نمی تونيد 
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حد خودتون رو بدونيد از من و سحر گله نکنيد اندازه 

ند زده کافی هر دومون توالت شما شديم هر کی رسيده گ

به روح و روانمون به خاطر خواسته های خودش... 

االن هم بريد زنم توی خيابون سرگردون شده که من 

 ...راحت باشم

خيلی حرف زدند مثل هميشه... خيلی از خودشان دفاع 

کردند و سحر را مقصر جلوه دادند مثل هميشه... 

سفسطه کردند و برهان آوردند مثل هميشه... بعضی 

داشتند مثل هميشه... شنيدم و گفتم اما  جاها هم حق

مرز هايشان را هم مشخص کردم و با بغل گرفتن و 

بوسه درست مثل همان چيزی که تمام اين مدت سحر از 

من خواسته بود خداحافظی کردم. احساس سبکی داشتم 

انگار صدها کيلو بار از روی دوش هايم برداشته بودم. 

ر را گرفتم. خيلی با بسته شدن در آسانسور شماره سح
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زود جواب داد. صدايش خواب آلود بود: الو سياوش 

 تموم شد؟

 با تعجب پرسيدم: خوابی؟ کجايی؟

خميازه ای کشيد و گفت: توی پارکينگ... کجا رو 

داشتم برم؟ نشستم توی ماشين از خستگی خوابم برد 

 االن ميام باال... ببينم دعواتون که نشد؟

ار خستگی و شعورش مکث کردم تا جمله قشنگی نث

کنم: شما تشريف بيار باال بشين درست وسط قلب من 

 ...خانم خوشگلم

خنديد. يک خنده از ته دل که همه استرس کل روز را 

از دلم شست. نمی خواستم تماس قطع شود: سياوش 

 ...دارم ميام باال

 باشه من اينجا صدات رو می شنوم مشکلی هست؟ -

  ...خوابم مياد -
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 ...خانوم خواب آلوم برمقربون  -

دور از جونت... دلم برای مامانت سوخت... برای  -

 اون دو تا هم دلم تنگ شده بود... خرم نه؟

 خر انقدر مهربونه؟ -

نمی دونم... حسم خيلی دو گانه است... هم دوستشون  -

دارم هم ازشون متنفرم ولی مطمئنم ديگه هرگز نمی 

دارند... تا چشمم خوام ببينمشون... انگار مهره مار 

 ...بهشون می افته گول می خورم

 االن تو آسانسوری؟ -

 اوهوم -

 ...تو آينه از طرف من يه بوس برای خودت بفرست -

 شيطون شدی پسرم؟ -

 دلم برات تنگ شد چرا آسانسور نمی رسه؟ -

 ...رسيدم بابا -
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در آسانسور باز شد. از ديدن من وسط راهرو خنده اش 

 در دست داشتيم: می شه قطع کنم؟ گرفت. هنوز گوشی

 می شه من فدات بشم؟ -

ابروهايش باال پريد اما چشم هايش هم برق زد. گوشی 

را پايين آورد و من دست هايم را به دو طرف باز کردم: 

 !بدو بپر بغلم

با چشم و ابرو به واحد روبرو اشاره کرد: اينجا؟ برو 

 ...تو يکی ما رو می بينه

ن آوردم و خودم را لوس کردم: خيلی لب پايينم را بيرو

 !بدی

بازوی مرا گرفت و به داخل هولم داد: برو تو بچه دو 

 متری من... خوبی؟

پشت در ايستادم و زل زدم به آن دو دريچه زيبا که تا 

همين چند روز پيش هيچ حسی جز نا اميدی و غم 
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درونش نداشت: بگم چقدر شرمنده اين چشم هام؟ بگم 

حس کوچيکی جلوت دارم؟ بگم نفسم با دو متر قدم 

 ديگه بدون تو باال نمياد؟ بگم؟ باور می کنی؟

خيلی سعی می کرد در اين مدت خودش را جدی نشان 

دهد و مهرش را از من دريغ کند. فکر می کرد نمی دانم 

با اين روش می خواست مرا تشنه نگه دارد تا نيمه راه 

ن دستش را رها نکنم و تا آخر برای درست چيد

آجرهای ويرانه زندگی مان بجنگم ولی من که خر نبودم 

نبينم دل او بيشتر از من تنگ است. چينی به بينی اش 

داد و نگاهش را دزديد تا ذوق زنانه اش را نبينم: فکر 

کنم يه چيزی خورده تو مالجت... برو دوش بگير هنوز 

 ...بوی درمانگاه می دی

بش کردم. خم راهی آشپزخانه شد و من با شيطنت تعقي

شدم و موهايش را بوييدم: ولی تو بوی زنی می دی که 
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 ...می خواد شوهرش رو تا صبح ببوسه

لرزی که به تنش افتاد را به زور کنترل کرد اما هيچ 

چيز نمی توانست مانع پنهان شدن فرم لبخندش شود. 

نگاهی به قابلمه های غذا کرد. لحظه ای ديدم صورتش 

هايش و حالت شيرين زنانه ای کدر شد. چراغانی چشم 

که تا همين يک ثانيه قبل داشت به يک باره از بين 

رفت. حس کردم جلوی چشمانم مرد فقط جسمش هنوز 

در حالت ايستاده جلوی کابينت قرار داشت اما روحش 

فرار کرد. هر بار می رفت با اشک و التماس از مادرم 

به می خواست با من حرف بزند تا مسئوليت خانه را 

عهده بگيرم به جای اينکه کمکش کنند؛ کيسه کيسه 

مواد غذايی دستش می دادند. می گفت هميشه حس می 

کردم يک گدای گرسنه و بدبختم که عجز و التماسش 

نتيجه ای جز محکوم شدن و شکستن غرورش ندارد. 
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هر لقمه که از مادرم به اين شيوه می گرفت و در 

ين می رفت. آنطور دهانش می گذاشت، زهر بود که پاي

که خيره به غذاها نگاه می کرد و ساکت بود نشان می 

داد دوباره دو دل شده. بی فکر قابلمه را برداشتم و 

کيسه ای از کشو بيرون کشيدم. محتوياتش را که 

ماکارونی معروف مادرم بود و دلم داشت ضعف می 

رفت تستش کنم داخل کيسه ريختم. توقع داشتم 

پرسد قصدم چيست اما همانجا کنار اعتراض کند يا ب

کانتر ايستاده بود با چشم های سرخ و قيافه مغموم 

تماشا می کرد. همه خوراکی ها را آماده کردم و قابلمه 

را هم داخل کيسه ای گذاشتم. از کنارش که می گذشتم 

بوسه ای روی گونه اش کاشتم: نفسم مجبور نيستی 

  ...تحمل کنی
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قب ماشين خودم گذاشتم و ظرف ها را داخل صندوق ع

غذاها را به نگهبان ساختمان نيمه ساز سر کوچه دادم. 

نمی مردم يک بار دل بکنم از غذای لذيذی که همه عمر 

عاشقش بودم. وارد خانه که شدم ديدم هنوز همانجا 

مبهوت ايستاده. قلبم برايش به درد آمد. طفلکی چه 

م. اين گيری کرده بود. اگر خودم بودم زود جا می زد

همه صبوری کرد اما نتيجه اش اين شد که همه گفتند 

ايراد از خودش است. شانه هايش را که گرفتم از 

جايش پريد. انگار اصال در اين دنيا نبود. گيج و 

سردرگم نگاهی به اطرافش کرد و پرسيد: با غذاها چه 

 کار کردی؟

سرش را بوسيدم و دست هايم را دور شانه هايش حلقه 

ادم کارگرهای سر کوچه... از اين به بعد اجازه کردم: د

 ...نمی دم کسی چيزی بياره
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شل شد و کمرش را به من تکيه داد: اين زندگی ديگه 

زندگی بشو نيست... همه جاش پر از حفره است... 

امروز فکر می کنيم درست شده ولی چند روز بگذره 

همين چيزهای کوچيک عقده می شه ... درد بی درمون 

... من ديگه نمی دونم بايد چه کار کنم؟ هی به می شه

خودم می گم بگذر... سياوش رو اگر دوست داری يا 

ولش کن يا چشم هات رو ببند زيپ دهنت هم بکش ولی 

مگه من چقدر جون دارم؟ تا ترکم می کنی له می شم... 

وقتی هستی له می شم... می خوام خودخواه باشم دلم 

اشم نمی تونم...آخرش می شم نمياد... می خوام فداکار ب

معيوب... بی عقل... مقصر... هر کی شنيد گفت مگه 

می شه؟ چرا طالق نگرفتی؟ حتما يه چيزيت بود که 

طاقت آوردی... حتی خودم ديگه دارم به خودم شک می 

کنم... چطوری تحمل کنم دوباره؟ چطوری به روشون 
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لبخند بزنم؟ چطوری سر سفره شون بشينم؟ چطوری تو 

و محروم کنم در حاليکه عاشق بی چون و چرای يکی ر

بودن و با همه بديهاش خواستنش رو من از تو ياد 

گرفتم... اون طوری که تو هنوز با تمام مشکالتشون 

دوستشون داری... کی می تونه؟ خواستم مثل تو 

باشم... خواستم کم نيارم رفيق نيمه راه نباشم... هزار 

ه خوبی هات فکر کردم... بار چشم هام رو بستم فقط ب

ديدم شوهر فالنی کلی خرجش می کنه ولی عياشه گفتم 

قدر سياوش رو بدون... ديدم يکی ديگه سالی چند بار 

ميره سفر حسابی هم شوهرش بهش می رسه ولی 

مريضه گفتم قدر سالمت سياوش رو بدون... جواب قدر 

 شناسی چيه؟ پاداش نجابت چيه؟

به نتيجه برسه؟ چرا من يکی صبوری کنه مگه نبايد 

هرچی صبر می کنم به جز پوچی چيزی گيرم نمياد ؟ 
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 ...خستم سياوش... از خودم بيشتر از همه خستم

تمام مدت که حرف می زد سر و گردنش را می بوسيدم 

و بدن خسته اش را در آغوشم می فشردم. حرفش را 

زد ولی دلش هم به محبتم گرم شد. سرش را به شانه ام 

ه بود و با چشمان بسته در سکوت، از من تکيه زد

عشق می گرفت. اجازه دادم ضربان قلبم را حس کند. 

نفسم به پوستش بخورد. گرمای تنم سيرابش کند. مرد 

بودنم... حامی بودنم... تکيه گاه بودنم... عاشق 

بودنم... توجهم... همه اين ها را به رگ هايش تزريق 

در گوشش زمزمه کنم: کنم تا جانی دوباره بگيرد و بعد 

 حاال شام چی بخوريم؟

  !بلند خنديد: کوفت

دست هايم را کنار زد و سراغ يخچال رفت: الاقل برای 

خودت نگه می داشتی... بوش ساختمون رو برداشته 
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 ...بود

ساعد دست هايم را به سنگ کابينت تکيه دادم: تو 

 ...هميشه عاشق دستپخت مامانم بودی

که داخلش قبل از رفتن سيب  شعله زير ماهيتابه ای

زمينی سرخ می کرد را روشن کرد: آره... تو هم که 

عاشق ماکارونی هاشی... دلم سوخت به خاطر من 

 ...نخوردی

فکر کردی بدون تو از گلوم پايين می رفت؟ اصال می  -

 ...دونی چيه؟ بيا شام بريم بيرون

 نمی خواد... االن يه چيزی آماده می کنم... دکتر گفت -

 ...بايد استراحت کنی اندازه کافی امروز عصبی شدی

چند روز بود داشتم به چيزی فکر می کردم و االن زمان 

را مناسب می ديدم که مطرحش کنم: سحر نظرت چيه 

ما بريم تو اون آپارتمان بزرگه؟ خونه خودمون هم بديم 
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 ...کيان توش بشينه

به سمت من چرخيد و با تعجب نگاهم کرد: همون که 

االن دست مستأجره؟ فکر کردی چی توش می خوای 

بچينی؟ ما خونه به اون بزرگی می خواييم چه کار؟ البد 

باز نگران اينی که وقتی کل قوم و خويشت رو دعوت 

 ...می کنی جا برای همه باشه... وای خدای من

راستش اصال ديگه بهش فکر نمی کنم... کابوست  -

نم تو خونه نشه دوباره... ديگه برت نمی گردو

قبليمون... هر چی هم بخوای بخری روی جفت چشم 

هام... ولی راست گفتی خونه به اون بزرگی فقط فاصله 

  ...ما رو زياد تر می کنه و تو رو خسته تر

به فکر فرو رفت. حس کردم با اين حرفم دوباره او را 

تحت فشار گذاشتم: ببين من فقط پيشنهاد دادم... دلم 

وزه اينطور جلوی خانواده زنش برای کيان می س
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کوچيک می شه... خودت گفتی با هم رويای مشترک 

بسازيم ولی هيچوقت درباره جايی که بخواييم توش 

زندگی کنيم حرف نزديم... االن هم فکر نکن دارم بهت 

فشار ميارم فقط خواستم بهش فکر کنی نظرت رو 

 ...بگی

ز قاشق چوبی که در دستش بود روی بشقاب کنار گا

گذاشت و به کابينت تکيه زد: سياوش می دونی؟ زمانی 

بود که با اختيارت درباره طالق دست و پام رو بسته 

بودی... االن که آزادم کردی خودم نامردی می دونم 

برم... من هنوز خيلی گيجم... از آينده خيلی می 

 ...ترسم

ميان حرفش پريدم: می دونم عزيزم... گفتم تا هر وقت 

 ...ش رو پيدا کنی صبر می کنمکه آمادگي

وحشتزده نگاهم کرد: با خانواده هامون چه کار کنيم؟ 
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 ...اوف خدا دوباره از نو

صاف ايستادم و دستم را به سمتش گرفتم: بيا اينجا... 

زير غذات هم خاموش کن... اصال زنگ می زنيم 

ساندويچ بيارن امشب تکليف زندگيمون رو معلوم 

 که می خوری؟کنيم... ژامبون تنوری 

لبخند محوی زد و پيچ گاز را بست: دلم نمياد امشب 

عصبی بشی... نشنيدی دکتر گفت اسپاسم عصبی 

 داشتی؟ 

به سمت من که آمد دستم را دور شانه اش انداختم: 

اتفاقا هرچی اين موضوع کش پيدا کنه من بيشتر 

اسپاسم می کنم... حداقل امشب بايد تکليف دل شکسته 

م معلوم بشه وگرنه نصفه شب يهو ديدی تو با خانواد

 ...فاتحه مع الصلوات

ايستاد و چپ چپ نگاهم کرد: چرا خودتو لوس می 
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 کنی؟

 ...خنديدم: دلبری می کنم

لبخندش را می پرستيدم وقتی سرش را روی شانه ام 

گذاشت و همگام با من روی مبل نشست. دستش را 

 گرفتم و بوسيدم: االن حالت بهتره؟

بست و سری تکان داد تا آرامشی که از  چشمانش را

رفتارم می گرفت به نمايش بگذارد. بوسه ای روی 

پيشانی اش گذاشتم که احتماال خودم بيشتر از اين کارم 

لذت بردم: نفس من... آسمون به زمين نمی رسه... اين 

همه آدم با مخالفت خانواده ها ازدواج می کنند با هم به 

 ...توافق می رسند

غم داشت: نمی شه که سياوش... فردا پدر و کالمش 

مادرمون پير ميشن... بايد پرستاری کنيم... بايد خدمت 

کنيم... نامرديه... خودخواهيه... االن رو نبين به يک 
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عمر فکر کن... فردا بچه دار می شيم بايد به 

  ...وروجکمون هزار جور جواب پس بديم

روی موهای نرمش را نوازش کردم و بوسه ديگری 

سرش نشاندم: می دونم عزيز دلم... ولی چه می شه 

کرد؟ خودشون هم بايد بخوان... امروز نشستم با 

آرامش حرفم رو زدم... هيچ تقاضای غيرمعقولی 

ازشون نداشتم ولی خودم ديدم حرفشون يک مشت 

جزئيات پيش و پا افتاده بود... من دلم سوخت ولی يک 

ما بسوزه... ذره هم حس نکردم دل اون ها برای 

چسبيده بودند به مسائلی که اصال اهميتی در برابر 

 ...مشکل ما نداره

 به مادرت گفتی من صداش رو ضبط کردم؟ -

نفس بلندی کشيدم: آخ خدا منو ببخشه مجبور شدم 

دروغ بگم... گفتم خودم شنود روی تلفن وصل کرده 
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بودم... اگر می گفتم تو ضبط کردی هم چيزی تغيير نمی 

چون کامال حق داشتی ولی با يک تير دو نشون کرد 

زدم... نخواستم بگم تو هم متوسل به روش زشت 

 ...خودشون شدی

 آرام با دکمه های پيراهنم بازی می کرد: خب قبول کرد؟

اولش نه ولی من حرفم رو زدم. سحرم... عزيز دلم...  -

خرجش برنامه ريزی ماست... اصال مجبور نيستی 

ری تحمل کنی... به قول خودت هيچ چيزی که دوست ندا

قانونی تو رو موظف نکرده... تو فقط در برابر من 

 ...وظيفه داری اون هم که انجام نمی دی

 سرش را بلند کرد و متعجب نگاهم کرد: منظورت چيه؟

چانه اش را بين انگشتانم گرفتم: تا کی بايد فقط نگاهت 

 کنم؟ 

ان دهد منظورم را گرفت. خواست خودش را محکم نش
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اما سرخی گونه هايش از ديد من پنهان نماند: هر 

 ...چيزی به وقتش... پر رو نشو

خواست ترکم کند اما من بدنش را بيشتر درون آغوشم 

کشيدم: اگر دوست داشتنت پررو بودنه اشکال نداره من 

پررو... اگر لمس کردنت گناهه باشه من گناهکار... 

رم... تنها زنی که فقط نرو... من زندگيم رو پس می گي

مال منه بر می گردونم... از دستت نمی دم بهاش هم 

هرچی باشه می پردازم... برای من فقط يک زن هست 

که اجازه داره مالکم باشه... سحر... فقط سحر... من 

اين تن پاک رو به هيچ احدی نمی بازم... مال من می 

  ...مونه مگر من مرده باشم

به سينه من زد: فکر کنم ضربه ای آرام با کف دست 

منو اينجا اسير کردی که تکليف معلوم کنی... بفرما با 

اين گره کور می خوای چه کنی؟فاصله گرفتم تا بتوانم 
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به چشم هايش خيره شوم: من هم از دست خانواده تو 

دلخور بودم... نه به اندازه تو ولی منم اون اوايل خيلی 

هستم... ولی  دلم می شکست...خودت می دونی کينه ای

هرچی هست مال گذشته است از وقتی فاصله افتاده بين 

 ... من و خانوادت ديگه اتفاقی نيافتاده

دهان باز کرد توضيحی دهد و من مانع شدم: هيس... 

گوش کن... اين که می گم از حرف های خودت کش 

رفتم... گفتی بعضی از آدم ها هر چقدر نسبتشون 

خط بخورند چون مثل آفت نزديک باشه بايد از زندگی 

به جونت می افتند از ريشه فاسدت می کنند... خودت 

گفتی نمونه اش خواهرت... ديدم که چطور ازش فاصله 

گرفتی و فقط به اجبار برای احترام به پدر و مادرت 

باهاش روبرو شدی... االن ديگه می دونم يکی از 

داليلی که به خفت با من بودن تن دادی اين بود نمی 
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خواستی باز با سمانه بری زير يک سقف اون هم با اين 

ننگ که اون راست می گفته و تو احمقی نفهميدی... 

من هنر تو رو نداشتم... اصال تو باغ نبودم... برای من 

فقط يک راه وجود داشت اون هم نزديکی بيش از 

اندازه به اعضای خانوادم بود... اصال تو مخ سر من 

 ...ر و برادرش دوری کنهنمی رفت کسی از خواه

آرام به سمت ديگر مبل خزيد و زانوهايش را مثل 

هميشه بغل گرفت: اين يعنی خودت می خوای ازشون 

فاصله بگيری؟ من کاری به مشکل خودم ندارم اما 

سياوش گاهی بايد دوری کرد تا قدر وقتی که بوديم 

معلوم بشه... هميشه گذشت کردن گاهی باعث سوء 

 ...تعبير می شه

شيطنتم گل کرد: مثل االن که تو از من دوری می کنی تا 

بفهمم نمی خوای مثل سابق برای من سهل الوصول 
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 باشی؟

رنگش پريد. لب هايش را به داخل جمع کرد و نگاهش 

را دزديد: مگه خودت نبودی می گفتی زن مثل سايه می 

مونه؟ گفتی اگر دنبالش بری فرار می کنه ولی اگر 

کنی مثل سگ وفادار می افته  هميشه بهش پشت

دنبالت... خيلی هم بهش تأکيد داشتی... چقدر بدبخت 

  ...بودم که منو به چشم سگت می ديدی

شالی که هنوز دور گردنش بود گرفتم و کشيدم: آهان 

 يعنی االن من سگت شدم؟ 

با دست به من اشاره کرد: از جناب فيلسوف بزرگ 

از جمالت بپرس... خودت االن خجالت نمی کشی 

 قصارت؟

شال را کامل در آورده بودم و حاال نوبت دکمه های 

مانتو بود: ببين دخترم من اگر بگم شکر خوردم راضی 
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می شی؟ بيا از موضوع اصلی دور نشيم ... هيچ اتفاقی 

نمی افته اگر ما رفت و آمدمون به خونه خانواده ها کم 

ی تو بشه... هيچی نمی شه اگر من تنها برم... مگه وقت

قهر می کردی من تمام مدت تک و تنها مراسم ها رو 

می رفتم چی شد؟ اصال می خوام همه شون فکر کنند 

 ...زن من خودش رو می گيره

نفسش را بيرون داد و کمک کرد آستين مانتو را بيرون 

بکشم: من می خوام برم سر کار سياوش... فکر کنم 

م توی بهانه خوبی هم باشه که دم به ساعت مجبور نش

 ...مراسم های تموم نشدنی شما شرکت کنم

آخ که چقدر برايم سخت بود بپذيرم. با خودم فکر کردم 

يک مدت سرش گرم است و بعد بی خيال می شود. 

مخالفت کردن چيزی را حل نمی کرد چون سحر ديگر 

کوتاه بيا نبود: باشه ولی کاری که من صالح بدونم... 
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 ...می کنم الزم باشه خودم برات کار پيدا

جرأت پيدا کرد حرفش را بزند: توی آموزشگاه بهم 

پيشنهاد دادند بعنوان معلم مبتدی گيتار کار کنم... 

حقوقش زياد نيست ولی برای شروع خوبه... محيطش 

هم آموزشی فرهنگيه فکر نکنم مشکلی داشته باشه... 

در ضمن بگم جنابعالی از نظر قانونی هم نمی تونی 

حيط فرهنگی رو بگيری... فقط زمانی جلوی کار توی م

قانون بهت حق می ده که شغل زن با شئونات خانواده 

 ...تضاد داشته باشه... برو قانون بخون بعد گير بده

کاش می شد بگويم رگ غيرتم دارد جوش می آورد و 

دوباره قلبم درد گرفته اما به زور خودم را کنترل کردم 

و سری به عالمت تأييد تکان دادم: باشه خب چرا می 

زنی؟ فهميدم کل قانون خانواده رو از بر کردی... خودم 

ميام با مسئولش صحبت می کنم فقط بهت شاگرد دختر 
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واب منو بده... سحر اگر آزادی کامل بده... خب االن ج

داشتی درباره خانواده من تصميم بگيری چی کار می 

کردی؟ بدون رودربايستی بگو... چيزی که از ته دلت 

 ...می خوای

مانتو را از زيرش بيرون کشيد و روی دسته مبل 

انداخت با بغضی که به سختی پنهان می کرد، گفت: 

ونی بپذيری؟ می ديگه نمی خوام ببينمشون... می ت

 تونی باهاش کنار بيای؟

از اينکه يک مرتبه نظرش عوض شده بود تعجب کردم: 

 ...پس بی خيالش شو... ولی خودت می گفتی

بودم و حاال نوبت دکمه های مانتو بود: ببين دخترم من  

 اگ

می دونم چی گفتم... می دونم چقدر سعی کردم اين  -

نمی داد... فکر  اتفاق نيافته... يعنی وجدانم رضايت
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نکن خواسته قلبيم بود چون برام از شکنجه بدتره... 

امروز که اومدم نمايشگاه و دوباره باهاشون روبرو 

شدم فهميدم حاضرم بميرم اما اسم اين آدم ها رو ديگه 

نشنوم... هنوز تنم داره می لرزه وقتی ياد بابات می 

ری افتم... من يک بار عهد بستم همسر تو باشم... چطو

بگم غلط کردم؟ تبسم منو توی درمانگاه گير انداخته 

مثل مسلسل ازم گله کرده... يک لحظه به خودش نگفته 

بعد از اين همه مدت همديگه رو ديديم الاقل اينجا بی 

خيال من بشه... مگه گله و شکايتشون تمومی داره؟ 

من شوهرم روی تخت بيمارستان افتاده حرفشون اين 

دماغش رو عمل کرده من زنگ نزدم  بود که چرا ترانه

يا نرفتم مالقات... آخه توقع تا چه حد؟ مگه من اين 

همه بدبختی کشيدم يک بار دلداريم دادند؟ من ديگه نمی 

تونم... ببخشيد می دونم منطق چيز ديگه است ولی 
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خودت پرسيدی اگر آزادی کامل داشتم... من هم بايد 

می دونم بايد چه راستش رو می گفتم... به خدا ديگه ن

 ...غلطی بکنم

دستش را به گرمی گرفتم: سحر جان... عزيز دلم 

نترس... قبال ناراحت می شدم عذابت می دادم اما ديگه 

بسه... می فهمم... تبسم غلط کرد گيرت انداخت... ای 

 ...بابا حاال اگر خودش بود

آشکارا اشکش سرازير شد: به من می گه داداشم رو 

.. چرا تا حاال صبر کردی؟ طالق می گذاشتی سر کار.

  ...گرفتی

 تو چی بهش گفتی؟ -

گفتم تا حاال رفتی دادگاه خانواده؟ تا حاال رفتی جلوی  -

قاضی بگی ديگه نمی خوام؟ اصال می دونی طالق خلع 

يعنی چی؟ تا حاال فکر کردی جايی که سال هاست خونه 
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خودت می دونی رو بايد ترک کنی بری گوشه خونه 

ت سرکوفت همه رو به جون بخری؟ هيچوقت تو مادر

موقعيتی قرار گرفتی که بفهمی خودتی و لباس تنت هر 

چی تا حاال براش زحمت کشيدی کسی حقت نمی دونه؟ 

از کجا می آوردم پول وکيل می دادم وقتی تحت هيچ 

شرايطی حاضر نبودی با من کنار بيای يا طالقم بدی؟ 

نده باز کنيم اگر گفتن از حقوقت بگذر تا برات پرو

شوهرت راضی شد بعد از کلی دوندگی طالقت رو 

  .بگير

می دونی چقدر برام سخت بود هر بار يکی واسطه می 

شد ازم می پرسيد مشکلت با سياوش چيه؟ فکر کن من 

چطوری بايد جلوی دايی تو می گفتم سياوش به من 

دست نمی زنه من چطوری حامله بشم؟ آخه اگر هم می 

م می شدم به نانجيبی و بی حيايی مگه درد گفتم محکو
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ما زن ها يکی دو تاست؟ براش تعريف کردم اولين بار 

  ...که رفتم دادگاه مسئول جلوی در بهم چی گفت

 خودم هم دلم می خواست بدانم: اولين بار؟ کی رفتی؟

با دمپايی منو از خونه انداخته بودی بيرون سر اينکه  -

جدايی می ره... زنی که  گفتم زندگی ما داره به سمت

جلوی در بود منو راه نداد... نگاهش هيچوقت يادم نمی 

ره... بهم گفت ديشب کدوم قبرستونی بودی با اين سر 

و ريخت که پرتت کرده بيرون؟ انگار طالق گرفتن کار 

آسونی بوده و من انجامش ندادم... يک بار هم رفتم 

.. پزشکی قانونی جای کبودی هام رو نشون دادم.

مرتيکه چنان با نگاه هيزش داغونم کرد که دلم می 

خواست بميرم... پوزخند زد گفت مچت رو گرفته؟ به 

خودم گفتم قوی باش پا پس نکش... گفت شاهد بيار که 

شوهرت زده... يکی نيست بپرسه نصفه شب يک زن 
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توی خونه خودش کتک می خوره از کدوم قبرستونی 

ايه گفت من شنيدم ولی شاهد بياره؟ رفتم در خونه همس

ما واسطه نمی شيم زندگی کسی رو به هم بزنيم 

گناهه... پس جون من چی می شه؟ اگر من بميرم هم 

نميان شهادت بدن؟ آخه چقدر ظلم؟ بعد باز مقصر منم 

 که طالق نگرفتم؟ 

دستم را پشت گردنش گذاشتم تا سرش را به سينه ام 

منه...  بچسبانم: عزيزم... ببخشيد... همش تقصير

هيچوقت خودم رو نمی بخشم... کاری می کنم پاداش 

صبوری و نجابتت رو بگيری... حسرت ديدن دعوامون 

رو به دل هرکی چشم نداره ما رو با هم ببينه می 

گذارم... طوری عشقم رو بهت جار می زنم که همه 

بگن آفرين به سحر که نرفت... می دونم ديگه نمی شه 

آينده رو که می شه ساخت... گذشته رو پاک کرد ولی 
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 نمی شه؟

اشکش را با نوک انگشت گرفت: نمی دونم... اميدی 

ندارم اما چاره ای هم ندارم... روزی که بفهمم قراره 

برگردم خونه پدرم يا مثل قبل با تو زندگی کنم نفس 

خودم رو می برم... االن هم يه کم دلم گرم شده بخاطر 

يزی ازم کارهای جديد توست وگرنه ديگه چ

نمونده...مقصر خودمم... نامزد بوديم فهميدم ولی گفتم 

  ...عقد کنيم درست می شه

عقد کرده بوديم فهميدم باز خودمو گول زدم گفتم بريم 

زير يک سقف درست می شه... همون شب عروسی 

فهميدم ولی همون کاری رو کردم که همه دخترها مثل 

من اينجور وقت ها می کنند... به خودت وعده دادن و 

خيالبافی کردن... خودت رو گول زدن به اميد فردا 

د گفتم البد من کم موندن... ديدم هيچی درست نش
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گذاشتم... هی سعی کردم... هی سعی کردم... نشد که 

 ...هيچ بدتر هم شد

و البد بعدش فکر کردی اگر بچه دار بشيم درست می  -

 شه؟

آره... يعنی همه گفتن يه بچه بياد همه چيز فرق می  -

 کنه... خودت بگو فرق می کرد؟ 

ون ديگه اعتراف می کنم نه... شايد بدتر هم می شد چ -

مطمئن بودم خفه خون می گيری به خاطر بچه می 

سوزی و می سازی ... من هم بيشتر به روالی که بهش 

  ...عادت داشتم می چسبيدم

تنها فرقش اين بود فشار و مسئوليت من بيشتر می  -

شد... با دست خالی بدون پشتوانه می خواستم چه 

اهاش غلطی بکنم؟ گفتم مهريه رو از سياوش می گيرم ب

درآمد درست می کنم فوقش خرج خودم و بچه از اين 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

998 
 

راه در مياد خودم هم زيپ دهنم رو می کشم ... می 

 دونی اولين کسی که گفت حرفش هم نزن کی بود؟ 

نفس دردناکم را بيرون فرستادم و دستم را بين 

 موهايش فرو بردم: کی عزيزم؟

گفت مامانم... گفت زشته... گفتم به خاطر زندگيم...  -

اصال حرفش هم نزن...مردم چی می گن اگر مهريه 

بگيری؟... گفتم باشه ولی وقتی ازش خواستم پول بده 

وکيل بگيرم هم گفت زشته... وقتی گفتم پول بده بريم 

مشاوره خانواده هم گفت زشته... بعدا سياوش فکر می 

کنه من توی زندگيتون دخالت کردم... من ديگه بايد چه 

 کار می کردم؟

هيس... بسه ديگه... خوب گوش کن من چی می  -

گم... اگر دلت راضی شد برگردی با من زير يک سقف 

خودم کاری می کنم ديگه محتاج هيچکس نباشی... 
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اجازه نميدم اگر ضرورتی نيست با هر کس که نمی 

خوای يا دلت رو زخمی کرده هم صحبت بشی... می 

ت خوای بنويسم يا تعهد محضری بدم هيچ وقت از

توقعی درباره خانواده خودم ندارم؟ سحر خيلی 

داغونی... يک روز می گی بيا حلش کنيم دو دقيقه بعد 

می خوای تمومش کنی... می دونم دلت هنوز مال منه 

  ... ولی دليل اين همه ترديدت هم منطقيه

کاری نبوده که نکردی به اينجا نکشه اما نشد... حاال 

 ...صبر کنی نوبت منه فقط ازت می خوام باز

سحر باز هم صبر کرد. هر چند با وضعی که داشت 

کاری به جز صبر کردن از دستش بر نمی آمد اما 

دوباره در خودش فرو رفت و با سکوت جانم را به 

آتش کشيد. ديگر اعتراضی نمی کرد. انگيزه اش را از 

دست داده بود و حتی کالس کنکورش را ادامه نداد. 
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که گاهی می رفت و چند  يکی دو تا شاگرد داشت

ساعتی وقتش را با آنها می گذراند. جلسات مشاوره را 

همراهم می آمد ولی برخالف سابق زياد صحبت نمی 

کرد. دکتر عامری نظرش اين بود تسليم شده اما 

خودخوری می کند. نگرانش بودم و بايد فکری به 

حالش می کردم. چند هفته بعد يکی از شب هايی که 

نه خودم جای خالی سحر را در تاريکی تماشا تنها در خا

می کردم تصميم نهايی را گرفتم. کاغذ و خودکاری 

برداشتم و ليست تمام اموالم را نوشتم. هفت سال زندگی 

مشترک ما آنقدر خاطره خوش و لحظات شيرين نداشت 

که اين چند وقت ما در آن خانه چهل متری مهمان 

خريد و فروش  آغوش هم بوديم. به پولی که با آن

ماشين می کردم نبايد دست می زدم. سرمايه کارم بود. 

به جز خانه ای که در آن زندگی می کرديم دو آپارتمان 
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ديگر هم داشتم که هر دو دست مستأجر بود. روز بعد 

يکی را برای فروش گذاشتم و از مستأجر آن يکی 

خواستم مبلغ اجاره را به حساب سحر بريزد. چند روز 

ارتمانی کوچک نزديک نمايشگاه خريدم و قولنامه بعد آپ

را به نام سحر نوشتم. با دسته گل و شيرينی به 

ديدارش رفتم تا برای يک شروع دوباره سورپرايزش 

کنم. ورود من همراه بود با بيرون آمدن مادر زنم که 

اشک ريزان خارج می شد. با ديدن من ايستاد و رنگش 

 شده؟ پريد: سالم مامان خوبی؟ چيزی

نگاهش عجيب بود. هزاران طعنه داشت اما در عين 

حال التماس هم می کرد. چند ثانيه به من خيره شد و 

بعد بغضش ترکيد. بدون هيچ توضيحی از کنارم گذشت 

و به سمت آسانسور رفت. مردد بودم تعقيبش کنم يا 

 !اول سراغ سحر بروم که خودش در را باز کرد: سالم
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د. صورتش از فشار عصبی به سحر هم گريه کرده بو

کبودی می زد: سحر چی شده؟ بيا اين مال توست... 

 ...بگير من برم دنبال مادرت

جعبه شيرينی را گرفت و در را بيشتر باز کرد: نمی 

  ...خواد... بيا تو

به راهرو نگاهی انداختم و ديدم مادرش وارد آسانسور 

 شد: زشته آخه... دعواتون شده؟

 ...گفتم که نمی خوادکالفه آه کشيد: 

وارد شدم و کفش هايم را جلوی در گذاشتم. سحر سريع 

 ...دمپايی جلوی پای من گذاشت: بده به من

دسته گل را دستش دادم و همينطور که دمپايی می 

پوشيدم پرسيدم: سحر نگران شدم... مادرت داشت گريه 

 ...می کرد

شيرينی را عصبی روی کابينت گذاشت و کمی صدايش 
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 رفت: دخالت نکن... گريه می کنه چون مقصره... باال

چون وقتی با همه وجودم بهش احتياج داشتم تنهام 

گذاشت... من بی آزار ترين و بی توقع ترين بچه مادرم 

بودم... هيچوقت به حساب نيومدم چون صدام در نمی 

اومد... نشستم بهش گفتم گناهش کجا بوده ولی کو 

نه ايستاده انگار بچه گوش شنوا؟ هنوز هم پشت سما

ديگه ای جز سمانه نداره... سمانه بگه هيچکس با 

 ...سحر حرف نزنه انگار خدا آيه جديد نازل کرده

حدس می زدم دعوا از کجا آب می خورد: خب يک باره 

بگو سمانه دوباره فتوا صادر کرده من هم بفهمم 

 داستان از چه قراره؟

از اين همه از حرص دست هايش می لرزيد: خانم بعد 

وقت فرمودند من که گفتم سحر با سياوش بدبخت می 

شه... االن هم بريد بياريدش خودش که عقل نداره... 
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اون وقت همين سمانه وقتی من التماس بابام می کردم 

که پول بده وکيل بگيرم پشت سرم می گفت سياوش 

 ...بچه خوبيه شما دخالت نکنيد

اشم يا بگم غلط االن من نمی دونم ممنون سمانه ب -

 ...کرده

گيج و کمی عصبی نگاهم کرد. چند ثانيه طول کشيد تا 

معنی حرفم را بفهمد. صدايی شبيه غرش از گلويش 

  ...بيرون آمد و پا به زمين کوبيد: وای... سياوش

خنديدم: خب عشقم اگر بهت پول داده بودند که االن 

آهوی دشت و بيابون شده بودی چطوری برت می 

 ؟گردوندم

دستی به پيشانی اش کشيد و نگاهش به دسته گل 

 دوخته شد: حاال اين به چه مناسبته؟

قولنامه را از جيب کتم بيرون کشيدم و همراه کليد خانه 
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کنار دسته گل گذاشتم: قول داده بودم اگر روزی 

خواستی بری بهت امنيت بدم... نمی تونم همه مهريه 

ولی اگر به ای که حرفش رو زده بوديم پرداخت کنم 

همين راضی باشی لطف بزرگی در حقم کردی... می 

خوای برو هر چی دوست داری بخر دکورش کن به 

سليقه خودت با هم بريم توش زندگی کنيم... نمی خوای 

اين مال توست جای مهريه...اجاره آپارتمان بزرگه هم 

مياد به حساب خودت که ديگه سر پول با من بحث 

  ...نکنی

و درآمدم از نمايشگاه... اگر اجازه بدی من می دونم 

خونه خودمون هم بدم کيان توش بمونه تا دستش باز 

بشه... چه بمونی چه بری اين خونه حق توست از 

هرچی تو اين هفت سال در کنارت در آوردم... بقيه 

 ...چيزها هم بين خودمون حل می کنيم
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 خيره به قولنامه نگاه می کرد. لحظه ای در ذهنم شروع

به محاسبه کردم. مهريه ای که در عقدنامه نوشته شده 

بود تقريبا چهار برابر قيمت آن آپارتمان می شد. به 

خودم فحش دادم که چرا حرف مهريه را وسط کشيدم. 

ممکن بود تصور کند با اين معامله دارم از او سوء 

استفاده می کنم. با خودم کلنجار می رفتم تا هر طور 

نجيده ام ماله بکشم اما سحر يک شده روی جمالت نس

مرتبه خودش را در آغوشم رها کرد و زير گريه زد. 

نمی دانستم ناراحت است يا خوشحال شده؟ بازوهايم را 

دورش حلقه کردم و به انتظار ايستادم. هق هقش تمامی 

نداشت. آن لحظه فقط می توانستم خودم را به باد فحش 

ايم را به يک بگيرم اما سحر حرفی زد که نگرانی ه

باره از بين برد: می دونستی برای دو سال ديگه چی 

 توی اون کاغذ نوشتم؟
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سکوت مرا که ديد ادامه داد: تو بيای خونه ببينی من 

برای نوزادمون گيتار می زنم... کنارم بشينی با من 

بخونی تا خوابش ببره... فکر می کردم محاله... تو 

لم... نه به امشب ثابت کردی نيست...خيلی خوشحا

خاطر خونه و پول... به خاطر اينکه باالخره عاشقم 

شدی... اميدم شدی... آخ که چقدر آرومم کردی... اگر 

هيچ کدوم از اين ها هم نداشتی برام مهم نبود همين که 

منو به حساب آوردی برام يک دنياست... ممنونم مرد 

 خوبم...ممنونم به من اعتماد کردی... جبران می کنم...

 ...به خدا جبران می کنم

احساس عجيبی بود. هرگز تا اين حد حس مرد بودن و 

اقتدار نداشتم. حتی وقتی کل خانواده به يک داد من 

ساکت می شدنداينهمه قدرت درونم وجود نداشت. شانه 

های لرزانش را محکم گرفته بودم و تن لطيفش را به 
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م قلبم می فشردم. بوسه های خيس از اشکش روی گردن

مثل معجزه بود. برای اينکه کمکش کنم راحت تر 

ببوسد کمی خم شدم و خودم هم همراهی کردم. آن شب 

روی آن تخت زهوار در رفته با فنرهای شکسته اش 

آخرين آجرهای خانه عشقی که با خون دل روی ويرانه 

های قبلی بنا کرده بوديم را چيديم. هم سر و هم نفس و 

  .هم دل شديم

 

ير زيبايی که سحر برايم از آينده ساخت و رويای تصو

امنيتی که من با بخششم به او هديه کردم سياهی ذهن 

های وحشتزده ما را شست و يک دنيا ستاره های 

  .درخشان خندان در آسمان عشقمان روشن کرد

سخت ترين مراحل سپری شده بود. می توانستم با خيال 

سحر  راحت دوباره به سر کارم برگردم. با مشورت
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قرار شد هفته ای يک روز به ديدار خانواده ام بروم و 

ترجيحا اين کار را خارج از خانه پدرم انجام دهم. 

راضی بودم زيرا در رستوران کمتر وقت می کردند مرا 

با حرف و حديث يا کنجکاوی درباره زندگی مشترکم 

غرق کنند. سحر خودش تنهايی اثاثيه خانه را جمع کرد 

ن جديدمان برد. هر چه شکسته بوديم و از و به آپارتما

بين رفته بود دوباره خريديم اما من نمی خواستم شب 

آنجا بمانيم. بايد سحر را با عزت به خانه اش می بردم. 

مهم نبود نمی خواهد با خانواده من روبرو شود اين را 

به همسرم بدهکار بودم. آخرين مرحله برای من سخت 

چيز آماده شد نقشه ام را عملی ترين هم بود. وقتی همه 

کردم. با تک تک اعضای خانواده ام تماس گرفتم و 

خواستم در خانه مادرم جمع شوند. از همه خواستم تنها 

و بدون همسرانشان بيايند. به سختی قبول کردند اما 
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باالخره از سر کنجکاوی هم شده خودشان را رساندند. 

باز کند اما  اخم های پدرم را هيچ قدرتی نمی توانست

من آرام بودم. ديگر خبری از گزگز کردن نوک انگشتان 

دست يا کوبيدن های بی امان قلبم نبود. تازه فهميدم 

حتی خودم تا اين لحظه از پدرم می ترسيدم که هر کاری 

می گفت انجام می دادم. با ورود کامران به عنوان 

آخرين نفر روی زمين کنارشان نشستم و شروع به 

ردم: اول اينکه ممنونم اهميت داديد همه جمع صحبت ک

شديد... منت سر من گذاشتيد... می خوام درباره خودم 

  ...و تصميمی که با زنم گرفتم حرف بزنم

از جيب شلوارم کاغذی که قبال نکات مهم را يادداشت 

کرده بودم بيرون کشيدم: من می تونم يک روز در هفته 

ن لحظه به بعد اگر در خدمت همگی شما باشم... از اي

نيازی به کمک داشتيد من هستم اما فقط يک روز در 
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هفته... روزهای ديگه کامران يا کيارش و بقيه 

هستند... عيد سال آينده من و همسرم برای عرض ادب 

خدمت می رسيم ولی فقط يک روز ... برای باقی 

تعطيالت هر کس خودش می دونه... هيچ گونه مراوده 

ظه به بعد بين من و شما اتفاق نخواهد مالی از اين لح

  ...افتاد

کسی چک داره يا بدهکاره به من ربطی نداره... اندازه 

جيب خودتون خرج کنيد... همه اين ها فقط در زمانی 

اتفاق می افته که آخر اين هفته خيلی محترم بريد در 

خونه خانواده سحر و ازشون دلجويی کنيد... هنوز 

 ...واهی نکردههيچکس از زن من عذرخ

پدرم ديگر تاب سکوت نياورد: ديگه چی؟ نکنه توقع 

 داری خم بشم سواری بدم؟

کسی از شما توقع نداره سواری بدی... ببين بابا تو  -
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به زنی که قراره مادر بچه من بشه توهين کردی... 

بهش تهمت ناموسی زدی... امروز جبران کن وگرنه 

 ...حق دارم اجازه ندم نوه ات رو ببينی

دستی در هوا تکان داد و صدايش را باالتر برد: يه 

 ...جور می گه انگار همين االن قراره بچه دار بشه

از قبل خودم را برای چنين موقعيتی آماده کرده بودم. 

قصد دروغ گفتن نداشتم اما می خواستم برای چند لحظه 

هم شده خودشان را در چنين موقعيتی ببينند. لبخندی 

نسردی گفتم: سحر مادر بچه منه... زدم و با خو

 ...حرمتش با مادر خودم ديگه هيچ فرقی نداره

باالخره آن اخم ها باز شد. با ذوق به سمتم برگشت و 

 پرسيد: راست می گی؟ جون من؟ بگو اين تن بميره؟

به هيچ وجه نمی خواستم مستقيم بگويم سحر حامله 

است زيرا دروغ بود برای همين سکوت کردم تا 
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دشان حرف دهان يکديگر بگذارند. ترانه گفت: من خو

فهميدم... اون روز که توی درمانگاه بود خيلی قيافش 

 ...عوض شده بود

مادرم دست به آسمان برد: خدايا شکرت... خدايا ديگه 

 ...هيچی ازت نمی خوام

پدرم بلند می خنديد و تصور می کرد در جنگ بزرگی 

پيروز شده: نگفتم؟ خانم نگفتم؟ من که می دونستم بايد 

چه کار کنم تو هی گفتی سياوش از ما بريده... ديدی 

آخر خودم کاری کردم نوه دار شدی؟ زنگ بزن سحر 

 ...بياد اينجا خودم از خجالتش در ميام

 !نهبا لحنی خيلی محکم و جدی گفتم: 

برای لحظه ای همه ساکت شدند. پدرم با تعجب نگاهم 

کرد و با لحنی طلبکار گفت: اوه... حاال انگار چی شده؟ 

 ...نمياد که نياد
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تيرم به هدف خورده بود: پس شما مشکلی نداريد 

هيچوقت بچه منو نبينيد؟ باشه پس ديگه حرفی نمی 

 ...مونه

ه... آخه مادرم زودتر از بقيه دست دلش لرزيد: وای ن

 چرا؟

تازه می پرسيد چرا؟ البد توقع داريد بچه رو بگيرم  -

 ...مادرش رو بگذارم پشت در

با کف دست ضربه ای به گونه اش کوبيد: خاک به 

 سرم... من کی همچين چيزی خواستم؟

 

ه به من ربطی نداره... اندازه جيب خودتون خرج 

د... وقتی هيچ احترامی برای من قائل نيستي -کنيد... ه

وقتی همه با هم متحد شديد ته مونده حرمتی که بين ما 

مونده بود شکستيد... وقتی توقع داريد با زنم مثل يک 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1015 
 

غريبه رفتار کنم و فقط پشت شما باشم... وقتی بابا به 

عروسش عين آب خوردن تهمت ناموسی می زنه روش 

 دست بلند می کنه... توقع داريد من چه کار کنم؟ 

ان تمام مدت در گوش هم پچ پچ می کيارش و کامر

کردند و پوزخند می زدند. تبسم و ترانه ساکت بودند اما 

امان از پدرم: جمعش کن بابا... خانم يه تيکه طال بردار 

 ...بريم در خونه باباش دهن همه رو ببنديم

زن من طال نمی خواد... بابا خودت بگو... اگر می  -

يا ما در عذابيم  رفتی خونه فاميلت می فهميدی مامان

چه کار می کردی؟ من االن درست جايی ايستادم که تو 

هستی... مرد يک خانواده شدم... به نظرت من بايد 

 برای خانواده خودم چه کار کنم؟ 

به من اشاره کرد ولی روی حرفش با مادرم بود: می 

بينی؟ مغزش رو شستشو داده... خانم االن تازه افسار 
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 ستش مگه حاال پايين مياد؟خر معرکه رو گرفته د

نفس عميقی کشيدم و لحظه ای پلک هايم را بستم اما با 

شنيدن صدای کامران دوباره چشم باز کردم: يه جور 

می گه هر کی سحر رو نشناسه فکر می کنه ملکه 

وجاهت گرفته... خانوادش هم ديديم... کل دارايی باباش 

 ...رو جمع کنی اندازه ويالی ما نمی شه

زن خوب گرفتی پيشکش خودت... من يک تار  شما -

موی گنديده سحر رو با کل دارايی بابا عوض نمی 

کنم... باشه مال خودت ببينم مال دنيا به کی وفا کرده که 

 به تو بکنه؟

جنجال های هميشگی شروع شده بود. کمی صبر کردم 

تا بشنوم اما گويا اصال خيال کوتاه آمدن نداشتند. سر و 

ايشان را جمع می کردی يک مشت چرت ته کل حرف ه

و پرت بود که به هر چيزی اشاره می کرد جز مشکل 
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من و سحر که داشتيم در اين آتش می سوختيم. معلوم 

نبود چرا در خانه ما هر وقت کسی می خواست صحبت 

جدی کند همه چيز ختم به حساب و کتاب آهن فروشی و 

مانده مشکالت آنجا می شد. کيارش و کامران چيزی ن

بود سر مشتری با هم دست به يقه شوند که من 

ساکتشان کردم. بايد حجت تمام می کردم و اين قائله را 

  .فيصله می دادم

 

چند بار همه را دعوت به سکوت کردم تا باالخره دست 

از بحث کشيدند: همه تون گوش بديد... شما هم خون 

من هستيد... گوشت و استخونم به شما گره خورده... 

نمی تونم از شما چشم بپوشم اما اگر شما تصميم 

بگيريد حذفم کنيد کاری از دستم بر نمياد... من به 

پس بگيرم به هيچ وجه  سختی موفق شدم زندگيم رو
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حاضر نيستم دوباره از دستش بدم... پس خوب گوش 

کنيد...از اين در که بيرون برم فقط دو روز وقت داريد 

به من ثابت کنيد هنوز دلتون می خواد برادر يا پسری 

به اسم سياوش داشته باشيد... اين سياوش هم ديگه 

 تنها نيست... سحر نيمی از وجود من شده هيچ راهی

هم نيست که از من جدا بشه چون اگر بره من می 

ميرم... بچه ای هم در کار نيست فقط خواستم ببينيد اگر 

زن من حامله بشه و شما همچنان به اين وضع ادامه 

بديد چيزی که اين همه آرزوش رو می کرديد هرگز 

نخواهيد داشت... به جون همه تون که هنوز عاشق 

زه نميدم حتی سايه زن نفس هاتونم قسم می خورم اجا

و بچه منو ببينيد... من چند روز ديگه با سحر دوباره 

از نو شروع می کنم... اگر رفتيد در خونه پدرش از 

خودش و خانوادش عذرخواهی کرديد روی اينکه 
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سياوشی هم باشه حساب کنيد... تازه معنيش اين نيست 

سحر دوباره می شه همون عروس سابق... سحر 

در اين مورد جداست... ولی اگر نرفتيد  حسابش از من

يا دوباره ازتون برخوردی ببينم که ناراحتی به وجود 

بياره دست زنم رو می گيرم از اين شهر می برم ديگه 

هيچوقت ما رو نمی بينيد... اين هم به خواست من 

نيست بلکه به خواست شماست... حرفم رو زدم اينجا 

 ...ته خط بود بقيه اش با خودتون

کمی نشستم و به توضيحاتشان گوش کردم. دوباره 

روش هميشگی را پيش گرفته بودند. گله گذاری های 

تمام نشدنی مثل چيزی که مادرم گفت: خونه حاج 

غالمرضا مراسم احياء بود بايد می ديدی عروسش 

چطوری پذيرايی می کرد... سحر نشسته بود کنار سفره 

اد عروسم توی انگار نه انگار... خب منم دلم می خو
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جمع خودی نشون بده... آخر خانم زندی زد به پاش ... 

 ...اصال انگار توی اين دنيا نبود

يا مثال پدرم که همه چيز را با ترازوی ثروت می 

سنجيد: باباش يه شام ما رو مهمون نکرد... رفتيم 

ويالش گفتيم پز بديم پدر عروسمون ويال داره... يه 

بخوره چه برسه جلوی  لقمه نون زورش مياد خودش

 ...ما بگذاره

 

 

به سکوت کردم تا باالخره دست از بحث کشيدند: همه  

 تون گوش

تبسم هم گله داشت: چند بار با احترام دعوتش کردم 

 ...نيومد... انگار کی هست... نمی خواد که نخواد

کامران و کيارش هم گله از برادر سحر داشتند: اومده 
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مشتری آورده... يارو فکر مغازه با رفيقش خير سرش 

 ...می کرد اومده مفت بار بزنه ببره

اين جمالت را کيارش گفت و کامران تکميلش کرد: بابا 

  ...هيچ کدوم کاسب نيستند

ترانه تمام مدت ساکت بود و گاهی زير چشمی به من 

نگاه می کرد. آن شب هيچ چيز نگفت اما معنی نگاه 

انه کوچک مجردی هايش را دو روز بعد وقتی داشتيم خ

سحر را تحويل صاحبخانه می داديم فهميدم. دل کندن از 

آن خانه برای هر دوی ما سخت بود. روزهای تلخ و 

شيرينی در آنجا گذرانديم اما دوستش داشتيم. معنی 

واقعی زندگی مشترک را من نه در آن خانه های لوکس 

بلکه اينجا روی کاناپه کهنه دو نفره ای که مال خودم 

نبود ياد گرفتم. آخرين لوازمی که از خانه بيرون  هم

آورديم چمدان لباس های سحر و گيتارش بود. هر دو 
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را در راهرو گذاشتم تا برای بار آخر نگاهی به خانه 

بياندازيم: سحر ببين توی حموم چيزی جا نگذاشته 

 ...باشی

 !سالم -

به سمت صدا که چرخيدم ترانه را ديدم. مردد جلوی در 

 ...سور ايستاده بود: سالم... ترانه بيا توآسان

سحر هم از سرويس بهداشتی بيرون آمد و سالم کرد. 

خواست از کنار ترانه بگذرد تا ما تنها باشيم اما 

خواهرم بازويش را گرفت: سحر نرو... اومدم ازت 

 !بخوام حاللم کنی

 

 

 

نگاه سحر به ترانه حرف ها برای گفتن داشت. از خودم 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1023 
 

ر جای او بودم با همين يک جمله حاللش می پرسيدم اگ

 !کردم؟ من که عمرا

 می شه حرف بزنيم؟ -

رنگش به کبودی می زد اما با احترام ترانه را به داخل 

دعوت کرد و خودش پشت سر او بدون اينکه به من 

نگاه کند وارد شد. ترانه نشست و با کف دست به تشک 

 :مبل کوبيد

 ف می زنيم باشه؟بيا عروس خانم... يه کم حر -

 :دلش نبود بنشيند اما گير کرده بود

 داريد تحويل می ديد؟ -

 :ترجيح دادم خودم جوابش را بدهم تا يخ سحر باز شود

 ...آره... سحر داره به من يک فرصت دوباره ميده -

نگاه سحر از زمين کنده شد و روی من نشست. بغض 

ه داشت اما متوجه شد که با اين حرفم قصد داشتم ب
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ترانه حالی کنم مراقب رفتارش باشد. طرز نگاهش می 

گفت حالليت خواستن خواهرم برايش حکم زير دستگاه 

 :پرس له شدن دارد

 به سالمتی... پس شيرينی آشتی کنون در راهه؟ -

 :به ديوار تکيه زدم

هنوز چيزی مشخص نيست... به من و تصميم سحر  -

 ...بستگی داره

 ...ی داريد سخت می گيريدتمومش کنيد ديگه... خيل -

خودش بود تمامش می کرد؟ سحر انگشتانش را عصبی 

 :در هم می چالند و سعی داشت بغضش را فرو ببرد

ترانه برای چی اومدی؟ يادم نمياد هيچوقت به قهر و  -

 ...آشتی ما اهميت بدی... حرف اصليت رو بزن

رک گويی برادر جان به مذاقش خوش نيامد. چشم غره 

 :ن رفت و به سمت سحر چرخيدای به م
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 !حالل می کنی؟ من از همه حالليت گرفتم جز تو -

ذوق زده بودنش عجيب بود. لحظه اول که حرفش را 

پيش کشيد تصور کردم از کرده خودش پشيمان است اما 

حاال شبيه کسی بود که زياد هم برايش مهم نيست چه 

 :کرده فقط از چيزی خيلی خوشحال است

  !سحر؟ -

خواست به ترانه نگاه کند. لب هايش را روی هم نمی 

فشرد و لحظه ای پلک بست. نکند پشيمان شود؟ نبايد 

 :اجازه می دادم دوباره خودش را در جايگاه قبلی ببيند

 ...سحر... خانِم من... نگام کن -

 :بی ميل چشم های سرخش را به من دوخت

قرارمون چی بود؟ من قول دادم دخالت نکنم خودت  -

استی... هرچی بگی به من ربطی نداره... حرفت رو خو

  ...بزن بدون اينکه بترسی



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1026 
 

وا؟! حالليت خواستن ترس داره؟ مگه من حرف بدی  -

زدم؟ خب دارم ميرم خانه خدا بايد از همه حالليت می 

 گرفتم... بد کردم؟

داريد تحويل می ديد؟  -بنشيند اما گير کرده بود:  

 بترجيح دادم خودم جوا

طلبکارش حتی اعصاب مرا هم خراب کرد. سحر لحن 

بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. گفتم دخالت نمی کنم 

 :اما مگر می شد ساکت ماند

ترانه تو می خوای بری زيارت خانه خدا از سحر  -

 طلبی چيزی داری؟

 :سحر مانع شد

 ...سياوش -

 :ليوانی آب در دست داشت

 ...وش بدهقرار شد دخالت نکنی... فقط بمون گ -
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برگشت اما کنار ترانه نرفت. يک صندلی از پشت ناهار 

خوری بيرون کشيد و با فاصله روبروی خواهرم 

 :نشست

حاللت می کنم ولی نه به خاطر اينکه دلم باهات صاف  -

شده... می دونم از هيچ کدوم از رفتارهات پشيمون 

نيستی... به حرمت همون که داری مهمون خونه اش 

حالل ولی تو هم به حرمت همون بايد  می شی گفتم

 ...بشنوی

 وا؟ مگه من چه کار کردم؟  -

 اگر کاری نکردی چرا دنبال حالليتی؟ » ... وا؟«همين  -

باشه سحر هر جور راحتی... من به سياوش هم گفتم  -

 ...يه کم زياده روی کرديم

 يه کم؟ فقط يه کم؟  -

 :ترانه خواست جواب دهد اما سحر اجازه نداد
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ببين ترانه خانم... بعضی چيزها رو خانواده ها توی  -

مغز ما فرو می کنند اما تصميم نهايی با خود ماست... 

مادرت گفت عروسش به درد نمی خوره... قبول من 

خوب نبودم... ولی هر کدوم از شما با اراده خودتون 

تصميم گرفتيد به منی که بچه بودم عروستون شدم... 

ر دست سياوش جون می دادم ظلم به منی که داشتم زي

  ...کنيد

به ما چه بين تو و سياوش چی می گذره؟ مگه ما به  -

 سياوش گفتيم؟

آره شما به سياوش گفتيد... چون هر وقت ازتون  -

کمک خواستم منو دروغگو جلوه داديد... چطور منی 

که فقط هفت ساله زن سياوشم از تک تک اخالق هاش 

يست و چهار سال باهاش خبر دارم ولی شمايی که ب

توی يک خونه زندگی کرديد نمی دونيد و بی خبريد؟ 
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دروغ محضه عمرا نمی پذيريم... وقتی می دونستيد 

سياوش بلد نيست يک زندگی رو بگردونه چطور به 

خودتون اجازه داديد با زندگی يک دختر بچه که هيچ 

فهمی از زندگی مشترک و مسئوليت هاش نداره بازی 

کار رو کرديد خب باشه... می پذيرم چون  کنيد؟ اون

خيلی از ما فکر می کنيم ازدواج حالل مشکالته ولی 

چرا به جای اينکه با آرامش به برادرتون بفهمونيد 

اشتباه می کنه سعی کرديد همه تقصير ها رو بندازيد 

 گردن من؟

کوچيکم کنيد، باهام بازی کنيد، گولم بزنيد که به چی 

پذيرم. خانواده ها اصوال فکر می برسيد؟ باز هم می 

کنند اگر بچه بياد همه چيز حل می شه... به من گفتيد 

نازا... تهمت ناموسی زديد...دروغ گفتيد...متلک 

انداختيد...همه اين ها به کنار... رفتيد دست يکی ديگه 
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رو گرفتيد آورديد توی خونه ای که من هنوز خونه 

 فراموش کنم؟  خودم می دونستم... آخه کدوم يکی رو

و باز هم جوابی که می دانستم سحر را تا مرز جنون 

 :ديوانه می کند

نمی خواستی طالق می گرفتی... کی جلوت رو گرفته  -

 بود؟

 :نمی شد ساکت بمانم

من... من جلوش رو گرفتم...هيچ راهی براش جز  -

بدبختی باز نگذاشتم که به زور برگرده... ترانه می 

خوام سکوت کنم ولی خودت نمی فهمی چطوری داری 

زخم می زنی... سکوت من چيزی رو حل نمی کنه... تو 

خواهرمی من نمی تونم دلت رو بشکنم... سحر 

هام می شه...  همسرمه... پاره تنمه... فردا مادر بچه

احترامش برام به همون اندازه واجبه که احترام مادرم 
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واجبه... اين چيزی که سحر گفت ربطی به مناسبات 

عروس و خواهر شوهری نداره... يه کم انصاف... يه 

کم وجدان... همين کفايت می کنه ... االن ازت می خوام 

رو سفيدم کنی... جلوی سحر آبروم رو بخری خجالت 

از اينکه توقع يک جو انسانيت از خواهرم داشتم نکشم 

 ...ولی نديدم

 دعوای شما به من چه ربطی داره؟ -

اگر ربطی نداره پس به تو چه مربوط ما بچه دار نمی  -

شيم؟ به تو چه ربطی داره که من زن دوم بگيرم يا 

نگيرم؟ چرا خودت رو گول می زنی؟ من که با اين 

ر هم اندازه کافی حرف ها ديگه خر نمی شم... سح

  ...کشيده

سحر ميان حرفم پريد اما روی صحبتش با من بود نه با 

 :ترانه
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اولين شرطم چی بود سياوش؟ گفتم برو دنبال مادر و  -

خواهرت براشون هديه بخر... ببرش بيرون... با 

 اصولی که من ميگم... گفتم ديگه؟

 

 ...بله عزيزم... درسته -

 

 را؟ اصال از خودت پرسيدی چ -

 

خيلی برام سوال بود ولی می دونستم تو خيلی  -

 ... مهربون تر از اين حرف هايی که

 

می دونم چی فکر کردی ولی اشتباهه... من به تو  -

نشون دادم بدون صحبت درباره من يا مسائل خصوصی 
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زناشويی ما هم می شه با مادر و خواهرت ارتباط 

ابطه شما دوستانه ای داشته باشی... خواستم فضای ر

شکل جديدی به خودش بگيره و تو تجربه اش کنی 

ببينی محال نيست... آخرين فرصتی بود که به خانوادت 

دادم... به خاطر وجدانم نسبت به مادر و پدرت و اينکه 

نخواستم اولين قدم هام رو با خودخواهی بردارم... 

حرمت نون و نمکی که سر سفره شون خورده بودم به 

جای من باشی االن چه تصميمی می  جا آوردم...تو

گيری؟ من اون پيشنهاد رو دادم که االن کوچکترين 

عذاب وجدانی نسبت به تو و خانوادت نداشته باشم ... 

خودشون نخواستن... اگر تو رو دوست داشتن به 

همون مالقات های شيرين خارج از خونه راضی می 

وی شدن تا شايد زمان دل من هم آروم کنه... االن جل

خواهرت ميگم... هرگز نمی خوام چشمم به هيچکدوم 
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از فاميلت بخوره... اگر روزی هم به کمک احتياج 

داشتن بدون من انجامش می دی... نگران روزی بودم 

که پير بشن و به پسرشون و نوه هاشون احتياج پيدا 

کنن... خودشون بفکر نيستن پس به من هم ربطی پيدا 

بگی ببخش... نيای بگی  نمی کنه... اون روز نيای

ديگه گذشته...اميدوارم هيچ وقت نه من محتاجشون 

بشم نه اون ها ولی اگر شدم نکنه اجازه بدی يکی شون 

بياد زير بغلم رو بگيره... مديونی من يا بچه ای اگر 

قراره باشه با کسانی که هيچ حرمتی برای من قائل 

نشدند روبرو کنی... سياوش می شنوی؟ به حرمت 

ون که خواهرت داره می ره پا بوسش مديون منی هم

  ...... هرگز حاللت نمی کنم

تند گفت. تيز و برنده اما حق با سحر بود. بايد برخورد 

جدی و محکم می کرد شايد کمی فکر کنند و تغيير رويه 
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بدهند. هيچ وقت پشتش نبودم اينجا نبايد کوتاه می 

 :آمدم

 

نه خودت و نه اگر  چشم... کامال باهات موافقم! ... -

بچه ای بود هيچ وظيفه ای در برابر خانواده من نداريد 

مجبور به هيچ کاری هم نيستيد... جواب بچه هم خودم 

شخصا ميدم که سوء تفاهمی پيش نياد... مرده و قولش 

 !راضی باش

 

اين چشم گفتن من باعث شد ترانه رنگش بپرد. 

 :شد چشمانش را گشاد کرد و با تعجب به من خيره

 

توقع داری چی بگم؟ می خوای بزنم توی گوشش  -

 زبون درازی نکنه؟ 
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 :هين بلندی کشيد و مشتش را جلوی لب هايش گذاشت

 

شما دو تا چه مرگتونه؟ من کی راضی بودم تو دست  -

 روی زنت بلند کنی؟ چرا بهتان می زنيد؟ 

 

 :سحر پوزخند زد

 

تو خودت کم مونده بود به خاطر اينکه نمی پذيرم  -

شوهرم سرم هوو بياره دست روی من بلند کنی... چه 

 توقعی می تونم ازت داشته باشم؟ 

 

 !من؟ -
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که هر کس می شنيد باورش می » من؟!«چنان گفت 

شد سحر دروغ می گويد. خوشحال بودم که آن لحظه 

 :همه چيز را با چشم های خودم ديدم

 

نه... بس کن... اندازه کافی شرمنده شدم... يه ترا -

حالليت خشک و خالی می خواستی بقيه اش برات مهم 

نيست... هر چی شنيدی به بقيه هم بگو... برو زيارتت 

 !قبول

 

انگار » زيارت قبول«بی منظور گفتم اما عبارت 

 :تلنگری زد

 

من گناهم چيه؟ از بس مامان و بابا اصرار می  -

وز مامان گريه می کرد که می ميره بچه کردن... هر ر
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سياوش رو نمی بينه... صد بار گفتم بريد با سياوش 

حرف بزنيد... آخه يعنی چی که زنش يک دست لباس 

خوب تنش نيست؟ گفتم يادش بديد خودش بلد نيست 

داره گند می زنه به زندگيش...به خدا گفتم... من 

خودش هميشه پشت صحنه طرفدار سحر بودم... تقصير 

هم هست... چرا اعتراض نکردی؟ قهر کردن چی رو 

  ...درست می کرد؟ يک بار خانوادت يقه ما رو نگرفتن

 :سحر بی معطلی جوابش را داد

مگه جنگه؟ مگه دعوای خيابونيه؟ داری درباره يک  -

زندگی حرف می زنی... طرفداری کردی دستت درد 

.. کم نکنه اما خودت هم پايه شدی افتادی به جون من.

از خودت متلک شنيدم؟ بچه بودم می ترسيدم به 

خانواده خودم بگم سياوش جلوی چشمشون کوچيک 

بشه... به تو که پناه می آوردم تصورم اين بود منو به 
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چشم خواهر کوچيکت می بينی ولی بعد تمام حرف هام 

رو توی صورتم می کوبيدی...انقدر منو با سيما مقايسه 

شده بود بايد مثل اون يا حتی بهتر کرده بوديد که باورم 

از اون باشم اما نمی تونستم چون مقايسه بی رحمانه 

ای بود... سيما چند سال بود بعنوان اولين عروستون با 

 ...شما زندگی می کرد ولی من تازه وارد و خام بودم

کی از تو خواست مثل سيما باشی؟ ما خودمون از  -

 ...دست سيما دلمون خون بود

غ می گفتيد... من از يک خانواده کوچيک که سال درو -

به سال خونه شون مهمون نمياد... من يک دختر کم 

انرژی که توانايی جنب و جوش زياد نداره و اهل حرف 

زدن نيست... اومدم تو خانواده ای که افتخارشون اين 

بود باالی صد تا پسرعمو دارن... بين زن هايی که 

و حرف زدن ته نمی انرژی شون برای کار کردن 
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کشه... جون نداشتم پا به پاتون باشم اما سيما داشت... 

مثل خودتون بود با پشتوانه ای مثل شوهرش نه مثل 

من بی پناه و غريب... من که فاصله می گرفتم مقايسه 

ها شروع می شد... من دوست داشتم يک گوشه خلوت 

کنم سرگرمی های خودم رو داشته باشم ولی شما 

اشتيد همه کنار هم بنشينيد ساعت ها حرف دوست د

بزنيد تازه نه يکی دو روز... هر روز هفته، تک تک 

روزهای سال بدون تعطيلی و مرخصی ... معلومه با 

سيما راحت تر بوديد و اين اصال بد نيست خيلی هم 

عاليه... اما وقتی مجبورم می کرديد مثل اون باشم 

ی تواناييش رو اصرار داشتيد چيزی بشم که نيستم حت

  ...ندارم بهم فشار می اومد

از اون طرف پناه می آوردم به سياوش می ديدم انقدر 

مغزش از گله گذاری ها و فشار روانی شما پره که قبل 
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از کوچکترين حرفی می خواد خرخره منو بجوه... هيچ 

کس نميره به پسر يا برادرش بگه برو زنت رو بزن... 

انی يا تفاوت های زنش رو وقتی انقدر در گوشش ناتو

می شمره که نفرت وجودش رو بگيره معنيش می شه 

 ...تحريک کردن... گوش طرف رو پر کردن

هيچکدام حرفی برای گفتن نداشتيم. ترانه که آهنگ 

 :رفتن کرد سحر دستش را جلو آورد

خداحافظ برای هميشه... خاطره خوبی ندارم ازت اما  -

 ...يماميدوارم ديگه به هم زخم نزن

 يعنی چی؟ -

يعنی روی تو و هر کس که خواسته يا ناخواسته گند  -

بزنه به انسان بودنم خط قرمز کشيدم... يکيش خواهر 

  ...خودمه فکر نکنی استثناء قائل می شم

ترانه گيج و منگ با او دست داد و رفت. حس کردم 
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سحر زياده روی کرده. بايد می گفت و کمی از جانب 

خط قرمز «می داد اما وقتی گفت  خودش تندی نشان

با اين حال نمی خواستم حرفش  .تنم لرز رفت» کشيدم.

را پيش بکشم که تصور کند دارم پشتيبانی از کسی می 

کنم. کنارم که روی صندلی ماشين نشست و چهره 

گرفته و غمگينش را ديدم با خودم فکر کردم شايد 

جمله  ناخواسته تندی کرده. بهتر بود کال بی خيال آن

 :می شدم اما کمی جلوتر خودش پرسيد

 گفتم روش خط قرمز کشيدم ناراحت شدی؟ -

با اينکه هنوز فکرم را مشغول می کرد اما بلند خنديدم. 

 :با تعجب نگاهم کرد

 خدايی؟! نکنه بلدی ذهن بخونی؟ از کجا فهميدی؟ -

 :لبخند بی حالی زد و نگاهش را به روبرو دوخت

بود ولی بايد می گفتم... روی می دونم زيادی خشن  -



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1043 
 

خيلی ها خط قرمز کشيدم...داريم از نو شروع می کنيم 

 ...ديگه حاضر نيستم اشتباهات گذشته رو تکرار کنم

 !رو ما خط نکشی ضعيفه؟ -

 !باز گفت ضعيفه -

قصد بدی نداشتم جز اينکه از آن حالت جدی و خشک 

 :خارجش کنم

کردی... خب بگو با همين ضعيفه بودنت زدی ناکارم  -

 ببينم رو کدوم بدبخت هايی خط کشيدی که خبر ندارند؟

مادرم، پدرم، خواهرم، خودت و کل خانوادت... فقط  -

کيان و سعيد و چند نفر ديگه بدون خط موندند که 

 ...درباره بعضی هاشون شک دارم

برای لحظه ای ترس همه وجودم را فرا گرفت. قرار 

مادرش که همين چند روز  داشتيم سحر برای مراقبت از

من  .پيش آپانديسش جراحی شد در خانه پدرزنم بماند
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هم در اين فرصت چند کار عقب مانده خانه جديدمان را 

  .انجام دهم

می خواستم در همين زمان به بهانه عيادت و دلجويی 

خانواده خودم را راضی کنم سحر را با احترام از خانه 

  .مادرش بياورند

ردن های سحر و صحبت آخرش با ترانه اين خط خطی ک

  .همه نقشه هايم را خراب کرد

از همه بدتر اينکه خودم هم جزو خط کشی شده ها 

بودم. لحظه ای با خودم فکر کردم نکند حاال که 

آپارتمانی به نامش زده ام و اثاثيه اش آنجاست، حق 

 طالق هم دارد مرا پشت در بگذارد؟ 

 :دوباره فکرم را خواند

دونم داری به چی فکر می کنی... نترس من حرفم  می -

  ...سنده... گفتم بر می گردم زيرش نمی زنم
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اين خط کشيدن برام معنی خاصی داره... خوبه تو هم 

 ...انجامش بدی

من غلط بکنم با هفت جدم... يعنی چی روی مادر و  -

 پدرت و شوهرت خط کشيدی؟ 

ی بدی می دونم دلخوری ولی خط قرمز کشيدن يه معن

  ...داره

 ...حتی گفتنش هم از تو بعيده چه برسه

 :ميان حرفم پريد

باشه جوش نيار گوش بده... آدم ها برام چند دسته  -

 ...شدن...مهم نيست هم خون باشن يا غريبه

بعضی ها هر چقدر هم باهاشون ارتباط محکم داشته 

 ...باشی يا از صميم قلب تو رو دوست داشته باشند

که ريشه هات توی خاک بپوسه... وقتی  کای می کنند

روشون خط می کشی معنيش اين نيست ارتباطت تا ابد 
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  ...قطع می شه

توقع نداری... حساب باز نمی کنی... بهشون تکيه نمی 

 ...کنی... براشون وقت می گذاری اما محدود

ديگه خودت رو قربانی راضی نگه داشتنشون نمی 

بگی... مادرم يا » نه«کنی... ياد می گيری بهشون 

پدرم هم مستثنی نيستند حتی تو... آشتی کردم معنيش 

اين نيست دوباره همون روش اشتباه قبلی رو پيش می 

  ...گيرم

 

هر کس مسئول زندگی خودشه دست آخر هم بايد پای 

تمام تصميم گيری های خودش بمونه اما بعضی ها 

خودشون رو محق می دونند جات تصميم بگيرند و با 

عات يا دوستی های مدل خاله خرسه زجر کشت توق

 ...کنند
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نباشند سخته اما بهشون فرصت نميده ته مونده توان و 

انرژيت هم ازت بگيرند که به مرگ خودت راضی 

  ...بشی

خط بکش سياوش... قرمز و بزرگ... روی هر کس يا 

هر چيزی که تا امروز باعث شده عذاب بکشی دو تا 

ش تا دوباره ازشون زخم خط ضربدری کلفت قرمز بک

نخوری حتی اگر اون آدم خودت يا زنت باشه ... حساب 

شده تحملشون کن اما اجازه نده برات همون آدم ها 

باشند که قبال بودند...اين خط به معنی کشتنشون 

نيست... معنيش مديريت کردنشون و داشتنشون تا 

لحظه مرگه...اگر دوستشون داری بايد خط بکشی 

ر از موعد با دست های خودت خاکشون می وگرنه زودت

 ...کنی و تف توی قبری که خودت کندی می اندازی
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جلوی در خانه مادرش که پياده شد از پشت نگاهش می 

  .کردم

هنوز می شد خرد و خمير بودن استخوان هايش را زير 

بار سهمگين گذشته حس کرد. داشتم آرام آرام همسرم 

  .را بهتر می شناختم

اين چند وقتش مرا می ترساند اما حاال که سکوت 

  .افکارش را می شنيدم دليلش را می فهميدم

سابقا به تحريک اطرافيانم سکوت سحر را دال بر 

  .خودشيفتگی می دانستم

  .سحر سکوت می کرد تا فکر کند

زياد حرف نمی زد اما هر کلمه اش سنجيده بود. وقتی 

ر کابوس سياه ادعا می کرد آنقدر درباره اينکه چطو

رابطه گذشته مان را تبديل به رويايی شيرين کنيم فکر 

  .کرده و دنبال راه حل گشته دروغ نمی گفت
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  .درباره من هم چيز زيادی عوض نشده بود

تفاوتم با گذشته کنار زدن پرده های جهل بود. اينکه 

چون من مردم بهتر می فهمم يا همه کاره مرد است و 

که زمانی برايم حکم آيات کتاب از اين دست مزخرفات 

 .خدا را داشت

زن و مرد با هم کامل می شوند را اين روزها به چشم 

 .می ديدم

مثل کسی که سال ها ناشنواست و به تازگی شفا گرفته 

  .جنبه های جديدی از زندگی را تجربه می کردم

وقتی در کشور غريب از اتاق هتل بيرونم انداخت و من 

را تنها ترين و بی پناه ترين  يک شب تا صبح خودم

مرد دنيا ديدم... وقتی کسانی که تکيه گاهم می دانستم 

پشتم را خالی کردند... وقتی فهميدم بت خيالی که از 

خودم ساخته ام پوچ است... آری آن تجربه سخت مرا 
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به خودم آورد. حداقل يک بار در زندگی اعتراف کردم 

د به گوش هايم نمی توانم و نمی دانم. همين باعث ش

اجازه دهم بشنوند و به چشم هايم فرمان دادم ببيند. 

تنها کاری که اين چند وقت می کردم احترام گذاشتن به 

انسانيت همسرم بود. هيچ اتفاق عجيب و غريبی نمی 

افتاد فقط به او حق حرف زدن و مشارکت در زندگی می 

 دادم. کليد درست شدن رابطه هزار پاره ما فقط احترام

 !بود و بس

چند شبی که سحر کنار مادرش ماند برای من مثل جهنم 

گذشت. هر شب ساعت ها با خانواده ام جر و بحث می 

کردم. چيز زيادی نمی خواستم اما حرفم را نمی 

فهميدند. رفتار آن روز سحر طوری روی ترانه تأثير 

گذاشته بود که حتی لحظه ای را برای طرفداری کردن 

نمی انداخت. شب آخر مادرم بعد از  از سحر پشت گوش
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شنيدن حرف های ترانه مخصوصا وقتی گفت ديگر نمی 

تواند بچه سياوش را ببيند نرم شد اما پدرم بدتر لج 

کرده بود. در آخر من هم حرف خودم را زدم و 

 :تنهايشان گذاشتم

ما خواستيم... سحر خواست... بعدا نگيد بچه وفا  -

پسرمون رو از دست  نداره يا عروسمون باعث شد

بديم... البته بگيد هم فرقی نداره... من از اين در بيرون 

برم فقط وقتی همديگه رو می بينيم که دل خودم 

بخواد... نه ديگه وظيفه ای دارم نه عذاب وجدانی... 

اگر هم بعنوان پسرتون چيزی رو خدا وظيفه من کرده 

فه درباره زن و بچه ام موضوع فرق داره... هيچ وظي

ای نه عرفا، نه شرعا و نه قانونا نسبت به شما 

ندارند... من هم مجبورشون نمی کنم... بگم که بعدا 

نگيد نمی دونيم چرا اينطوری شد يا نفهميديم... توقع 
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زيادی ندارم جز اينکه هنوز خانواده من باشيد... 

مشکلی نيست... من دست از زندگيم نمی کشم زنم 

از اين به بعد به هر کس ارزشش خيلی باالست ولی 

همون اندازه بها ميدم که وظيفه دارم نه بيشتر و نه 

  ...کمتر

شب سختی داشتم. به جز کاناپه کهنه جهيزيه سحر چيز 

ديگری در خانه قديمی نداشتيم. کيان حاضر نشد با 

همسرش به اين خانه بيايد. می خواست روی پای 

پدرم همسرش را برنجاند. خودش بايستد و می ترسيد 

واقعا وظيفه يک پدر در حق فرزندانش چيست؟ پول 

دادن؟ امر و نهی کردن؟ کنترل دائمی؟ سفره پهن کردن 

و غذا دادن؟ دخالت کردن حتی به بهای از بين بردن 

يک زندگی برای نوه دار شدن؟ اين چند وقت زياد به 

دکان کوچک مرد سمسار می رفتم. گاهی فقط يک 
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ن چای کنارش می خوردم اما جای تمام حرف استکا

هايی که از پدرم نشنيدم مرا نصيحت می کرد. هر بار 

خداحافظی می کرديم حس کسی را داشتم که موفقيت 

بزرگی نصيبش شده. ساعت ها به حرف هايش فکر می 

کردم و ديدگاهم نسبت به زندگی عوض می شد. ديگر 

نداشت.  مثل سابق خيلی پولدار بودن برايم اهميت

مردانگی برايم طور ديگری ترسيم شده بود و من اين 

مدل مرد بودن را بيشتر از چيزی که همه عمر در 

  .گوشم فرو کرده بودند دوست داشتم

قرار بود روز بعد برای ناهار به خانه مادر زنم بروم و 

با سحر به خانه خودمان برگرديم. قبل از اينکه دنبال 

سمسار زدم. مثل هميشه با  سحر بروم سری به پيرمرد

دستمالی کهنه داشت به لوازم مغازه ضربه می زد تا 

 :خاکش را بتکاند
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 سالم باباحاجی خوبی؟ کمک نمی خوای؟ -

 :چرخيد و با ديدن من صورتش خندان شد

به سالم... آقا سياوش گل گالب... بشين تازه چايی  -

 ...گذاشتم

د. راست هر وقت وارد می شدم تازه چای دم کرده بو

می گفت يا دروغ همين که بهانه دستم می داد کنارش 

 :باشم نعمتی بود

چند وقته نيومدی... گفتم باباحاجی رو فراموش  -

 ...کردی... دلم گرفت

دل او برای نديدن من گرفت و دل من برای محبتش قنج 

 :رفت

من نوکرتم باباحاجی... اسباب کشی و کار اجازه  -

 بيخ ريش خودتم... چه خبر بچه نداد... دلت نگيره فعال

 ها خوبن؟



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1055 
 

هی بابا... ميان سر می زنند... خوبيم خدا رو شکر...  -

 تو نگفتی؟ چه کردی با خانوادت؟

ليوان و نعلبکی را سمت من گرفت و خودش روی 

چهارپايه مخصوصش که می گفت عتيقه است و ساخت 

 :لهستان نشست

 

 خيلی حرف زدم ولی کو گوش شنوا؟  -

 

 ی ميگن بابا؟چ -

 

چی بگم؟ چرت و پرت... حرف های هميشگی و  -

 ...لجبازی های مسخره

از اينکه جلوی چشمانش چای را در نعلبکی خالی می 

کردم و هورت می کشيدم خجالت زده بودم اما زيادی 
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  .می چسبيد

 :قندان را سمتم گرفت و پرسيد

 

 !چی خواستی ازشون؟ نکنه حرمت بشکنی ها -

 

اجی... ديگه مثل قبل نيستم تا کسی بهم حرف نه باباح -

 ... بزنه داد بکشم... خيلی آروم شدم

 

 :چند باری سرش را به عالمت رضايت تکان داد

 

خوبه... خوبه پسرم همينطور ادامه بده... نگفتی  -

 ازشون چی خواستی؟

 

گفتم بيان محترمانه در خونه پدرزنم ما رو آشتی  -



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1057 
 

ه من با اينکه خيلی اذيتش بدن... همين... ولی خانواد

کردن بيشتر از خودش طلبکارن... قبال سحر می گفت 

هيچوقت بدهيش با خانواده من صاف نشده باورم نمی 

 ...شد

 

متفکر دستی به ريش های سفيدش کشيد و به زمين 

 :خيره شد

 

اينکه از زنت راضی نيستند يا قبولش ندارند  -

يم ها وقتی مشخصه... کاری ندارم کی حق داره... قد

عروس می آوردند توی خونه، مادر داماد ديگه دست 

  ...به سياه و سفيد نمی زد

 

 :خنديدم
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 می دونی زن من چی می گه؟ -

 

 :نگاهش را به من دوخت تا حرفم را ادامه دهم

 

می گه هيچکس اندازه زن ها به زن جماعت ظلم نمی  -

کنه... همين که گفتی رو يک بار جلوی من بازش کرد 

 ...فکم افتاد

 

 چی گفت باباجان؟ -

 

ببين مادر داماد خودش يک روزی عروس بوده  -

 درسته؟ 

همون بالها سرش اومده ... هر روز هم پای حرفش 
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بشينی از ظلم خانواده داماد و مادرشوهرش می گه... 

بعد همون کارها رو با عروسش می کنه و هيچکس 

 نمی پرسه آخه چرا؟

 

راست می گه چرا خودم قبال زنت چه آدم عجيبيه!  -

 بهش فکر نکردم؟ 

 

ميگه اين چرخه همينطور ادامه پيدا کرده تا به ما  -

رسيده اين وسط مردها مقصر جلوه داده شدن ولی اين 

مردها خودشون توی مکتب مادرهايی تربيت شدند که 

عزت نفس نداشتند و تحمل ديدن زنی که عزت نفس 

 ...داره رو ندارند

 

  !عجب -
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آخرين جرعه را با سر و صدا هورت کشيدم. دلم می 

خواست دوباره چای طلب کنم اما روم نمی شد. حاج 

 .بابا هم بدجور در افکارش غرق بود

 

 :دلم می خواست نظرش را بدانم بنابراين پرسيدم

شما جای من بودی چه کار می کردی؟ اولش خيلی  -

می  اصرار داشت رابطه ما با خانواده من قطع نشه...

گفت تو مو می بينی من پيچش مو... حاال پاش رو کرده 

 ...توی يک کفش که حتی اسمشون هم جلوش نيارم

 

 بابا فکر نمی کنی حق داره؟ -

چون حق داره پذيرفتم... خودم هم از دستشون  -

ناراحتم...نشدنی هم نيست چون کامال منو آزاد گذاشته 

داشته  هر وقت دلم خواست برم سراغشون هر کاری هم
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  ...باشند کم نگذارم

 

امروز دارم برش می گردونم خيليدوست داشتم بدونم 

 توصيه ای نداری به پسرت بدی؟

 

  .خنديد و ضربه ای با کف دست به زانوی من کوبيد

 

اين حرکت عادتش بود و هر بار ذوق می کرد بايد با آن 

دست سنگينش پای مرا از قسمت زانو يا ران به حالت 

 :در می آوردنيمه فلج 

زمان بده بابا... زنت داره درست فکر می کنه... آدم  -

ها هميشه سالم نيستند... همسايه به همسايه محتاجه 

  ...وای به حال فک و فاميل

اگر بگه می بخشه و اجازه بده مثل قبل همه چيز 
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برگرده سرجاش درسته؟ حداقل يک مدت بايد فاصله 

ش رو برداشت بگيره ... می دونستی پسر خودم زن

 رفت خارج به خاطر همين حرف ها؟

 

 :از تعجب داشتم شاخ در می آوردم

 

 !پسر تو؟! مگه می شه؟ -

 

حسرتش به دلم موند و چند سال زنش رو نفرين کردم  -

اما بعد ها فهميدم بهترين تصميم رو گرفته...بزرگترين 

بچه من بود... ما اشتباه کرديم... به خودش و زنش 

  ...ورديمخيلی فشار آ

مثل االن تو هی توی سرش می زد راهی پيدا کنه بين 

ما واسطه بشه ولی خانمم هيچ جوری حاضر نبود 
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  ...رفتارش رو عوض کنه

زنش که گفت جدا بشيم يک روز اومد از همه 

خداحافظی کرد گفت می خواد بچه هاش توی آرامش 

 ...باشند... گفت هجرت کردن از توصيه انبياست

 

 :من بودم که بهت زده گفتمحاال اين 

 

  !عجب -

 :حاج بابا ادامه داد

 

من نمی گم هجرت کن چون بچه خودم سال ها توی  -

  ...غربت عذاب کشيد و حاال داره بر می گرده

پسر بزرگم قربانی شد تا ما ياد بگيريم با عروس 

  ...دوممون درست برخورد کنيم
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با اين يکی مشکل کمتری پيش اومد چون خانمم 

  ...شمش ترسيده بودچ

ولی با رفتنش باعث شد حرمت هايی که شکسته شده 

  ...بود سر جای قبليش برگرده

گاهی دوری کردن بد نيست به شرطی که اجازه ندی تا 

ابد ادامه پيدا کنه... محتاط باش و فضا بده هر کس 

  ...جايگاه خودش رو پيدا کنه

وقتی همه چيز سر جای درستش قرار گرفت مطمئن 

  ...باش نيازی به مبارزه نيست

فقط احترام يادت نره... هرچی به دو طرف احترام 

بگذاری و قاطی حرف های خاله زنکی نشی همين قدر 

برای خودت هم احترام خريدی... اين تنها چيزی بود که 

  ...می تونستم به پسرم بگم

محترم باش و احترام بگذار پسرم اما معنيش اين نيست 
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ادانی هيچکس حتی پدرت رو دوباره چوب ن

بخوری...هيچکس حق نداره وارد حريم زندگی 

زناشويی تو بشه زنت هم آروم می گيره... صبر داشته 

 ...باش

 

بلند شدم دستش را بوسيدم. لبخند دلنشينش تا لحظه ای 

که زنگ خانه مادرزنم را فشردم از جلوی چشمم نمی 

  .رفت

پله ها را باال تمام حس خوبم تبديل به وحشت شد وقتی 

رفتم و پشت در کفش های جفت شده خانواده خودم را 

  .ديدم

سعيد در را گشود و با ديدن من يخ زده با آن نگاه 

 :هراسان خنده اش گرفت
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 !بيا تو نترس هنوز کشته نداديم -

جو سنگين حاکم در پذيرايی می توانست همه را خفه 

  .کند

مبل های استيل مادر و پدرم همراه تبسم و ترانه روی 

  .کنار پنجره نشسته بودند و اخم غليظی داشتند

مادر و پدر سحر روی صندلی های پذيرايی معذب 

  .بودند

خبری از سحر نبود. سالم من با تکان دادن های سر 

  .حاضرين پاسخی سرد گرفت

به دعوت سعيد روی صندلی که از کنار ميز ناهار 

  .خوری آورد نشستم

کوت سپری شد و تنها صدايی که به چند لحظه ای به س

 .گوش من می رسيد ضربه های بی امان قلب خودم بود

 :پدرم اولين کسی بود که به حرف آمد
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 حاج آقا شما بگيد... من بايد چه کار می کردم؟  -

عروسی گرفتم... خونه دادم... بشکنه اين دست که 

 ...نمک نداره

 

تمام دوباره همان حرف های هميشگی که هيچ وقت 

  .نمی شد

بدجنس چکی که بابت خانه و عروسی داده بودم را به 

  .حسابش خوابانده بود اما باز هم منتش را می گذاشت

بی اختيار لبخند عصبی می زدم برای همين سرم را 

پايين انداختم و به گل های قالی خيره شدم که دوباره 

 :گفت

 

 من بد کردم؟ نه من بد کردم؟ -
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  .زبانی بودپدر سحر مرد بی 

مادرش از او هم بدتر و اينجور وقت ها صدای هيچ 

  .کدام در نمی آمد

سخنگوی اين خانواده خواهر بزرگترش سمانه بود که 

  .هميشه جنجال به پا می کرد

خوشحال بودم که نيست. حضورش فقط می توانست 

 .همه چيز را بدتر کند

مادرم طوری صورتش کبود شده بود که نگرانم می 

  .کرد

با صدايی که به زور از بين لب هايش بيرون می آمد 

 :گفت

 

ما که بدشون رو نخواستيم... می تونست بياد به ما  -

بگه مشکل دارن... حاال هم چيزی نشده... نمی خواد 
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 ...درش می کنيم

 

که اگر سحر می » درش می کنيم«دوباره آن اصطالح 

ون می شنيد بی معطلی همه ما را از خانه پدری اش بير

  .انداخت و اين بار رحمی به من نداشت

  .از ناراحتی نفس عميقی کشيدم و لب پايينم را گاز زدم

سعيد اولين کسی بود که به دفاع از خواهرش حرفی 

 :زد

 

دفعه پيش که سحر اومد من بهش گفتم تا آخرش پاش  -

  ...موندم

سياوش اصرار کرد خواهرم بهش فرصت داد... باالخره 

  ...مه نون داشتيم دهن خواهرمون بگذاريمما يک لق

 ...کشته مرده پول شما هم نبوديم...ولی



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1070 
 

  .پدرم پوزخند زد

سعيد ديد و لحظه ای از حرف زدن ايستاد اما خودش را 

 :نباخت

 

ولی تا وقتی خواهرم دلش به زندگی کردن بود ما  -

  ...دخالت نکرديم

  ...تصميم با سياوش و سحر بود که ما حرفی نزديم

االن هم نمی فهمم اومديد دلجويی کنيد يا از دختر ما 

 چيزی طلب داريد؟ 

خواهر من وقتی اومد توی خانواده شما چشم و گوش 

  ...بسته و پاک بود

زحمت کشيديم از چشم نامحرم دور نگهش داشتيم که 

 بديم دست شما بی آبروش کنيد؟ تهمت بزنيد؟ 

م شک کردم من خودم دختر دارم... به همه اعتقادات
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 ...وقتی سرنوشت سحر رو ديدم

اين همه وقت بچه رو توی خونه نگه داريم که تميز 

 بمونه بعد هيچ ارزشی نداشته باشه؟ 

ما گفتيم زود ازدواج می کنه با شوهرش ميره 

مهمونی... با شوهرش مسافرت ميره... با شوهرش 

جوونی می کنه... خواهرم پير شده برگشته از بس 

ه و تو خونه مونده ديگه نمی تونه توی تنهايی کشيد

  ...جمع بشينه

از مردم می ترسه... با امانت ما چه کار کرديد که حاال 

سرکوفت خونه ای که به پسر خودت دادی بهش می 

 زنی؟ 

خواهر من توی خانواده ای بزرگ شده که درسته 

پولمون از پارو باال نمی ره ولی هيچوقت به خاطر يک 

  ...نکردهلقمه نون گريه 
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ازما گله داره که چرا به موقع حرف نزديم... االن دارم 

  ...ميگم...خواهر من جا و مکان داره احترام داره

خودم شخصا نوکرشم... نمی خواييد به جهنم... ما شما 

  ...رو در می کنيم

 

می گفتم و » وای،وای«آنقدر مستأصل بودم که در دل 

نمی آمدند.  دهانم خشک شده بود. ای کاش هيچوقت

مشت های گره کرده ام تنها وسيله ای بود که روی 

اعصابم مسلط باشم. ترانه داشت زير چشمی مرا نگاه 

می کرد. قبل از اينکه پدرم جواب متلک سعيد را بدهد 

 :با صدای بلند گفت

 !ما اشتباه کرديم -

 :نگاه خصمانه پدرم هم نتوانست ساکتش کند

دشون رو بسازند... سحر و سياوش بايد زندگی خو -
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ديگه از دست ما کاری بر نمياد... اومديم اينجا که 

احترام به عروسمون گذاشته باشيم ولی حرف هايی 

پيش اومد که انگار داره بدترش می کنه... مامان بلند 

 !شو

 :خودش برخاست و دوباره گفت

بابا شما هم همينطور... گره باز نکرديد که هيچ  -

ش خودت می دونی و زنت... حق بدترش کرديد... سياو

داشت که گفت ديگه نمی خواد ما رو ببينه... خداحافظ 

 ...همگی

اولين قدم را که برداشت پدرم هم بلند شد و بقيه هم 

ايستادند. لحظه ای به خودم گفتم تمام شد اما صدای 

 :سحر را از پشت سرم شنيدم که گفت

 !تشريف داشته باشيد من صحبت دارم -

است برگردم جلوی چشم همه دستش را دلم می خو
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بگيرم و به پاهايش بيافتم. حس بيچارگی بدی داشتم. 

نزديک شدن سحر را به خودم حس می کردم اما جرأت 

نداشتم برگردم نگاهش کنم. تا باريدن اشک هايم فقط 

يک نفس فاصله داشتم که سحر کار عجيبی کرد. دستش 

  :تادرا روی شانه من گذاشت و کنار صندلی ايس

 !سالم عزيزم من حاضرم -

يعنی تا » حاضرم«آِب خنکی روی آتش درونم پاشيد. 

يعنی هنوز عزيز هستی حتی » عزيزم«تهش هستم. 

اگر عزيزانت تو را عزيز ندانند. صندلی آورد و مماس 

 :با صندلی من نشست

خيلی خوش آمديد...می دونم اين مالقات به خاطر  -

ونم به همسرم احترام سياوش ترتيب داده شده و ممن

 ...گذاشتيد

يعنی می دانم عاشق چشم و ابروی من نبوديد و 
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سياوش مجبورتان کرده. طرز صحبتش باعث شد همه 

دوباره نشستند. باالخره جرأت کردم به نيمرخش نگاه 

کنم. حسابی به خودش رسيده بود. بعد از مدت ها 

صورتش را با آرايش بيشتری می ديدم. تارهای سپيد 

  .هايش ديگر ديده نمی شدمو

مطمئن بودم خودش در خانه رنگ زده. پيراهن دو بنده 

سبک و نرمی به رنگ قهوه ای به تن داشت که تا 

قوزک پايش را می پوشاند. نمی دانستم کی اين پيراهن 

را خريده اما شک نداشتم از حاال به بعد قرار است 

 .همسرم را همينطور آراسته و شيک ببينم

کل از من بود که با بی توجهی حس و حال بی شک مش

زنانگی را در او کشته بودم و حاال داشتم تفاوت زنی که 

مردش او را می بيند با يکی که خودش را هفتاد قلم 

 :آرايش می کند و کسی تحويلش نمی گيرد، می فهميدم
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بيشتر از هفت سال پيش... درست روی همين مبل ها  -

زده شد که بهش عمل  نشسته بوديد... خيلی حرف ها

نشد و باد هوا بود... هر دو طرف اشتباه کردند... يک 

تصميم بزرگ گرفته شد که از ريشه غلط بود. ازدواج 

من با پسر شما برای هر دو خانواده و خود ما فاجعه به 

بار آورد. همه ديدند اما تنها کسی که با صدای بلند 

ردم تا درباره اش حرف زد من بودم. تمام سعيم رو ک

هر چه زودتر جلوی ادامه اين مسير اشتباه گرفته بشه 

اما زورم به هيچکس نرسيد. من با اين تصور که 

ازدواج پيوند دو خانواده با تمام بدی ها و خوبی 

هاشون و نقطه شروع دوستی بی قيد و شرط يک زن و 

مرده پا به خونه شما گذاشتم اما چنين چيزی از 

از ازدواج من خوشگلترين و  هيچکدوم شما نديدم. قبل

بهترين بودم. همه جا پز منو می داديد. به محض اينکه 
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عقد کرديم تازه فهميدم سرتاپام ايراد بوده. دلم می 

خواست قبل از اينکه با سرنوشتم بازی کنيد با چشم باز 

تصميم می گرفتيد. من بچه بودم نفهميدم چرا گذاشتيد 

از جون من می عقد کنيم تازه يادتون بيافته چی 

خواييد؟ يا کمبود هام چرا بايد بعد از اينکه کار از کار 

گذشت به چشم شما می اومد؟ درباره سياوش هم 

همينطور...شما ما رو طوری می خواستيد که نبوديم. 

می گم ما... چون خانواده من هم با نارضايتی هاشون 

درباره سياوش به اين آتيش دامن زدند. از اين لحظه به 

د من و سياوش به هيچ وجه مسئوليتی دربرابر بع

کلماتی که از دهن يکی ديگه خارج می شه يا عملکرد 

ديگران نداريم. من نمی تونم کسی رو توی چشم 

ديگری خوب جلوه بدم همينطور سياوش... بهتره اگر 

دوست داريد با هم رفت و آمد کنيد خودتون مثل افراد 
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رو به عهده بالغ مسئوليت رفاقتهای پشت پرده 

  ...بگيريد

نگاه خيره سعيد به خواهرش را همه ديدند. موضوع 

صحبتش با مادرم و سعيد بود. موقع خوشگذرانی، 

سعيد يکی از پايه های مهمانی های کيارش و کامران 

بود اما به محض اينکه دعوا می کردند يا حرف و 

سخنی پيش می آمد،خبرش در خانه ما می پيچيد و همه 

ه خاطر حرفی که نزده يا کاری که نکرده و سحر را ب

روحش هم خبر ندارد شماتت می کردند. سابقا خودم هم 

اين کار را می کردم و هميشه سحر می ناليد و التماس 

سعيد می کرد تا می تواند فاصله بگيرد. هيچکس گوش 

 .نمی داد و اين وسط سحر بين ما له می شد

دی کند حرفش را با لحنی ماليم بدون اينکه به کسی تن

زد. برای همه مرز تعيين کرد و دور حريم زندگی من و 
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 :خودش يک ديوار بلند کشيد

من و سياوش به هم قول داديم هيچ توقعی درباره  -

خانواده ها از همديگه نداشته باشيم... مامان، بابا... با 

شما هم هستم... من اگر تنها اومدم حق نداريد فشار 

ت نيومده يا زنگ بزنيد سياوش بياريد که چرا شوهر

رو بندازيد تو رودربايستی... هر مناسبتی هم باشه 

فرقی نداره... من همه شما رو دوست دارم و اين عالقه 

رو با عملم سال هاست ثابت کردم... از کلماتی که شما 

استفاده می کرديد مثل قربان صدقه هايی که عادت 

ما از جونم مايه داشتيد جلوی جمع بگيد استفاده نکردم ا

گذاشتم... من خيلی چيزها رو قربانی کردم که نشون 

بدم مهم هستيد. از شخصيتم گذشتم که به کسی بی 

احترامی نشه... دل مادری نشکنه... غرور مردی 

خدشه دار نشه... من فداکاری کردم که بفهميد 
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دوستتون دارم... من از جوانی و زيباييم گذشتم... 

دردم رو توی خودم ريختم نکنه  موهام سفيد شد چون

کالم تند و تيزی به کار ببرم حرمت پدرها و مادرها 

بشکنه ولی آيا شما هم اين کار رو کرديد؟ همه ادعا می 

کنيد خيلی منو دوست داريد اما حاضر نيستيد از 

کوچکترين خواسته خودتون بگذريد يا به خاطر من فقط 

 .يک قدم کوتاه بياييد

در طول اين هفت هشت سال منو حتی حاضر نشديد 

بشناسيد ازم اندازه توانايی هام توقع داشته باشيد. من 

برام عمل مالکه نه قربان صدقه رفتن. پس اگر هزار 

سال کسی از بين شما بگه براش اهميت داشتم يا دارم 

  .محاله بپذيرم بهتره خودتون هم روش فکر کنيد

در من ناراحت نمی شم اگر همين االن کسی انق

شجاعتش رو داشته باشه با صدای بلند بگه از ريخت 
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نحسم حالش به هم می خوره ولی از بازی خوردن 

متنفرم... سياوش عالقه اش رو با عملش ثابت کرد. از 

خودش گذشت تا باورش کنم بنابراين هنوز جا برای 

ادامه دادن باقی گذاشته... من هرگز نمی تونم تجربيات 

شتم فراموش کنم يا ببخشم... گذشته ای که باهاش دا

مثال من هرگز سيلی زشتی که به خاطر قسم دروغ 

مادرش و طرفداری کردن از همسر برادرش به صورتم 

کوبيد از ياد نخواهم برد ولی می تونم سکوت کنم و به 

گذشته بسپارم به شرطی که دوباره تکرار نشه...پس 

نوند... باز تأکيد می کنم... خانواده خودم بهتره خوب بش

اجازه نداريد از من توقع کنيد به روش اشتباه قبليم که 

کار ما رو به اينجا کشونده ادامه بدم از سياوش هم 

 .هيچ توقعی نمی تونيد داشته باشيد

به در گفت که ديوار بشنود. به حدی خودش خوب 
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حرف می زد که نيازی نبود مداخله کنم. دستش را از 

ه اتحادمان را به رخ روی زانوی من بر نمی داشت ک

بکشد. من هم دستم را به پشتی صندلی اش تکيه دادم 

و گاهی سرم را به عالمت تأييد حرف هايش باال و 

 :پايين می کردم

ما هنوز برای بچه دار شدن فرصت داريم... تا هر  -

دوی ما حس نکنيم آمادگی دعوت يک انسان به اين دنيا 

و حمايتش رو پيدا نکرديم هيچ اقدامی نمی کنيم... دکتر 

رفتيم، مشاوره گرفتيم و خدا رو شکر مشکل کوچکی 

هم که وجود داشت با دارو رفع شد اما کی تصميم 

د در صد به خودمون بگيريم بچه دار بشيم ص

مربوطه...از اين لحظه به بعد هم به هيچ احدی 

دربارش توضيح نمی ديم اگر هم االن گفتم فقط به 
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احترام پدر و مادرهامون...از شما هم توقع داريم احترام 

  ...ما رو حفظ کنيد و ديگه نپرسيد

زير چشمی نگاهی به پدرم انداختم. شبيه کسی بود که 

نتحاری کند. به حدی موضوع بچه آماده است حمله ا

دار شدن ما برای پدر و مادر من مهم بود که هر دو از 

 :شنيدن حرف های سحر کبود شده بودند

ما راه درازی پيش رو داريم... درستش اين بود که از  -

خانواده ها می خواستيم همراه ما باشند... کمک کنند... 

هيچکس  حتی مشاوره روانشناسی ببينند اما متأسفانه

از اين جمع حاضر نيست از موضع خودخواهی پايين 

بياد... شما که بزرگتر های ما هستيد وقتی اهميتی به 

ما نمی ديد چرا توقع داريد ما فداکاری کنيم؟ اوليت ما 

از اين به بعد مسئوليت بزرگيه که در قبال خانواده 

کوچک خودمون داريم... همونطور که اوليت شما ما 
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حرف مردم يا نشکستن غرور خودتون مهم نبوديم... 

بود... ما از شما ياد گرفتيم...و ممنون که درس بزرگی 

 ...به هر دوی ما داديد

پدرم ديگر نتوانست سکوت کند. عصبی دستش را بلند 

 :کرد و تقريبا داد زد

برو بابا... تحفه... فکر کردی کی هستی؟ من صد تا  -

می ريزم... االن  بهتر از تو رو می خرم به پای پسرم

داغه نمی فهمه ولی باالخره که پشيمون می شه؟ 

سياوش لب تر کنی بهترين دختر تهران رو برات می 

 ...گيرم پنجاه تا وارث برات بياره

به سختی جلوی خودم را گرفتم نخندم اما متلکم را 

 :انداختم

 !بله ديدم -

يخ زد. لحظه ای نگاهش روی من خشک شد و بعد 
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 :پريد عصبی از جا

 .پاشو بريم خانم... تو هم بمون خودت رو بدبخت کن -

پدرم رفت و ثابت کرد سحر درست می گفت تمام قربان 

صدقه رفتن ها و عروس گلم گفتن هايش دروغ بوده و 

در عمل هيچ حس مثبتی نسبت به سحر ندارد مگر به 

قول خودش وارث بياورد. مادر و خواهرهايم برای 

معلوم بود نمی خواهند با کينه از  رفتن ترديد داشتند.

من و سحر جدا شوند. روبوسی کردند و مادرم قبل از 

 :ترک خانه گفت

  .حاال شب بياييد خونه ما حرف می زنيم -

اين روش هميشگی مادرم برای ختم دعوا بود. اگر می 

ديد دو نفر روی هم چاقو کشيده اند و بدترين حرف ها 

می گفت شام تشريف را به هم می زنند وسط کشمکش 

بياوريد حرف می زنيم. چند مدل غذا می پخت و فاميل 
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را سر سفره می آورد. خودبه خود مجبور می شديم 

صلح کنيم. سحر اين اخالقش را دوست داشت اما می 

دانستم به اين زودی زمان مناسبی نيست مجبورش کنم 

 :دوباره سر سفره خانه پدرم بنشيند

 .ای بعدمامان جان... باشه بر -

 :با بغض پرسيد

 يعنی ديگه هيچوقت خونه ما نمياييد؟ -

باز هم تحليل سحر به من ثابت شد. بيشتر کشمکش 

های خانوادگی ما را پدرم به وجود می آورد و بقيه از 

ترس هم که شده تبعيت می کردند. بزرگترين دردشان 

زياد حرف زدن درباره يک مسئله برای پر کردن 

ر درباره يک موضوع بحث می کردند وقتشان بود. آنقد

که کار به جای باريک می کشيد و بعد با توپ پر می 

خواستند گلوی هم را پاره کنند. جوری که هميشه مرا 
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 :هم تسخير می کرد و زندگی ام را سياه و تار کرده بود

فعال اجازه بديد ما کمی آرامش بگيريم تا ببينيم چی  -

 پيش مياد؟

ل سحر در گوشم خوانده بود. از من اين جمالت را از قب

خواست اگر در چنين موقعيتی قرار گرفتيم فقط برای 

مدتی به خانواده ام بفهمانم ممکن است ديگر نباشيم. 

همه چيز را موکول به بعد کنم و به قول معروف به 

جای جواب قطعی دادن همه را بپيچانم. می دانستم اين 

دگی ما خواهد وضع موقتی است و تأثير خوبی روی زن

گذاشت برای همين بدون ترديد مو به مو انجامش می 

دادم. مادرم دلخور رفت اما برعکس هميشه که دست و 

دلم می لرزيد حس کسی را داشتم که درس بزرگی به 

  .عزيزش می دهد و بايد منتظر نتيجه بماند

با رفتن خانواده من، نوبت به خانواده سحر رسيد. تمام 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1088 
 

ه بودم سحر اينطور با خانواده خودش اين سالها نديد

 :حرف بزند. خط قرمزها را يکی يکی روی همه کشيد

با زندگيم بازی کرديد... سمانه طالق گرفت من قربانی  -

شدم... گفتم حاال که خانواده سياوش پيشقدم شدند به 

سمانه نگيد بياد هر چی رشته کردم پنبه کنه... کی به 

 ر می فهمه؟شما گفته سمانه از همه بيشت

 :مادرش گويا دلخور بود

خيلی کار زشتی کردی... سمانه به خاطر تو کارش  -

 ...رو ول کرد تا اينجا اومد

به خاطر من؟ سمانه به خاطر من حاضر نمی شه يک  -

لحظه احترامم رو نگه داره... سمانه برای اينکه ثابت 

کنه عقلش بيشتر از من می رسه هر کاری می کنه که 

به هم بخوره... که سرش رو باال بگيره به  زندگی من

همه بگه ديديد گفتم سحر خره نمی فهمه بايد به حرف 
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 من گوش می کرد؟ 

 :من حتی نمی دانستم سمانه اينجا بوده

 مگه سمانه اينجا بود؟ -

سحر به سمت من چرخيد و ديدم که صورتش از خشم 

 :سرخ شده

دند... نبود... ولی بايد عقل کل تشريف فرما می ش -

مامان زنگ زد جلوی چشم من بهش گفت بيا... پشت 

تلفن داشت می گفت برسه همه رو بيرون می کنه... 

چشمش به پدر سياوش بخوره رسواش می کنه... آخه 

کی بهش همچين اجازه ای داده؟ جالب اينجاست بيشتر 

از من حس طلبکار بودن از شما رو داره... ميگه خيلی 

عيتی بودم بعد مامان يک کلمه وقته منتظر همچين موق

از من نمی پرسه اصال دلت می خواد خواهرت تو 

همچين لحظه مهمی از زندگيت باشه؟ زرتی تلفن رو 
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برداشت زنگ زد نکنه خانم ناراحت بشه. مادر من کی 

می خوای بفهمی؟ سمانه اگر خيلی بلده چرا زندگی 

خودش از هم پاشيد؟ من نمی خواستم مثل سمانه 

اينجا بشم تف دهن مردم... خيلی تالش کردم به برگردم 

اينجا نکشه بعد شما زنگ می زنی به کسی که منش و 

طرز فکرش با من زمين تا کهکشان فرق داره ازش می 

خوای بياد برای من خط مشی تعيين کنه؟ واقعا فکر 

کرديد هيچ تقصيری تو وضع االن من نداريد؟ اتفاقا من 

ه ای دلخورم. برای اينکه از شما بيشتر از هر کس ديگ

آب من و سمانه توی يک جوب نمی رفت با ازدواج من 

موافقت کرديد من هم فراری داديد به اين بهانه که 

سمانه شکست خورده رعايت حالش بشه؟ مگه فقط 

سمانه بچه شما بود؟ اون هر تصميمی بگيره اشکال 

نداره بقيه بايد مراعات کنند ولی من حق اشتباه کردن 
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رم؟ نمی دونيد چقدر بی پناهی کشيدم جرأت نداشتم ندا

  .بيام حتی پيشتون درد دل کنم

 

اشک هايش را پاک کرد و نگاهش را چرخاند تا 

برادرش را پيدا کند. نوبت سعيد بود تا دو تا ضربدر 

کلفت قرمز روی رابطه اش با خواهر کوچکتر کشيده 

 :شود

چرا؟ چون آقا سعيد... به من تهمت زدند می دونی  -

برادرم حرمت من رو به خاطر خوشگذرونی با کسانی 

 ...که هيچ ارزشی برام قائل نيستند شکست

 :سعيد چشم گرد کرد و عصبی پرسيد

 من؟ من باعث شدم؟ -

آره تو... چقدر بهت گفتم اين همه آدم توی اين دنيا  -

چرا بايد بری پای بساط کامران و کيارش که حرفش رو 
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 وش کردی؟من بخورم؟ مگه گ

 !خب رفيقم بودند -

 رفيق مهمتره يا خواهر؟ رفيق با ارزشتره يا ناموس؟  -

 ...برو بابا -

آره برو بابا... وقتی من توی خونه سياوش از تنهايی  -

فکر خودکشی بودم جنابعالی داشتی با رفيقات به 

سالمتی می زدی.. که برادر من بشه وسيله تفريحشون 

کاش به همينجا ختم می  به ريش من بخندند... ای

شد... جلوی من دستت می انداختند که عرضه کاسبی 

نداری و چشمت به دست همون رفيقاته... آب می شدم 

از خجالِت کاری که نکرده بودم... هيچوقت از خودت 

نپرسيدی چرا سحر اجازه نمی ده با سياوش حرف 

بزنی؟ يا جمع نمی کنه به اميد حمايتی که به زبون می 

ی برگرده؟ اصال از خودت پرسيدی من چرا اين آورد
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همه حقارت تحمل می کردم ولی باز بر می گشتم سراغ 

سياوش؟ چون به من ثابت کرده بودی من آخرين اوليت 

تو تصميم گيری هات به حساب ميام... اول خوشی، آخر 

خوشی شايد سالی ماهی يک بار هم سحر در حد چهارتا 

الی نبودن عريضه کالم حرف پوچ که صرفا جهت خ

 ...گفتی

تو روانی هستی...مشکل روحی داری...سياوش  -

 ...ببرش پيش روانپزشک

سحر مثل ديناميت وسط خانه مادرش منفجر شد. آنقدر 

جيغ زد که لحظه ای فکر کردم هر لحظه ممکن است 

  .سکته کند. حرف سعيد خيلی برايش سنگين بود

ار است که در ميان صحبت هايش فهميدم اين چندمين ب

سمانه و سعيد مسئله داروهای آرامبخشی که دکتر 

روانپزشک تجويز کرده بر سرش می کوبند و از واژه 
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برای ساکت کردنش استفاده می کنند. » روانی«

رازهايی را برمال کرد که تا اين لحظه به زبان نياورده 

بود. تمام اين مدت حرمت مرا نگه داشت که درباره 

نی که مدتی با سيما قرار می گذاشت رابطه سعيد با جوا

چيزی نگفت. تازه فهميدم همه دنيا از بی آبرويی 

خانواده من خبر داشتند جز خودم و سحر با اينکه می 

دانسته، وقتی من تحقيرش می کردم حرفی نمی زده و 

 :حاال سعيد او را روانی خطاب می کرد

 پاشدی با پسره رفتی شمال که بره با زن برادر شوهر -

من قرار عاشقانه بذاره؟ شمال نديده بودی؟ بی غيرت 

بودی؟ مامان تو بگو... يادتون رفته جلوی همين در به 

 پای سعيد افتادم نره؟ 

 :سمت در خانه رفت و به زمين اشاره کرد

همينجا... روی پاهام زانو زدم از برادرم خواستم يک  -
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بار... فقط يک بار به خاطر من از خوشگذرونيش 

ه... اون سيلی رو من از تو خوردم سعيد ... از تو بگذر

خوردم مامان... سياوش نزد شماها زديد... باباش 

تهمت زد چون يک جو غيرت توی خانواده من نديد... 

خيالش راحت بود کس و کار ندارم... پشت ندارم...به 

سمانه و دوست پسرش که توی خونه شما شام دعوت 

سفيد می کنم نگاه کرد می شه ولی من از تنهايی گيس 

و گفت تن عروسم می خواره...کجا بوديد وقتی مامان 

سياوش زنگ زد گفت قلدرهاش رو می فرسته به سعيد 

چاقو بزنند؟ خاک تو سر من که دلم برات لرزيد ولی تو 

رفتی به من هم گفتی روانی؟ خوش گذشت آقا سعيد؟ 

خوش گذشت با غيرت؟ مامان حاال فهميدی چرا ديگه 

ندارم ببينمت؟ سعيد و سمانه سالمت باشند گور  چشم

پدر سحر؟ می دونی چرا؟ چون من می ريزم توی خودم 
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که ناراحتی شما رو نبينم... ولی اين دو تا خشتک شما 

رو می کشند سرتون... شما لياقت دختری مثل من رو 

نداريد... آدم بی آزار عزيز نمی شه... اتفاقا هرچی 

نشی بيشتر خفه ات می خدمت کنی و مزاحم کسی 

کنند... آخرش هم جلوی خودم می گيد سحر که الزم 

نداره... سحر که دلش نمی خواد... سحر که گله 

  ...نداره... سحر که آدم نيست

مادر و پدرش سکوت کرده بودند و همين بيشتر سحر 

را می سوزاند. حتی يک کلمه از ترس سعيد و سمانه 

ف نزدند. فقط ايستادند که کمی بعد تشريف فرما شد، حر

و ضجه زدن سحر و متلک های سوزناک سعيد و 

سمانه را شنيدند اما دريغ از يک نگاه که دل به خون 

نشسته سحر را آرام کند. معلوم شد سمانه آمده و سحر 

بيرونش کرده. با اين حال اطراف خانه منتظر مانده تا 
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خانواده من بروند. دوباره با تماس مادرش برگشته 

ود. از در که رسيد می خواست من و سحر را از وسط ب

پاره کند. سحر دختر آرامی بود. هر اتفاقی می افتاد 

جيکش در نمی آمد. بارها ديده بودم به خواهر و 

برادرهايش از طرف پدر يا مادرش هدايايی داده می 

شود اما از سحر دريغ می کردند. يک بار حسادت 

مالی خيلی بدی با  نکرد. با اينکه خودش در وضعيت

من زندگی می کرد اما می گفت اشکال ندارد. 

خودسرپرست بودن سمانه به او اين حق را می داد 

حتی حقوق سحر را بردارد و همه می گفتند سحر نياز 

ندارد. الحق که محتاج تر از سمانه بود با شوهر بی 

شعوری مثل من که برای خريد خورد و خوراک خانه 

قه می گذاشتم چه برسد به رخت و هم او را در مضي

 !لباس
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دعوای سنگينی بين سحر و سمانه شکل گرفت. جلوی 

من تحقيرش می کرد. متهم بود به حماقت و عجيب تر 

اينکه برای کوبيدن خواهرش از من دفاع می کرد. می 

گفت سحر دروغ می گفته و من هيچ مشکلی ندارم که 

! من با اين اگر داشتم چرا اين همه سال طالق نگرفته؟

رفتارها غريبه نبودم. قبال اهميت نمی دادم آدم ها را 

تحليل شخصيتی کنم اما در اين مدت ياد گرفته بودم هر 

کس را بايد خوب شناخت و اندازه خودش توقع کرد. 

بايد ديوار کشيد جلوی مردمی که خواسته يا ناخواسته 

برای اثبات خودشان دست به هر کاری می زنند حتی 

ن شخصيت خواهر و برادر يا فرزندانشان. معنی شکست

خط قرمزهای سحر را در اين لحظات خوب می فهميدم. 

سحر آدمی نبود به خانواده اهميت ندهد اما بايد جلوی 

پوسيده شدن ريشه های انسانيتش را در برابر افرادی 
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مثل سمانه يا پدر من می گرفت. تا کی سکوت و احترام 

شد؟ تا کی گذشت و فداکاری  وقتی به ناحق تعبير می

وقتی راه را برای ضربه های بعدی باز می کرد و نتيجه 

اش اين می شد که همه او را احمق فرض کنند؟ احمق 

نبود می فهميد ولی تندی نمی کرد. حاال که صدای 

 .اعتراضش را همه می شنيدند برايشان عجيب بود

 

زبانش تلخ به نظر می رسيد چون هرگز کسی از سحر 

اعتراض نشنيده بود. جالب اينکه همه طلبکار بودند. 

مادرش نهايتا برای تمام کردن دعوا همه چيز را بدتر 

 :کرد. با گريه جلوی همه گفت

باشه سحر اشکال نداره من ازت به دل نمی گيرم...  -

شما هم هيچی نگيد حالش خوب نيست نمی فهمه چی 

 ...ميگه
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وانگی است. يعنی هر چه سحر گفته بود از روی دي

حالش خوب نيست و عقل ندارد. حتی من سوختم وای 

به حال سحر که تمام مسير با صدای بلند گريه کرد. 

نمی توانستم آرامش کنم. عقده يک عمر سکوت را با 

اشک هايش بيرون می ريخت. همه چيز بدتر شد وقتی 

سمانه هم رسيد. حرف های زشتی زد که واقعا حق 

دش آمده بود کمک کند و من سحر نبود. به خيال خو

تازه می فهميدم چرا سحر قبولش ندارد. روش سحر 

مدارا و صلح طلبی بود. هميشه از دعوا و جنجال 

وحشت داشت. دکتر عامری درباره اش به من گفت 

توانايی حضور در يک طوفان را ندارد و هر بار در 

چنين محافلی قرار بگيرد تا مدت ها مثل کسی که 

کرده، درد روحی و حتی جسمی می  تصادف سنگين

کشد. زندگی در فضای پر از تنشی که با من سپری 
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کرد، آستانه تحملش را به صفر رسانده بود. سحر حتی 

قدرت تندی کردن با مردم را نداشت. برعکس، 

خواهرش از آن دست افراد بود که اگر از چيزی 

خوشش نمی آمد با بدترين لحن ممکن واکنش نشان می 

ز هيچ کاری حتی سيلی زدن به بزرگتر نمی داد. ا

ترسيد. حرمت نگه نمی داشت و اين را شجاعت می 

دانست. سحر از چشم سمانه يک بزدِل دو رو بود برای 

همين می گفت عقلش نمی رسد. تصورش اين بود 

 .جواب ندادن سحر به بقيه دال بر موذی بودنش است

داد و  از دکتر عامری شنيدم که راه حرف زدن با سحر

بيداد نيست. بايد سر حوصله می نشستی حرف هايش 

را می شنيدی و سحر با کلی توضيحات جانبی اصل 

حرفش را بدون اينکه دل کسی را بشکند در لفافه می 

گفت و خيلی هم زود راه حلی برای تفاوت سليقه جور 
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می کرد حتی اگر الزم بود از خواسته خودش می گذشت 

همه چيز ترجيح می داد. همين  اما صلح و آرامش را به

اخالقش هم باعث می شد ديگران از نرمش سحر سوء 

  .استفاده کنند و نهايتا او را خط بزنند

ترس از دل شکستن و دعوا که از خصوصيات اصلی 

سحر بود در مغز سمانه اينطور جا افتاده بود که يک 

رنگ نيست وگرنه همان لحظه طرفش را قهوه ای می 

که سمانه خواهرش را دوست نداشت اتفاقا کند. نه اين

زن خيلی مهربانی بود. به قول سحر ترسناک ترين نوع 

عالقه را داشت. يک دوستی خاله خرسه به تمام معنا 

که تا طرفش را به کشتن نمی داد دست نمی کشيد. تمام 

زورگويی هايش از سر دلسوزی بود اما به بدترين 

بود در  شکل ممکن صدمه می زد. سمانه آمده

طرفداری از خانواده اش، پدر مرا رسوا کند ولی آيا 
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 روش سحر درست بود يا سمانه؟ 

وقتی شروع کرد آمار کثافت کاری های پدر و برادرهای 

مرا که معلوم نبود از کجا خبردار شده يکی يکی رو کند 

ديگر نتوانستم سکوت کنم. مثل دو حيوان درنده به جان 

از خواهر زنم کينه به دل داشتم  هم افتاده بوديم. آنقدر

که اگر زن نبود گردنش را می شکستم. سحر به هيچ 

وجه جلوی مرا نگرفت حتی پشتيبانی هم کرد و اجازه 

نداد پدر و مادرش که تازه در دفاع از سمانه به زبان 

آمده بودند، دخالت کنند. نهايتا وقتی ديدم اين وسط 

و از خانه سحر دارد پس می افتد دستش را گرفتم 

 .بيرون زديم

بی هدف در خيابان ها چرخ می زدم تا کمی آرام بگيرد. 

نمی خواستم با اين وضع روحی به خانه جديدمان 

برويم. برای لحظه ای که می خواستيم قدم های اول را 
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برای يک شروع جديد برداريم از خيلی چيزها گذشته 

بوديم. دست يخ زده اش را که گرفتم چنان دستم را 

چسبيد که حس کردم آخرين اميدش شده ام. دستم را 

کشيدم و پشت سرش گذاشتم. هدايتش کردم تا سرش را 

روی پای من بگذارد. آرام موهايش را نوازش می کردم 

و در سکوت به صدای هق زدنش گوش می دادم. دلش 

خيلی پر بود و بايد خودش را خالی می کرد. جلوی يک 

 :و نشست سوپرمارکت ايستادم. بلند شد

 .ببخشيد ناراحتت کردم -

 :با پشت دست گونه خيسش را نوازش کردم

تو ببخش که دير فهميدم... خوشحالم که باالخره  -

فهميدم ولی ای کاش به اينجا نمی کشيد... نمی خواستم 

  ...با سمانه دعوا کنم
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 :بين حرفم پريد

خوب کردی جوابش رو دادی... نمی بينی؟ هيچکس  -

نداره اشتباه خودش رو گردن بگيره...  انقدر شجاعت

دو تا پيک زهرماری خوردن با برادرهای تو از حفظ 

آبروی من يا حتی دردسر درست نکردن برام مهمتر 

بوده... تازه آخرش من شدم روانی... من بايد برم پيش 

روانپزشک چون هميشه برای سعيد، رفيق هاش 

 ...مهمترند

تنها دوست و رفيق  سحرم... ديگه تموم شد... االن -

واقعی ما توی اين دنيا خودمون هستيم... راست می 

گفتی زن و شوهر بايد قبل از هر چيزی دوست هم 

باشند...رفيق روز تنگ هم بودن،رازداری کردن، تو 

مصيبت کمک هم بودن، مراقبت از غرور همديگه تهش 

ختم می شه به خوشبختی ما...هيچی نبايد از گلومون 
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ين بره چون فقط با هم به ما خوش می بدون هم پاي

گذره... از امروز بايد برای هر لحظه مون برنامه های 

شاد بچينيم... مهم نيست بقيه خوششون نياد... مگه 

چند سال زنده ايم؟ مگه چند بار اين سن رو تجربه می 

 !کنيم؟ اصال می دونی چيه؟ نمی ريم خونه

کرده بود دستمال کلينکسی که روی بينی سرخش مچاله 

 :برداشت و با تعجب پرسيد

 پس کجا می ريم؟ -

خودم هم نمی دانم چطور اين ايده به ذهنم رسيد اما 

حس غرور می کردم. لبخندی زدم و سوييچ را از 

 :جايگاهش برداشتم

 !ماه عسل -

 :چشم های خيسش کامال از تعجب گرد شده بود

 ماه عسل؟ االن؟ کجا؟ -
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 خوبه؟ کجا رو داريم بريم؟ شمال  -

شانه هايش شل شد. حدس زدم با خودش فکر می کند 

قرار است مجبورش کنم به آن ويالی نفرين شده برويم. 

 :خنديدم و ضربه ای زير چانه اش زدم

قربونت برم... نترس ويالی بابام نمی ريم. من غلط  -

بکنم ديگه پام رو اونجا بذارم. به خودشون هم گفتم. 

صال سمت ويالی بابای من هزار تا هتل اونجا هست. ا

نمی ريم... به چالوس که رسيديم سر خر رو کج می 

 کنم از يه سمت ديگه ميرم خوبه؟

پيشنهادم باعث شد چشم هايش برق بزند. دستمال 

 :ديگری برداشت و صورتش را کامل خشک کرد

پس بريم خريد کنيم... بعدش هم بريم از خونه لباس  -

  ...بياريم
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 :روی صندلی عقب بود انداختمنگاهی به ساکش که 

 !تو که لباس داری -

 .دو تا لباس توی خونه است... تو هم لباس می خوای -

هيچی نمی بريم... يه کم خوراکی بخريم راه بيافتيم...  -

هر چی خواستی همونجا می خريم وقتی برگشتيم سرتاپا 

 !نو باشيم

نگاهش به حدی مهربان شد که می توانستم همانجا 

 :بميرمبرايش 

سياوش... عزيز دلم... من قربون تو برم که داری  -

برام سنگ تموم می گذاری ولی من بی شعور نيستم... 

گفتم دست و دلباز باش يا پول پرستی نکن ولی اصال 

دوست ندارم حاال تبديل به يک مرد ولخرج بشی که 

 .هيچ چفت و بستی نداره

وسط می دانستم از چه چيز می ترسد. من اصوال حد 
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نداشتم. يک بار تصميم می گرفتم يک کاری را انجام 

ندهم تا آخر دنيا به خودم حرامش می کردم و به قول 

 :معروف از آن طرف بام می افتادم

نترس عشقم... ولخرجی نمی کنم... باشه از خونه  -

لوازم مياريم ولی می خوام ببرمت مغازه گردی حسابی 

 .لباس بخری

سحر نداشتم. دستم را گرفت و توقع چنين کاری را از 

قبل از اينکه بتوانم بفهمم چه قصدی دارد، خم شد و 

 :بوسيد

 !ممنون مرد خوبم -

بايد می خوردمش. بايد سر تا پايش را غرق بوسه و 

عشق می کردم. حيف که در خيابان بوديم و من فقط 

توانستم حرکت قشنگش را تکرار کنم. دستش را 

م تا برای سفر تنقالت بوسيدم و هر دو پياده شدي
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  .بخريم

يکی دو ساعت بعد از شهر تهران بيرون زده بوديم. 

 :دست ظريفش بين انگشتانم مثل برف آب می شد

 پرتقال می خوری؟ -

  :لبم را غنچه کردم و به سمتش چرخيدم. خنديد

 ...نکن سياوش شبيه اردک شدی -

بچگانه دهانم را باز کردم و سحر با دست آزادش تکه 

  :پرتقال نمک زده به خوردم داد ای

 ...اوم... چه کيفی داره از دست تو ميوه خوردن -

  :به جاده اشاره کرد

 ...حاال جلوت رو نگاه کن نريم تو باقاليا -

با ديدن مغازه های کنار جاده قبل از اينکه نظرش را 

  :بپرسم راهنما زدم

 آش می خوری؟ -
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 :لبخندش را دوست داشتم

گی؟ گرسنه نيستم ولی دلم می خواد  وای راست می -

 .يک بار امتحان کنيم

صدای حرکت الستيک های ماشين روی سنگ ريزه ها 

  :داخل کابين پيچيد

 دستشويی نمی خوای بری؟ -

دست هايش را به هم ماليد و چاقو را روی ميوه های 

 :داخل کيسه گذاشت

 .آره بايد برم دست هام رو بشورم -

و دنبال سرويس بهداشتی تميز  مردانه دستش را گرفتم

گشتم. چنان ذوق کرده بود که انگار دنيا را به او می 

دادم. خبر نداشت آنکه خودش را مالک همه دنيا حس 

  .می کند من هستم
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جلوی سرويس زنانه ايستادم تا کارش تمام شود. 

بيرون که آمد دست هايش از سردی آب سرخ شده بود. 

 :گرفتم تا گرمشان کنم با هر دو دستم، دست هايش را

 آخ بميرم... يخ زدی؟ -

لب پايينش را گاز گرفت و با چشم و ابرو به زنی که 

پشت سرش خارج شد اشاره کرد که صدای دل و قلوه 

 :دادن ما را نشنود

خدا نکنه... تازه شوهر خوش تيپم رو پس گرفتم  -

 ديگه از اين حرف ها نزن... چرا نرفتی؟

. برو سر يه ميز بشين تا من صبر کردم تو بيای.. -

 ...دست هام رو بشورم

نگاهش برق می زد و عشق از چشمانش می باريد. 

خيلی هم سخت نبود. دو سه کلمه حرف قشنگ و کمی 

توجه و احترام می توانست طعم يک زندگی دو نفره را 
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به حدی شيرين کند که همه تلخی ها را از بين ببرد. 

من آش رشته گرفتم.  سحر سفارش خوراک لوبيا داد و

روی نيمکت چوبی کنار جاده نشستيم و به منظره کوه 

  :های سرسبز و زيبای چالوس خيره شديم

 می خوای امتحان کنی؟ -

  :قاشقی از خوراک لوبيا جلوی دهانم گرفته بود

 مگه می شه دست خانم خوشگلم رو رد کنم؟ -

به محض اينکه قاشق درون دهانم قرار گرفت خودش 

  :ل بچه ها لوس کردرا مث

 !من آش می خوام -

  :سريع محتويات دهانم را قورت دادم

رشوه می دی؟ مگه نگفتم هرچی می خوای بگو  -

 بگيرم؟ 

خواستم دوباره به سمت رستوران بروم اما دستش را 
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  :روی شانه ام گذاشت و وادارم کرد بنشينم

بشين بابا... يک کاسه زياده فقط يکی دو تا قاشق...  -

 باشه؟

بيشتر از هر وقت ديگری به چشمم زيبا می آمد. وقتی 

گردنش را کج کرد و آنطور معصومانه لبخند زد دلم می 

خواست همان جا جلوی چشم همه در آغوشم حلش کنم. 

  :گونه اش را بين انگشتانم گرفتم

 تو جون بخواه... کيه که بده؟ -

کی جون خواست؟ يه قاشق آش اين حرف ها رو  -

  ...جونم نداره

کاسه آش مرا به سمت خودش کشيد و ظرف کشک را 

 :روی آن خالی کرد

 آش رشته می خوری يا آش کشک؟ -

 ...من اينطوری دوست دارم -
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  :خنديدم

 .ببخشيد که آش مال من بود -

عزيزم مال من و تو نداره... خودت گفتی همه چيز  -

 پنجاه پنجاه... نگفتی؟

 .همه رو سفيد بخت کردیاين االن نصف بود؟ تو که  -

  :شکمو شده بود

 سيرترشی بخريم؟ زيتون چی؟ -

دست زير چانه زدم تا خوب اين ذوق زنانه را در 

  :خاطره تصويری ام ثبت کنم

هنوز که نرسيديم... اصال شب می ريم هتل، فردا  -

 ...هرچی دلت خواست از بازار می خريم

و می با اشتها از هر دو کاسه مقداری بر می داشت 

خورد. حتی تصور خوردن خوراک لوبيا با آش رشته 

ای که پر از کشک بود، می توانست حال هر کسی را به 
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  .هم بزند اما عجيب به دلم می نشست

زنی که جلوی خودم می ديدم با سحری که سال ها 

کنارم زندگی کرد فرق داشت. با سليقه رنگ الک و رژ 

به شلخته  لبش را ست کرده بود. برعکس هميشه که

ترين حالت ممکن شالش را دور گردنش می پيچيد حاال 

خيلی خالقانه گره زده بود. ترکيب رنگ سفيد و آبی 

آسمانی تيپش را اسپرت تر از هميشه می کرد. بوی 

عطرش نفسم را شيرين و دلم را گرم می کرد. می 

دانستم مرا به خاطر گذشته نبخشيده اما شک نداشتم 

دهم خاطراتش کمرنگ خواهد شد.  اگر همينطور ادامه

همين که ديگر حرفش را پيش نمی کشيد يعنی نيازی 

نداشت برای روشن شدن مسير آينده از چراغ گذشته 

  .استفاده کند

به يکی از شهر های ساحلی استان زيبای مازندران که 
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رسيديم، چشمم به تابلوی يک هتل افتاد. سرعتم را کم 

 :کردم و پرسيدم

 ه؟اينجا خوب -

 :به مسير اشاره دست من آن طرف جاده نگاه کرد

  .نمی دونم... بايد بريم قيمت بگيريم -

 تو جای خاصی توی ذهنت نداری؟ -

بچه که بوديم وقتی بابا ويال رو نخريده بود... هميشه  -

می رفتيم هتل فانوس... نزديکه اگر دوست داری بريم 

له نرفتم ببينيم االن وضعش چطوره؟ البته بگم خيلی سا

 .ممکنه مثل قبل نباشه

  .پس پيش به سوی هتل فانوس -

کمی جلوتر با راهنمايی سحر از جاده خارج شديم و 

کنار تابلوی کهنه يک مجتمع قديمی از اتاق های لب 

ساحل به نام هتل فانوس ايستاديم. خاطرات کودکی اش 
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زنده شده بود. اتاق ها قيمت کمی داشت. سحر با اينکه 

ل را می شناخت از متصدی خواست اتاق را فضای هت

قبل از رزرو به ما نشان دهد. می ترسيد کثيف باشد و 

من غر بزنم. بدک نبود. يک اتاق کوچک با تخت دو 

نفره و يک سرويس بهداشتی نسبتا تميز داشت. چيزی 

که نظرم را جلب کرد محيط سرسبز و حياط های 

کرده  کوچکی بود که با شمشاد بين هر اتاق درست

بودند. سحر دو دل بود اما من که برای اولين بار داشتم 

به جای ويال، اقامت در يک هتل را در شمال تجربه می 

کردم حسابی ذوق داشتم. به جای اينکه سحر اصرار 

کند من مثل بچه ها پا در يک کفش کرده بودم که 

  .همينجا بمانيم

رديم. لوازم کمی که همراه داشتيم را به اتاق منتقل ک

سحر تعريف کرد نزديک ساحل يک کافه داشته که شب 
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ها برای بچه ها انيميشن پخش می کرده. پيشنهاد دادم 

تا ساحل پياده روی کنيم. لباس عوض کرديم و راه 

افتاديم. هوا هنوز روشن بود. نسيم ماليمی می وزيد و 

بوی ساحل را با خودش به اتاق ها می برد. دستش را 

لقه زد و سرش را روی شانه ام دور بازوی من ح

گذاشت. وجودم پر از غرور مردانه و حس پيروزی 

شده بود. اکثر اتاق های هتل خالی بودند. ما درست 

وسط هفته و زمانی آمده بوديم که کمتر کسی به سرش 

می زد قصد سفر به شمال کند. اين خلوتی را يک 

زمانی دوست نداشتم و حاال عاشقش شده بودم. در 

ای مسير سرسبزی که به ساحل ختم می شد جلوی انته

 :يک سازه کلبه مانند ايستاد و گفت

اينجا بود. تا ساعت نُه شب مردم برای چای و قهوه  -

می اومدند... بعدش پر می شد از بچه ها که عين 
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کارتون نديده ها تام و جری يا پلنگ صورتی تماشا می 

 .کردند... من و سعيد عاشق اينجا بوديم

 قدر جای من خالی بوده؟ چ -

نمی دونم هنوز کار می کنه يا نه؟ ولی مطمئنم اگر باز  -

باشه شب بايد شوهرم رو از جلوی تلويزيون اينجا جمع 

 .کنم

هر دو با صدای بلند خنديديم. من عاشق انيميشن هايی 

مثل تام و جری يا پلنگ صورتی بودم. چنان غرق 

گوشم می ترکيد تلويزيون می شدم که نارنجک هم کنار 

 :يک ثانيه اش را از دست نمی دادم

فکر کنم تنها سليقه مشترک ما عالقه به کارتون  -

 باشه؟

اختيار داريد سلطان! محاله کسی به پای شما برسه...  -

  ...راستی
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ياد چيزی افتاده بود. نوک پا ايستاد و به جايی سمت 

 :ساحل خيره شد

به کسی نگو آبروم بيا برات يه چيزی تعريف کنم فقط  -

 .ميره

دستم را کشيد تا به جايی رسيديم که چند دوش سرپايی 

در محيطی باز کار گذاشته بودند. در کوچکی از يک 

سمت به ساحل داشت که سحر مرا مستقيم به سمت آن 

در برد. وارد محيط شنی که شديم به کنج ديوار اشاره 

  .کرد

ار هم پشت دو تخته سنگ بسيار بزرگ با فاصله کمی کن

 :ديوار گذاشته بودند تا جلوی موج های دريا را بگيرد

 اينجا رو می بينی؟ -

 خب؟ -

فکر کن عيد اومديم اينجا... مامان بيچاره من هم کلی  -
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لباس شيک و پيک برای من و سعيد از دوستش که 

لباس از آلمان می آورد خريده بود. خيلی ذوق لباس 

تا رسيديم بابا گفت  های عيد ما رو می کرد. اون روز

  .بريم رستوران... مامان هم اجازه داد لباس نو بپوشيم

خودش از چيزی که می خواست تعريف کند بلند زير 

خنده زد. دستش را کشيدم و از خلوتی استفاده کردم تا 

 :کمی بيشتر تنش را نزديک خودم نگه دارم

آخ چقدر خوبه اينطوری می خندی... بگو ببينم چه  -

 سر لباساتون آورديد؟ باليی

دقيقا بين اين دو تا تخته سنگ... من و سعيد داشتيم  -

  ...سر بادبادک با هم بحث می کرديم

نمی دونم چرا يک مرتبه تو يک لحظه دريا طوفانی شد. 

چنان موج بلندی سمتمون اومد که فرصت نکرديم فرار 

  .کنيم
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خودم حدس زدم چه باليی سرشان آمده. من که می 

 :دم سحر تعريف می کردخندي

موج ما رو کوبوند به ديوار... از سر تا پامون خيس  -

شديم... کتونی های من شلپ شلپ صدا می داد وقتی 

برگشتيم اتاق... وای... قيافه مامانم رو بايد می 

  ...ديدی...االن يادم می افته دلم براش خيلی می سوزه

م بود و دو ساعت موهای منو بافته بود...لباس من ِکرِ 

  ...آهار داشت

قشنگ شبيه سيرابی شده بود... بابام با چه مکافاتی 

وسط عيد خشکشويی پيدا کرد... مامانم تا مدت ها به 

خاطر سر و ريخت ما افسردگی گرفته بود هی می گفت 

 ...فقط دو دقيقه ولشون کردم
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هر دو ايستاديم و کمی خنديديم. من هم ياد خاطره 

ش را گرفتم و همين طور که قدم مشابهی افتادم. دست

 :می زديم تعريف کردم

سر کوچه ويالی بابای من ديدی يه جوب هست  -

 هميشه توش پر از لجن و آشغاله؟

قبل از اينکه من چيزی تعريف کنم با تصور آن جوی 

 :آب متعفن از خنده روی پاهايش خم شد

 .وای سياوش نگو... من توش مار ديدم -

جلوی خنده خودم را بگيرم تا به سختی می توانستم 

 :حرف بزنم

فکر کن... خودت ديدی وضع ويالی ما چقدر  -

داغونه... عيد اومديم هيچ کس نمی رفت آبگرمکن ويال 

رو درست کنه چون بابام پول نمی داد... يک هفته تمام 

آب گرم نداشتيم... هيچکس حموم نرفته بود...آخر من 
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ظرف می شست  دلم برای مامان سوخت که با آب سرد

رفتم خودم درستش کردم. بيچاره ترانه به محض اينکه 

آب گرم شد بچه هاش رو برد حموم کلی بهشون رسيد. 

لباس نو تنشون کرد شبيه بچه آدميزاد شدن... اومديم 

قدم بزنيم... به محض اينکه پسر کوچيکش شايان از 

ويال بيرون اومد پاش ليز خورد افتاد تو همون جوب... 

دويد تا برسه به اونجا بعد مستقيم شيرجه بزنه  انگار

توش...از سر تا پاش لجن می ريخت... ترانه وسط ويال 

 ...خودشو می زد

 :سحر از تصور شايان در چنين وضعی دلش سوخت

آخی... عزيزم چقدر اون بچه مظلومه... دلم کباب  -

 ...شد

بايد قيافه ها رو می ديدی... نمی دونستيم بخنديم يا  -

لوی ترانه رو بگيريم... بيچاره شايان وسط حياط ج
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ايستاده بود با شلنگ آب سرد... ترانه انگار با تفنگ 

داشت بهش شليک می کرد...هيچکس هم جرأت نداشت 

 .بچه رو از دست ترانه نجات بده

ديگه نگو دلم درد گرفت. می دونم ترانه عصبانی می  -

ن چقدر شه حتی بابات ازش می ترسه... بيچاره شايا

 .دلم براش سوخت

  .هنوز خودش يادش می افته حالش به هم می خوره -

يکی من می گفتم و دومی را سحر تعريف می کرد. 

خيلی راه رفتيم و گذر زمان برايمان بی معنی شده بود. 

هوا رو به تاريکی می رفت که از زور گرسنگی به 

سمت هتل برگشتيم. با عجله لباس پوشيديم تا خودمان 

  .به اولين رستوران برسانيم را

مجرد که بودم، هر پنجشنبه و جمعه يا تعطيالت رسمی 

خودم را به ويالی پدرم می رساندم. بيشتر از رانندگی 
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در جاده با ماشين هايی که مرتب عوض می کردم لذت 

می بردم تا محيط شمال يا وياليی که هيچ امکانات 

توانستم رفاهی به جز سقفش نداشت. تا جايی که می 

مراقب بودم پول خرج نکنم. اين بزرگترين ولخرجی من 

حساب می شد که پول بنزين می دادم. چقدر بدبخت 

بودم؟ گرسنه می آمدم و گرسنه تر بر می گشتم. وسط 

ويال از سرما يخ می زدم اما از بس در زندگی تفريح 

 !نکرده بودم به نظر خودم خيلی هم عالی بود

ه می کردم دليل دور شدن تک تک حاال که به گذشته نگا

دوست های قديمی و پسرهای فاميل را می فهميدم. به 

خيال خودشان با ماشين مدل باالی من می آمدند تا در 

ويالی پدر پولدارم تفريح کنند و چنان توی ذوقشان می 

خورد که حتی نمی خواستند بعد از سفر با من حرف 

اد کند به جز بزنند. هيچکس جرأت نمی کرد از من انتق
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سحر که با واکنش های تند و عصبی من طرف می شد. 

بقيه هم از ترس همين برخوردهای سفت و سخت من 

به جای اينکه طرفش را بگيرند بر عليهش می شدند و 

من همچنان در جهل خودم می ماندم. راست می گويند 

دوست حقيقی کسی است که برای اصالح اشتباهاتمان 

از گفتن ايرادهای ما ترسی ندارد، پيش قدم می شود و 

 .نه کسی که هميشه ما را می خنداند

از رستوران که بيرون آمديم هر دو خسته بوديم اما 

نمی خواستم به هتل برگرديم. جلوی يکی از مراکز 

خريد ايستادم. سحر هم اعتراضی نداشت. کمی گشت 

زديم و چند دست لباس هم خريديم. من دور می ايستادم 

ش انتخاب کند. بدون تحميل کردن سليقه شخصی تا خود

يا وسواس های سابق به او مجال دادم تا با آزادی فکر 

هر چه نياز دارد بخرد. طبق معمول زياد طول نکشيد. 
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برای منزل جديد حوله و روتختی از منسوجات 

مازندران خريد. به انتخاب هايش که نگاه می کردم در 

ه يا يک روتختی جديد اين فکر بودم همين چند تا حول

چقدر انرژی خوب برای روبرو شدن با آينده به من داد. 

  .خيلی نادان بودم که اين چيزها را ولخرجی می دانستم

لوازم را که داخل اتاق گذاشتيم با وجود خستگی هنوز 

ذوق داشتيم سری به کلبه انيميشن بزنيم. سحر کمی 

کالباس و مخلفات خريده بود. ساندويچ درست کرد تا 

کنار ساحل بخوريم. صدای جيرجيرک ها در ميان 

شمشاد های انبوه دو طرف مسير منتهی به ساحل 

ر کدام يک ساندويچ در ملودی زيبايی به پا کرده بود. ه

دست داشتيم و گاز می زديم. به حدی گرسنه بوديم که 

طاقت نياورديم به ساحل برسيم و غذا بخوريم. نزديک 

 :کلبه که شديم سحر با خوشحالی مرا صدا زد
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سياوش... ببين چراغ هاش روشنه... ميای تا اونجا  -

 مسابقه بديم؟

محتويات نصفه ساندويچ را در کيسه اش فرو کردم و 

 :داخل دهانم را قورت دادم

 من پايه ام فقط هر کی ببره جايزه اش چيه؟ -

 .نمی دونم تو بگو -

 ...اگر تو بُردی شب مثل بچه آدم می خوابيم -

 :ابروهايش را باال داد و با تعجب پرسيد

 بعد اگر تو با اون لنگای درازت بُردی چی؟ -

 :لبخند زدم و با اعتماد بنفس گفتم

 !ب بايد به من خدمات ويژه ارائه بدیکل ش -

 :لگدی به ران پای من کوبيد

 .بچه پررو -

حرفش را زد و بی مقدمه شروع به دويدن کرد. همه 
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توانش را به کار گرفته بود زودتر از من برسد. بين راه 

 :سعی کردم آستينش را بگيرم

 .جر زدی سحر از همين االن بازنده ای -

 .بيخود... من بُردم -

ريبا هر دو با هم رسيده بوديم. نفس نفس می زديم و تق

 :می خنديديم

 .قبول نيست. من بردم -

نخير... تو پاهات بلندتره انصاف نبود با من راه  -

 .بيافتی

 ...ديگه کسی که جر می زنه پای خربزه بايد بشينه -

خودم از جمله اشتباهی که گفتم چنان قهقهه زدم که 

را پايين کشيد و چپ چپ فروشنده کافی شاپ پنجره 

 :نگاهم کرد. از فرصت استفاده کردم و پرسيدم
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 آقا امشب کارتون پخش می کنيد؟ -

  .بله االن داره پخش می شه -

در ميان بچه های رنج سنی چهار تا هفت ساله نشسته 

بوديم با جديت تمام تام و جری تماشا می کرديم. يکی 

بود به ما و با از دختربچه ها به جای تلويزيون زل زده 

شکلک در آوردن دلبری می کرد. کامال برعکس روی 

صندلی نشسته بود تا شش دانگ حواسش به من و 

سحر باشد. حدودا پنج يا شش ساله بود و موهايش را 

با تعداد زيادی کليپس های کوچک به طرز مسخره ای 

آرايش کرده بود. من که بلند شدم بستنی بخرم باالخره 

ر رساند و با شيرين زبانی روی پايش خودش را به سح

 .نشست

جلوی صندوق بزرگی که يخچال مخصوص بستنی و 

نوشمک بود تصوير قشنگ سحر را با دختر خيالی 
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خودم می ديدم. با دقت کمک می کرد تا انبوه کليپس 

های رنگارنگ را مرتب روی سر دخترک تنظيم کند. 

می  يک بار گفته بود چند سال بعد خودش را در حالی

بيند که برای کودکش گيتار می نوازد و منتظر من است 

با هم شام بخوريم. حاال ما با هم رويای مشترک 

داشتيم. می توانستيم دو تايی برای چنين روزی برنامه 

ريزی کنيم و وجود بچه ديگر معنی يک بهانه برای 

طالق نگرفتن نداشت. به قول سحر چسب زخم نبود 

ار و منطقی در وقت اضافه به بلکه ثمره يک عشق پايد

حساب می آمد. نزديک رفتم و کمی خم شدم از فرشته 

 :کوچکی که در آغوش همسرم نشسته پرسيدم

 عمو جون بستنی می خوری؟  -

 :توقع داشتم دخترانه خجالت بکشد ولی با پرروی گفت

عمو من بستنی نارنجی می خوام... داداشم هم  -
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 !شکالتی

ز خنده منفجر می شد نگاه به چهره سحر که داشت ا

 :کردم

 بستنی نارنجی چيه؟ -

 :شانه ای باال انداخت و خنديد

نمی دونم... خوبه بابا بودن تمرين کنی... ببين اگر  -

دختر خودت بود از کجا می فهميدی بستنی نارنجی 

 چيه؟

خودش شروع کرد به توضيح دادن و با حرکات با نمک 

مورد نظرش دست های کوچکش شکل ظاهری بستنی 

 :را برای ما ترسيم کرد

از اين ها که اين شکليه دو تا پله داره... بعد سرش  -

 ...گرده اينطوری... تهش چوب داره نارنجيه

 :خنديدم و رو به سحر گفتم
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 .االن قشنگ لوکيشن اومد دستم -

ضربه ای با نوک انگشت به گونه لطيف دخترک زدم و 

 :پرسيدم

 چيه؟ حاال پرنسس کوچولو اسمش -

لبخند دندان نمايی زد و من بيشتر دلم ضعف رفت. هر 

 :چهار تا دندان باالی فکش ريخته بود

  .نازنين زهرا هستم. خوشبختم از آشناييتون -

سحر نگاهم کرد و حيرتش را با چشم های گرد شده 

 :نشانم داد

عجب بالی جونی هست اين نازنين زهرا خانم! االن  -

شبخت هستی؟ فکر کنم بايد شما از آشنايی ايشون خو

  .برم در محضرش کالس دلبری ياد بگيرم

دکتر عامری به سحر گفته بود بزرگترين ضعفش در 

برابر من کمبود دلبری های زنانه است. هر چند من بی 
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توجه بودم اگر هم سعيش را می کرد اما طبق نظر 

دکتر، سحر در بهترين حالت شبيه يک معلم سخت گير 

تر رفتار می کند که در ادامه مسير ممکن يا برادر بزرگ

بود برای هر دو نفر ما مشکل ساز شود. خودش که 

به چه » دلبری«هيچ ايده ای نداشت بفهمد اين واژه 

معناست اما متوجه شده بودم دايره تحقيقاتش حول 

متمرکز » چگونه يک زن دلبر باشيم؟«محور سوال 

  .مشده که من هم از مواهبش بی نصيب نمی ماند

ساعت که به يازده رسيد متصدی کافه چند بار اعالم 

کرد ديروقت است و همه بايد به اتاق هايشان بروند. 

بچه ها التماس می کردند تا يک اپيزود ديگر هم پخش 

کنند. من و سحر تنها بزرگساالن کافه بوديم. حضور ما 

به حدی خجالت آور بود که خودمان تصميم گرفتيم 

نگی ما را بيرون نياندازند. تمام راه به برويم تا با ارد
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تفريح کودکانه خودمان خنديديم. جرأت کردم حرف 

 :نازنين زهرای شيرين زبان را پيش بکشم

سحر دوست داشتی االن دخترمون هم سن نازنين  -

 زهرا بود؟

 :با خنده جواب داد

وای نه... فکر کن مجبورم می کرد روی سرش  -

م دو سيالبی هم خوشم مزرعه کليپس بسازم. از اس

نمياد. يا نازنين يا زهرا... نمی فهمم چه اصراری دارند 

 بعضی از مردم اسامی رو با هم قاطی کنند؟

 .من هم دوست ندارم -

خب هر کس دليلی برای کارش داره. اين چيزها هم  -

 .سليقه است. خوبه ما تو اين مورد هم نظريم

 :سری به عالمت تأييد تکان دادم و گفتم
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من امشب برای اولين بار دوست داشتم بچه دار  -

  .بشيم

زير چشمی نگاهش کردم و ديدم با چشم هايش چيزی 

 :نمانده جنازه ام را به دريا بياندازد

 نگفتم بچه دار بشيم که اينطوری نگاه می کنی؟  -

 بفرماييد نقشه بعدی چيه؟  -

  .نقشه نيست باور کن -

 قرارمون اين بود؟ -

 زود بهت بر می خوره؟ سحر چرا  -

چون هيچ وقت با من روراست نبودی. تا ميام باورت  -

 .کنم می فهمم برام دام پهن کردی

حالت تدافعی که گرفته بود را می پذيرفتم. زندگی کردن 

در يک رابطه که هيچ حرفی از طرف من بدون نقشه 

قبلی و با نيات خودخواهانه نبوده تمامی بليط های 
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 :سوزانده بوداعتباری ام را 

عزيزم... گوش کن جوش نيار... من قبال اگر حرف  -

بچه می زدم به خاطر فشار خانواده خودم بود. هيچوقت 

دلم برای داشتن يک بچه نلرزيده بود. امشب اولين بار 

بود حسش کردم. نگفتم که بچه دار بشيم به اين 

  .زودی... فقط خواستم حسم رو گفته باشم

پس بدون تا دو سال ديگه خبری از بچه نيست بی  -

 !خود ذوق زده نشو

قدم هايش را سرعت داد تا با لب و لوچه آويزان حالی 

 :من کند قهر کرده. راه می رفت و غر می زد

فکر کرده با دو تا کادو و چهار تا جمله من خر می  -

شم... من که می دونم بچه بهانه است... فقط می خواد 

بشم بعد دوباره بشه همون آش و همون  من پايبند

 ...کاسه... سحر بمونه و حوضش
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شيطنتم گل کرد. با چند گام بلند خودم را به او رساندم و 

با يک حرکت هيکلش را روی کتفم انداختم. جفتک زنان 

 :سعی داشت خودش را خالص کند

 ...ولم کن... بذارم زمين ديوانه -

تا صبح کنيزی حرف نباشه... امشب باختی بايد  -

 ...شوهرت رو بکنی

 من باختم؟ -

 .حاال می بينيم -

جلوی در اتاق که او را روی زمين گذاشتم مشت های 

 :ريز به سينه ام می کوبيد

 ...بدجنس... بدجنس... بدجنس -

سعی داشتم در تاريکی کليد را وارد قفل کنم اما جوابش 

 :هم دادم

 ...جر زن... جر زن... جر زن -
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 !دم االن تو داری جر می زنیمن بُر -

 .به همين خيال باش -

 

تا من دوش گرفتم، سحر ملحفه های تميزی که با 

خودش آورده بود روی تخت و بالشت ها کشيد. شمع و 

عود روشن کرد و از همه مهمتر آن لباس مخصوصش 

گذاشت هم » پوست کن«که از ترکيه خريد و نامش را 

  .پوشيد. کامال سوپرايز شده بودم

روی تخت دراز کشيده بودم و در سکوت تماشا می 

کردم. جلوی آينه سرتاسری ميز آرايش که روبروی 

تخت بود داخل گوشی موبايلش دنبال چيزی می گشت. 

پشتش به من بود اما می توانستم تصوير کاملش را در 

آينه ببينم. نگاهش لحظه ای باال آمد و به من لبخندی 

 :زد
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 دنبال چی می گردی؟  -

 !يه آهنگ ماليم -

داشت به توصيه دکتر عمل می کرد. ملحفه تميز، لباس 

و فضای مناسب همراه موسيقی به دور از دغدغه های 

معمول که ذهن را آشفته کند. دوای درد دوری بدن های 

ما فقط همين بود. اين لحظات فقط و فقط مال زن و 

شوهر است. به هيچ وجه نبايد حضور شخص ديگری 

ذهن ما قد علم می کرد. من قبال اين را نمی حتی در 

فهميدم. تمام حواسم به مسائل خارج از خانه بود و 

همين باعث می شد کيفيت رابطه ما به صفر برسد و 

برای سحر يا حتی خودم شبيه شکنجه شود. قبل از 

اينکه به هتل برسيم اصرار کرده بود فالسک را به 

نم. آن لحظه رستوران هتل ببرم و پر از آب جوش ک

کمی اعصابم به هم ريخت که رعايت خستگی مرا نمی 
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کند و حاال می فهميدم داشته برای اين لحظات برنامه 

ريزی می کرده. دو ليوان يک بار مصرف را پر از 

پودر نسکافه حاضری کرد. فضای اتاقی که بوی نم می 

داد با عطر قهوه پر شد. اين موقع شب با اينکه خسته 

می کافئين می توانست دوباره سرحالم کند. بودم اما ک

می خواستم خواب آلود نباشم تا از لحظه به لحظه اش 

لذت ببرم. کنارم که می آمد ناشيانه سعی داشت عشوه 

گری کند. کش و قوسی که به بدنش می داد قشنگ بود 

اما بيشتر باعث خنده هردوی ما شد. روی تخت نشست 

 :ا به عقب براندو سرش را تکان داد تا موهايش ر

 .عشوه به من نيومده شبيه بوقلمون شدم -

 :خنديدم و يکی از ليوان ها را از دستش گرفتم

تو عشوه هم نيايی قبولت داريم خوشگل خانوم! بيا  -

  ...بشين پيشم که داری پوستم رو می کنی شديد
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بالشت را کنار من تنظيم کرد و هر دو به تاج تخت تکيه 

تاق ما خيلی به دريا نزديک نبود اما زديم. با اينکه ا

صدای موج ها را می شنيديم. طعم خوش قهوه و 

تماشای تصوير دو نفره ما در آينه روبرو برايم حکم 

کاپ قهرمانی در المپيک را داشت. من که به تشبيهم 

 :خنديدم سحر پرسيد

 به چی می خندی؟ -

هيچی داشتم فکر می کردم اگر اين يک سال که  -

فته بودم تمرين کشتی می کردم االن تو گذشت، ر

  .المپيک مدال طال می گرفتم

بلند شد و چهارزانو روبروی من نشست. لب پايينش را 

 :بيرون داد و با حالت لوسی گفت

 !نمی خوام... اصال تو منو دوست نداری -
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 .ايش... نکن سحر اصال بهت نمياد -

 .می دونم -

سهمگين نجات حس کسی را داشتم که از يک طوفان 

پيدا کرده و حاال عادت به آرامش و امنيت ندارد. با 

اينکه خوشحال بودم اما ته دلم هنوز اين وحشت وجود 

داشت که هر لحظه اتفاقی بيافتد و همه چيز خراب 

شود. سحر ليوانش را دو دستی گرفته بود و با لبخند 

محتوياتش را فوت می کرد. وقتی ديد به فکر فرو رفتم 

 :و گفت خنديد

 !من هم همينطور -

 :با تعجب نگاهش کردم

 !چی؟ -

من هم فکر می کنم االن يکی زنگ می زنه ما انقدر  -

همديگه رو کتک می زنيم که پليس مياد... بعد از هتل 
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ميان ما رو پرت می کنن بيرون... ماشينت وسط راه 

خراب می شه... اصال يکی در می زنه من با همين 

 کنم... حدس بزن کی پشت دره؟لباس ميرم باز می 

 !بابام؟ -

 !همه شون -

طوری قهقهه زدم که کمی از نسکافه روی ملحفه ها 

 :ريخت

 !چقدر بدبختيم سحر -

 !خيلی لعنتی -

خنده بلند سحر باعث شد نيمی از محتويات ليوان را 

روی خودش خالی کند. بلند شد و ايستاد روپوش لباس 

 :خوابش را در آورد

 .ستن حاال ما ول نمی کنيمخودشون ني -

 :نگران پرسيدم
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 !سوختی؟ -

  .نه ... خيلی داغ نبود -

داشتم به مسير حرکت قطرات نسکافه روی پوست تنش 

 :نگاه می کردم. متوجه طرز نگاهم شد و گفت

 توقع که نداری بقيه اش هم بريزم؟ -

حقيقتش بدم نمياد... ولی خيلی دوست دارم خودم  -

 !بريزم

البد بعدش من بايد توی وان چرک حموم بيخود!  -

 .بشينم ملحفه چنگ بزنم

جرعه ای از نسکافه خوردم و زبانم را روی لب هايم 

 :کشيدم

عزيزم می تونم توی حموم روت بريزم که مجبور  -

نشی چيزی بشوری. اصال خودم می شورمت خيالت 

 .راحت باشه
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حرصش گرفت. اصال به من و سحر آرامش نمی آمد. 

را برداشت و محکم به صورتم کوبيد. ليوان بالشت 

کاغذی روی صورتم منفجر شد. پلک هايم را که باز 

کردم تصوير خودم را در آينه ديدم. حتی از ابروهايم 

نسکافه پايين می چکيد. سحر دستش را از ترس روی 

دهانش گذاشته بود و با چشم های وق زده مرا نگاه می 

نمی دانست در آن کرد. من که به سمتش حمله کردم 

اتاق کوچک کجا فرار کند. به سمت در بالکن رفت اما 

من با يک قدم مسيرم را تغيير دادم و خودم را به پايين 

تخت رساندم. محکم به سينه من خورد و ليوان از 

دستش افتاد. تا خواست حرفی بزند صورتش را با دست 

  .هايم قاب گرفتم و او را بوسيدم

فريد تا برای هم آرامش بياورند. کنار زن و مرد را خدا آ

هم کامل شوند. دوای درد هم باشند. وقتی به گذشته 
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فکر می کردم از اينکه دائم با اين تصور که قانون همه 

چيز را به نفع من تفسير کرده و من می توانم حاکم 

مطلق باشم پشيمان بودم. شايد ظاهرا به نفع من بود 

شد. زن و مردی که  اما در حقيقت بايد فراموش می

بخواهند با قانون يکديگر را مجاب به زندگی بدون 

عشق کنند خودشان را محکوم می کنند. وصلتی که پايه 

هايش بر اساس عشق نباشد را قانون هم نمی تواند به 

سرانجام برساند. خانه محل آرامش است نه دادگاهی که 

 .از قبل رأی را به نفع مرد يا زن داده باشد

ک روزه ما به حدی پر بار بود که نزديک تهران سفر ي

 :سحر پيشنهاد جالبی به من داد

می دونم به نظرت مسخره مياد ولی می خوام از حاال  -

 .به بعد سالگرد ازدواجمون رو جشن بگيريم

با شناختی که از او داشتم حرفش عجيب به نظر می 
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 :رسيد

 تو که هميشه از جشن گرفتن متنفر بودی؟ حتی به -

 نظرت جشن تولد هم مسخره بود؟

  !دروغ می گفتم -

 :صدای موسيقی را کم کردم و پرسيدم

 دروغ؟ برای چی؟ -

چون اگر می گفتم دلم می خواد تولد بگيرم بايد تولد  -

بقيه هم می رفتم. فقر چيز قشنگی نيست. قرار شد به 

گذشته بر نگرديم ولی بايد شيشه های شکسته هم 

 .تعمير کنيم

 :را گرفتم و بوسيدمدستش 

قرار نيست زندگيمون مثل قبل باشه عزيزم. باشه همه  -

جشن ها رو می گيريم ولی از االن بگم من فراموشکارم 

  .بعدا سوژه نشه برای دعوا کردن



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1151 
 

  .نه خيالت راحت باشه... خودم يادت می اندازم -

فقط آخر حرفت رو نفهميدم.... جريان شيشه شکسته  -

 ديگه چيه؟

ستانش طوالنيه ولی می خواستم تو فرصت مناسب دا -

 .برات بگم

ما که فعال توی جاده ايم... فکر کنم يکی دو ساعت  -

 .ديگه برسيم کرج... بگو می شنوم

قصه جالبی تعريف کرد که قبال در فضای مجازی 

خوانده بود. يکی از خاصيت های سحر پيدا کردن راه 

م قصد دارد حل بود. اوايل ازدواجمان تصور می کرد

نظرش را تحميل کند. دکتر عامری برايم توضيح داد 

طرز برخورد آدم ها با مسائل و مشکالت اصوال به اين 

شکل است که دنبال مقصر می گردند. سحر جزو آن 

دسته از افراد بود که اگر به او می گفتی فالن جا کار 
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اشتباهی کرده به آسانی می پذيرفت. عذرخواهی می 

د جبران بر می آمد. همين کارش هم باعث کرد و در صد

شده بود من دچار سوء تفاهم در قضاوتم بشوم و همه 

چيز را گردن او بياندازم. در مواجهه با مشکالت هم به 

جای اينکه دنبال مقصر بگردد راه حل پيدا می کرد. 

گاهی چند روز طول می کشيد تا ايده ای بدهد و من 

ين بار می خواست هميشه ذوقش را کور می کردم. ا

يک فرمول برای ادامه مسير و رسيدن به رويای 

 :مشترکمان بسازد

 

اين که ميگم يک نظريه جرم شناسی معروف بوده.  -

من طوری برات تعريف می کنم که ربطش بدم به زندگی 

خودمون... فکر کن زندگی ما يک ساختمان بزرگ 

وسط يک شهر شلوغه که هيچکس داخلش زندگی نمی 
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 . مردم که از جلوش رد بشن چی می بينند؟کنه..

 !خب يه ساختمون -

 از کجا می فهمند که خاليه و کسی توش نيست؟ -

 ...وقتی کسی رفت و آمد نکنه -

 .نه منظورم عابرای عادی و غريبه هاست -

 :من کمی فکر کردم و خودش منتظر جوابم نماند

کافيه يکی از شيشه هاش شکسته باشه... به بيننده  -

لقاء می کنه اينجا هيچ نظارتی نيست. برای کسی ا

اهميت نداره. بچه ها برای سرگرمی با سنگ بقيه 

شيشه ها رو ممکنه بشکنند... آدم های بد بدون ترس 

داخلش اطراق کنند و اگر وسيله با ارزشی توی يکی از 

اتاق ها باشه می دزدند... ازدواج و تشکيل خانواده مثل 

جای پر رفت و آمده... همه همون ساختمون وسط يک 

می بينند و قضاوت می کنند... اگر شيشه های شکسته 
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رو کسی تعمير نکنه هر کی از راه برسه بقيه پنجره ها 

رو هم می شکنه...خيلی زود تبديل می شه به يک 

مخروبه ترسناک که ديگه هيچکس حاضر نمی شه 

بخره يا توش زندگی کنه...حاال وظيفه زن و مرد اين 

 چيه؟ وسط

  :با ذوق گفتم

 همه شيشه ها رو عوض کنيم؟ -

 :خنديد

 آفرين عمو جون... نگفتی کالس چندمی؟ -

فعال که کالس اول دبستان عاشقی... خب حاال ما چند  -

 تا پنجره شکسته داريم؟

 :به جاده خيره شد و بازوهايش را بغل گرفت

خيلی زياد.... ولی ما ديشب شيشه های ورودی  -

با يک در فوالدی ضد سرقت عوض  ساختمون رو
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 .کرديم

 :با شيطنت ابروهايم را باال دادم

آهان... منظورت نسکافه خوردن و گوال گوالی  -

 !آخرش بود ديگه؟

 :خنديد

 گوال گوال ديگه چيه؟ -

همون خوشمزه های ديشب... خواستم حفظ ادب کرده  -

 .باشم ولی با همسرم حرف های اونجوری هم بزنم

دبت شدم. خيلی هم عالی... از اين به بعد من خراب ا -

 .صدات می زنم بيای گوال گوال کنيم

 !من هميشه برای گوال گوال در خدمت شما هستم بانو -

  .خدمت از ماست -

ما شروع به تعمير پنجره های شکسته خانه عشقمان 

کرديم. سخت نبود. کمی هم فکری و احترام متقابل، به 
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عنوان دو انسان بالغ و دور رسميت شناختن يکديگر به 

شدن از جو مسمومی که اطرافيان به وجود می آوردند 

چنان آرامشی در رگ های خسته زندگی مشترک ما 

تزريق کرد که در آخرين ماه از فصل گرم تابستان 

  .ساختمان متروکه را به گلستان تبديل کرده بوديم

با يکی از مشتری ها سخت گرم چک و چانه زدن بودم 

مادرم با کيان تماس گرفت. اصرار می کرد با که 

همسرش برای شام بروند و هر طور شده من و سحر 

را هم راضی کند همراهشان شويم. يک جور شام آتش 

بس بود. سحر سپرده بود اگر مادرم چنين تماسی گرفت 

بپذيرم. مسئله خانواده ها تنها پنجره های شکسته ای 

. منتظر ماندم کيان بود که هنوز تعميرش نکرده بوديم

حرفش تمام شود و گوشی را برای من بياورد اما تماس 

را قطع کرد. به مشتری که دائم داشت می ناليد نگاه 
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 :کردم

بله حرف شما متين... ولی ماشين قيمتش مشخصه  -

 ...من هم تا حدی قدرت تخفيف دادن دارم

 !نه... می تونی -

می  هميشه اين دست مشتری ها روی اعصابم رژه

رفتند. دست روی ماشين هايی می گذاشتند که ادعا 

داشتند پولش را ندارند. به قول معروف تصور می 

کردند با سمج بازی و ناله می توانند فروشنده را 

عصبی کنند تا برای باز کردن مشتری از سر خودش هم 

 :که شده با قيمت غير معقولشان توافق کند

داره... شما از من  آخه آقای عزيز... تخفيف هم حدی -

 توقع داريد پنجاه ميليون تخفيف بدم؟ سر گنج نشستم؟

 !می تونی... مبارک باشه -

دلم می خواست با چک و لگد از مغازه بيرونش کنم. با 
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لبخند نشسته بود پشت سر هم چای می خورد. حميد هم 

از دستش کالفه شده بود. با خونسردی تمام، سه ساعت 

بلند نمی شد. هر چه هم توضيح  بود که از روی صندلی

می داديم در سرش فرو نمی رفت. تصوير شهرام را از 

پشت شيشه های مغازه ديدم که با يکی از همسايه ها 

حرف می زد. دستم را بلند کردم تا توجهش جلب شود. 

هنوز وارد نمايشگاه نشده بود که سريع بلند شدم و 

 :گفتم

شين خودش من زحمت رو کم می کنم... صاحب ما -

  .اومد... شما با آقا شهرام هماهنگ کنيد

شهرام با تعجب نگاهم می کرد. از کنارش با خنده می 

گذشتم. ضربه ای به شانه اش زدم و کنار گوشش آرام 

 :گفتم

اشهدت رو بخون از اون بد قلق هاست. بگو پشيمون  -
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شدی گورش رو گم کنه وگرنه تا صبح چايی می خوره 

مصب دستشويی هم نميره من نمی پول هم نميده. ال

 دونم اين همه چايی کجاش رفت؟

 !عوضی -

من بودم. با خنده از نمايشگاه » عوضی«منظورش از 

بيرون رفتم. دلم به حالش سوخت. از آن شب ها بود که 

اگر در مغازه می ماندم تا ساعت دوازده نمی شد به 

خانه بروم. هميشه اين جور شب ها استرس داشتم 

وايی در راه بود. از وقتی با حوصله نشستم و چون دع

شرايط شغلم را برای سحر توضيح دادم ديگر نگران 

اين چيزها نمی شدم. بين راه ليست خريدی که سحر 

صبح در جيب شلوارم گذاشته بود را از فروشگاه 

نزديک خانه خريدم. با کيسه های ميوه از آسانسور 

حض خروج از پياده شدم. چراغ راهرو که هميشه به م
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آسانسور روشن می شد اين بار کار نمی کرد. چند بار 

عقب و جلو رفتم اما به نظر می رسيد المپ های طبقه 

ما سوخته. هر دو دستم پر بود برای همين کمی دور 

ايستادم تا با پا زنگ خانه را بزنم. داشتم با بدبختی کف 

کفشم را روی ديوار می کشيدم تا دنبال هر گونه 

گی که احتماال زنگ در خانه است بگردم که در برجست

 :ناگهان باز شد و عده ای با هم گفتند

 !تولدت مبارک -

کم مانده بود جيغ بزنم اما بيشتر خشکم زد. هنوز پای 

راستم را باال گرفته بودم. نور فشفشه ها کمی محيط را 

 :روشن کرد. سحر جلوی همه، با ديدن من بلند خنديد

بال بازی می کنی؟ بده من آبرومون تو تاريکی فوت -

 .رفت

به سختی تعادلم را حفظ کردم. کيسه ها را که دست 
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سحر می دادم نگاهی به جمعيت داخل خانه انداختم. تنها 

 :کسی که در تاريکی شناختم همسر کيان بود

 سالم داداش... کمک نمی خوای؟ -

 چی بگم؟ قلبم ريخت... حاال چرا انقدر تاريکه؟ -

 :ين کيسه هم از دست من بيرون کشيدسحر آخر

خير سرم خواستم سوپرايزت کنم. بهارک برو دو تا  -

چراغ روشن کن... راست ميگه شبيه خانه زامبی ها 

  .شده

کفش هايم را در آوردم و همانجا ايستادم تا چراغ ها 

روشن شد. همسر شهرام به اضافه افشين و مليکا هم 

آمد گويی به اتاق بودند. بعد از احوالپرسی و خوش 

رفتم تا لباس عوض کنم. سحر سرش را از الی در 

 :داخل آورد و پرسيد

 عشقم چيزی الزم نداری؟ -
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پيراهن چهارخانه آبی و سفيدی که برايم آماده گذاشته 

 :بود از روی تخت برداشتم

 !چرا می خوام... بوس -

شما تا شب طاقت بيار مهمونی تموم بشه اون هم به  -

 . شهرام کی مياد؟روی چشم..

دکمه هايم را نصفه و نيمه بسته بودم. بلند خنديدم و 

 :سر به سرش گذاشتم

آهان... پس بگو خانم ها دست به يکی کردند آمار ما  -

 !رو بگيرند

 !عوضی -

اتفاقا شهرام يک ساعت پيش همين رو گفت... فعال  -

کارش گير کرده... از اون مشتری های مخصوص 

 .حسابی بايد فک بزنه ردش کنهگذاشتم براش 

 .کمربندت يادم رفت -
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به طرز ايستادنش نگاه کردم. نيم بيشتری از بدنش 

 :بيرون بود و فقط سر و گردنش را می ديدم

 ...يا بيا تو... يا برو -

به تو چه؟ دارم ديد می زنم. نمی شه هميشه شما  -

  .مردها هيز گری در بياريد

را از دو طرف باز به سمتش چرخيدم و دست هايم 

 :کردم

من که مشکلی با هيزگری جنابعالی ندارم. کامال حالله  -

 .خيالت راحت... دوست داری در ميارم

 :خنديد و رفت

 !خفه شو ديوونه -

شهرام بيچاره وقتی رسيد که من شمع ها را فوت کرده 

بودم و داشتيم کيک می بريديم. آخر هم موفق نشده بود 

يمت غيرمعقولی پيشنهاد می دهد. حالی مشتری کند که ق
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موقع خداحافظی گفته بود روز بعد باز می گردد. شهرام 

که روی مبل نشست و ظرف کيک را خانمش دستش 

 :داد با خنده گفت

سياوش من تا چند ماه بر نمی گردم نمايشگاه...  -

خداوکيلی گردنت حق دارم... اصال به همه بگو زنش 

د برو مهرت رو بگذار داره طالق می گيره. ليندا زو

  .اجرا تا دوباره مرتيکه برنگشته

 :ليندا همسر شهرام خنديد و با تعجب مرا نگاه کرد

دستت درد نکنه آقا سياوش...فقط اين مالی چيزی  -

 داره يا برم دادگاه سنگ روی يخ می شم؟

الهی که انقدر با هم رفيق باشيد هيچ وقت کارتون به  -

ر رسيد... بيا خودم پوستش حساب و کتاب نرسه ولی اگ

 .رو می کنم

شهرام طوری از تعجب چشم هايش را گشاد کرده بود 
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 :که هيچکس نمی توانست جلوی خنده اش را بگيرد

می بينی ليندا؟ بعد بگو چرا من شب دير ميام خونه...  -

آقا رفته استراحت از عيد تا حاال من و کيان جاش سگ 

  ...بکنه دو زديم تازه می خواد پوست من هم

سحر با يک جعبه بزرگ کادو پيچ شده از آشپزخانه 

 :بيرون آمد

بسه ديگه... حرف کار مال نمايشگاه... بچه ها کمک  -

 ...کنيد

ليندا، مليکا و بهارک هر سه با هم بلند شدند. من داشتم 

با افشين خوش و بش می کردم اما زير چشمی حواسم 

ی يک شام به سحر بود. چقدر التماسم می کرد برا

دورهمی که چند تا دوست به خانه دعوت کنيم و من در 

مغزم نمی رفت! آن روزها تصورم اين بود کار درستی 

انجام می دهم. برای خودم اصول و قوانينی طراحی 
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کرده بودم و هيچ نرمشی به خرج نمی دادم. از نظر من 

حتی همين جشن تولد گناهی نابخشودنی بود. عامری 

بال را سرم آورده. يک جور ارث که  گفت وسواس اين

بعدها کم کم تبديل به خساست ساديسم وار و پافشاری 

روی تفکراتم حتی به سنگين ترين بهای ممکن شد. 

هيچکس هم جز خودم نمی توانست کمکی کند. تمام 

هشدارها و فشارهای سحر در حقيقت بی معنی بود. من 

سحر خودم تصميم گرفتم تغيير کنم. اين موضوع را 

بارها به من گوشزد کرد اما تا خودم نخواستم اتفاق 

 .خاصی نيافتاد که هيچ، بدتر هم شد

نگاهش می کردم که سعی دارد ميز جلوی مبل را برای 

تولد من آماده کند. می خنديد و با بقيه شوخی می کرد. 

گاهی نگاهمان در هم گره می خورد. با لبخند استقبال 

د. جايی خوانده بودم فقط می کرد و چشمانش برق می ز
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يک روش وجود دارد که خوشبختی زنی را بسنجيد. 

بايد مستقيم در چشمانش نگاه کنيد. اگر شوق زندگی را 

در نگاهش ديديد يعنی خوشبخت است. در غير 

اينصورت شک نداشته باشيد سايه مردی احمق روی 

  .سرش است و در قلبش آتشی خانمان سوز برپاست

افتخار زندگی ام همين بود! اينکه سحر شايد بزرگترين 

حتی وقتی لبخند می زد چشم هايش می خنديد. با دعوت 

ليندا همه جمع شدند تا عکسی به يادگار بگيريم. ليندا 

داشت دوربين را روی سه پايه می گذاشت و نمی 

دانست چطور روی حالت خودکار تنظيمش کند. همه با 

هياهوی بقيه من هم داشتند يادش می دادند. در ميان 

توجهم جلب خانه کوچکمان شده بود. هميشه اين 

وحشت که اگر روزی خانواده ام را دعوت کنم جا برای 

نشستن همه نيست باعث می شد دائم به فکر اسباب 
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کشی باشم. عجيب تر اينکه ما هيچ وقت مهمان 

نداشتيم. اين همه سال کسی به خانه ما دعوت نمی شد 

يرايی نبود و من همچنان تصور چون سحر قادر به پذ

می کردم خانه کوچک است. مشکل از ابعاد خانه يا 

تعداد صندلی ها نبود. سحر می گفت اگر کسی ما را 

دوست داشته باشد روی زمين می نشيند و يک لقمه 

املت می خورد. پشت سر هم جز تعريف چيزی برای 

  .گفتن ندارد

دارکات آن آری کسی اگر ديگری را بخواهد نياز به ت

چنانی ندارد. خانه ات چند صد متر باشد اما بی صفا 

 :حتی خودت هوای فرار به سرت می زند

 !سياوش؟! کجايی؟ -

صدای سحر از کنار گوشم مرا از فکر بيرون آورد. 

 :نگاهش کردم و لبخندی زدم
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 .جانم... ببخشيد حواسم نبود -

ن يه کم جمع بشين... بهارک بيا تو کنار من... کيا -

 بشين اون طرف... آقا شهرام جا برای ليندا هست؟

 :صدای شهرام از پشت سرم آمد

آره... فقط می شه اين ميز رو بردارم؟ می ترسم  -

 ...بهش بخورم بيافته

بردار داداش... اصال بنداز تو کوچه باهاش حال نمی  -

 ...کنی

کيان خنديد و بی منظور حرفی زد که يک لحظه همه 

 :ساکت شدند

نه به خساست سياوش... نه به دست و دلبازی  -

سحر... من موندم اين دو تا چطور با هم سر می کنند؟ 

می ترسم آخرش سحر، سياوش هم ببخشه به سمساری 

 ...سر کوچه
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همه برگشتند به من نگاه کردند. رنگ کيان کامل پريد. 

منتظر بود من عصبی شوم اما سحر چنان قهقهه زد که 

 :حال همه عوض شد

وای کيان... يه سمساری سر کوچه خونه قبليمون  -

بود... من هر وقت حوصله ام سر می رفت اونجا 

 بودم... چرا به فکر خودم نرسيد؟

ياد سمساری کوچک محله قبلی چهره مهربان حاج بابا 

را برايم زنده کرد. آرزو کردم يک بار به خانه جديد 

شانه  دعوتش کنم. حق پدری گردنم داشت. دستم را دور

 :سحر حلقه کردم و به کيان گفتم

تو ياد بگير خسيس بازی در نياری که سحر آدرس  -

 .سمساری به خانمت نده

بيچاره کيان نفس راحتی کشيد و من برای اينکه خيالش 

را راحت کنم با دست آزادم ضربه ای به ران پايش 
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 :کوبيدم. سحر صدايش را کمی باال برد

 ه؟بچه ها عکس بندازيم يا ن -

افشين داشت کمک ليندا می کرد تا دوربين را تنظيم 

 :کند

 .صبر کن آبجی سحر... االن درستش می کنم -

 :مليکا پرسيد

افشين نزديک دری برو ببين کسی داره در می زنه؟  -

 .نمی دونم چرا حس کردم صدای در زدن شنيدم

 :افشين در خانه را باز کرد و سريع عقب کشيد

 !سالم بفرماييد -

کنار رفتن افشين از جلوی در خانه، هيبت مادرم  با

نمايان شد. پشت سرش ترانه و دختر بزرگش شيال 

ايستاده بودند. حس می کردم کل بدنم به آنی يخ زد. از 

کنار سحر که بلند شدم نگاهی به چهره اش انداختم. 
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 :حالش از من بدتر بود. دستم را روی شانه اش گذاشتم

شتم... نترس خودم حلش می عزيزم... من خبر ندا -

 .کنم

گفتم حلش می کنم اما واقعا نمی دانستم بايد چه بگويم 

يا چه برخوردی داشته باشم. افشين چند باری تعارف 

کرده بود اما منتظر بودند يکی از ما به استقبالشان 

برويم. جلوی در که رسيدم برای چند ثانيه زبان در 

وقتی محتويات  دهانم نمی چرخيد حرفی بزنم. مخصوصا

دست مادرم را ديدم دلم می خواست دو دستی بر فرق 

سرم بکوبم. قابلمه ای غذا با يک کيسه پر از خواربار 

منزل مثل رب گوجه فرنگی و ماکارونی با چند قلم ديگر 

در دست داشت. حق می دادم سحر حسابی اعصابش به 

هم بريزد. هيچ وقت نفهميدم چرا مادرم چنين کاری می 

؟ اصوال به خانه ما نمی آمد مگر چندين و چند بار با کند
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التماس دعوتش کنيم و تمام خانواده حضور داشته 

باشند. بايد سنگ تمام می گذاشتيم و لحظه آخر می 

ديديم به قول معروف غذايش را همراه کلی خوراکی با 

  .خودش آورده

افشين جای خودش را به من داد. حتی نمی توانستم 

ز بس ترسيده بودم. شيال پيش قدم شد تا سالم کنم ا

 :خودش را در آغوش دايی اش بياندازد

  !سالم دايی تولدت مبارک -

از وقتی ازدواج کردم اين اولين بار بود کسی تولدم را 

به اين شکل تبريک می گفت. اصوال يک تماس تلفنی 

خشک و خالی بود که سال های اخير ديگر اتفاق 

 :ا گم کرده بودم. با ِمن و ِمن گفتمنيافتاد. دست و پايم ر

 !س... سالم... خوش اومديد -

نگاهم روی قابلمه درون دستان مادرم نشست. مردد 
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بودم کمکش کنم که دستی زودتر برای کمک به مادرم 

 :پيش کشيده شد

سالم خيلی خوش آمديد... بديد به من لطفا... چرا  -

 !جلوی در ايستاديد؟ بفرماييد... سياوش؟

که اين حرف ها را می زد و لوازم را از دست  سحر

مادرم می گرفت من مثل بهت زده ها فقط نگاهش می 

کردم. مهمان ها از روی کاناپه بلند شدند تا جا برای 

نشستن مادر و خواهر من باز شود. سحر به آشپزخانه 

رفت. چند ثانيه بعد با سينی پذيرايی برگشت. چای و 

 :لبخند پرسيد کيک جلوی آنها گذاشت و با

 شام که نخورديد؟ -

 :مادرم جواب داد

ما خورديم دستت درد نکنه... دو دقيقه اومديم سر  -

 .بزنيم بريم
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شيال با ذوق دخترانه خودش همه ترفند های زنانه پشت 

 :اين مالقات را خنثی کرد

من که شام نخوردم! مگه نگفتيد بريم تولد دايی  -

 !سياوش؟

بود. الحق بچه های ترانه  سحر عاشق شيال و شايان

هم خيلی دوستش داشتند. لپ شيال را نيشگون نرمی 

 :گرفت و گفت

عزيز دلم اصال خورده باشيد هم بايد دوباره بخوريد  -

 زورکی... ميای کمک کنی؟

به اين بهانه شيال را با خودش به آشپزخانه برد. ترانه 

از کيفش يک بسته کادويی در آورد و کنار بقيه هدايا 

 :گذاشت

 .ببخشيد ما خبر نداشتيم خيلی با عجله اومديم -

من باز هم نمی دانستم بايد چه بگويم يا چه برخوردی 
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کنم؟ فقط آرام گوشه ای ايستادم و بازوهايم را در هم 

گره زدم. کيان و بهارک هم رنگ به چهره نداشتند. از 

ترس نزديک در اتاق خواب ايستاده بودند تا اگر اوضاع 

د فرار کنند. شهرام پيشقدم شد تا جو را عوض خراب ش

 :کند

 !خوب هستيد حاج خانم؟ مشتاق ديدار -

 :مادرم سری تکان داد و تشکری کرد

تعريف شما رو زياد شنيده بودم... سعادت نداشتم از  -

  ...نزديک زيارتتون کنم

سحر يک سينی پر از ظرف های غذا کرده بود و به 

را هم با خودش  سختی می خواست بطری نوشابه

بياورد. چند قدم از آشپزخانه که فاصله گرفت مرا صدا 

 :زد

 .سياوش؟... ميای کمک؟! داره از دستم می افته -
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جلو رفتم و سينی را از دستش کشيدم. جعبه های کادو 

 :را برداشت و زير ميز گذاشت

 بيا خالی شد... بچه ها چرا سرپا ايستاديد؟  -

ارک هم باز شود خودش روی برای اينکه يخ کيان و به

 :زمين پايين ميز نشست

 .سياوش بذار اينجا من بچينم -

سينی را روی ميز گذاشتم و روی دسته مبل نشستم. 

شام تولد من ساندويچ های آماده کالباس و ساالد الويه 

به اضافه يک غذای جديد لقمه ای بود. سحر اعتقاد 

اينطوری  داشت بايد در مهمانی ها يک چيز جديد بپزد.

خاطره اش در ذهن مهمان ها می ماند. حتی خودش هم 

نمی توانست اسم غذايی که پخته تلفظ کند. سوژه شده 

بود برای مليکا و افشين که هی تکرارش می کردند و 

 :هر بار يک کلمه جديد می گفتند
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 ....شاروما -

 ...نه شار روی ما -

 شاری و ما -

 :سحر بلند گفت

م... شا..ِور... ما... آره شاِورما... صبر کنيد خودم بگ -

  .ايول خودم درست گفتم

افشين که گويا هنوز دلش پيش لقمه های شاِورما بود 

 :با خجالت پرسيد

حاال می شه يکی بدی ببينم شار روی ما رفته يا ما  -

 روی شار؟

سحر يکی از لقمه ها را برداشت و دست افشين داد از 

 :بقيه پرسيد

شام دوم می خواييد؟ نگم از ماکارونی نکنه همه تون  -

 حاج خانم براتون؟ 
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 :ليندا جواب داد

سحر فکر کنم مثل بچه آدم بياريم همه بخورن  -

 ...بهتره

آخه تو که نديدی... يه ماکارونی پخته از اون ها که  -

يک َمن روغن روش داره تازه از ته ديگش هم چکه 

 ...می کنه... پاشو خودم هم دلم خواست

کف خانه کوچک اما با صفای ما نشستند و برای همه 

بار دوم شام خوردند. هيچکس توقع چنين برخوردی از 

طرف سحر نداشت. با اين کارش باعث شد حداقل شب 

سختی برای من نباشد. نوبت باز کردن هديه ها که شد 

دستم را گرفت و مجبورم کرد بين مادرم و ترانه 

به آنها اخم نکرد  بنشينم. حواسم بود در عين حال که

  .اما زيادی هم صميمی نشد
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به من قول داده بود کامال درباره خانواده ام آزادم و به 

هيچ وجه دخالتی در نوع رابطه من با آنها نخواهد 

داشت. من که مادرم را بوسيدم با دوربين ايستاد و 

 :گفت

 !سياوش بغلش کن عکس بگيرم -

بغل بگيرم. چند دلم می خواست به جای مادرم، سحر را 

تايی عکس گرفته بود که ترانه از کنار من بلند شد و 

 :سمت سحر رفت

عروس خانم... بده من برو بشين ازتون عکس  -

 ...بگيرم

 :خيلی واضح گفت

عکس خانوادگی شماست... خودت برو بشين کنار  -

 ...برادرت

يعنی من جايی در خانواده شما ندارم. اصرار ترانه هم 
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  .را از موضع خودش پايين بکشد نتوانست سحر

باالخره ترانه تسليم شد و با شيال دور من و مادرم را 

گرفتند تا چند عکس يادگاری بگيريم. تمام مدت که 

ژست می گرفتم با خودم در کلنجار بودم. بايد در 

حمايتش حرفی می زدم و آن جمالت که بتواند احساسم 

 .را به نمايش بگذارد نمی يافتم

وی دسته کاناپه که نشست فقط موفق شدم دستم کنارم ر

  .را روی پايش بگذارم تا کمی توجهم را نشان دهم

همه گير داده بودند به جعبه بزرگی که سحر برايم آماده 

  .کرده بود و سحر اصرار داشت بازش نکنم

خم شدم جعبه هديه ای که ترانه روی ميز گذاشت را 

 :برداشتم

کدوم دم دستم باشه همون باز باشه دعوا نکنيد... هر  -

 .می شه
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مليکا با آرنج ضربه ای به پهلوی افشين کوبيد و 

 :دوتايی شروع کردند به خواندن

 .باز شود، ديده شود. بلکه پسنديده شود -

سحر خنديد و قبل از اينکه دوباره شروع کنند مانعشان 

 :شد

نکنيد...حس کردم وسط مراسم پاتختی يکی از  -

 .کردم فاميالمون گير

 :افشين با خنده دست هايش را به هم کوبيد و پرسيد

 نکنه همه کادو برای عروس پتو آورده بودند؟ -

 ... يه همچين چيزايی! باز کن سياوش -

کمک کرد چسب ها را کندم و جعبه را باز کردم. حتی 

  .به خودم بر خورد. بار اول نبود چنين کاری می کردند

 

ان بود که سحر جشن دفعه پيش سال اول ازدواجم
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کوچکی گرفت و فرش اتاق خواب مرا به عنوان کادوی 

تولد به سحر دادند. اين بار يک زنجير طال بود که خبر 

داشتم برای آشتی کنان با سحر خريدند. بعد از اتفاقاتی 

که در خانه پدرزنم افتاد هرگز اين زنجير به دست سحر 

همان را به نرسيد. حاال به عنوان کادوی تولد داشتند 

من می دادند. در هر حال صورتشان را بوسيدم و تشکر 

کردم. بقيه کادوها را هم باز کرديم اما وقتی نوبت به 

 :هديه سحر رسيد اجازه نداد. مليکا اعتراض کرد

سحر؟! از وقتی اومدم دلم می خواد بفهمم چی برای  -

 !آقا سياوش خريدی... باز کن ديگه

 !ببخشيد ولی خصوصيه -

نگم شبيه لبو قرمز شد. شوخی قشنگی در جمع نکرد. ر

 :زير پای من نشسته بود. خم شدم در گوشش آرام گفتم

زشته توی جمع... باز کن حاال فکر می کنن توش چی  -
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 !هست

 .نمی تونم... دليل دارم -

سحر زشته... اگر می خواستی باز نکنی چرا گذاشتی  -

 روی ميز؟

ای هم داريم... لطفا  چون نمی دونستم مهمون ديگه -

 .اصرار نکن

در گوشی حرف زدن ما هم تصوير قشنگی نداشت برای 

همين ديگر اصرار نکردم. هر کس چيزی می گفت تا 

محتويات جعبه را حدس بزند اما سحر با لبخند سر 

تکان می داد و همه احتماالت را رد می کرد. مادرم از 

ارک هياهو استفاده کرد و خودش را به کيان و به

رساند. هر سه وارد اتاق خواب ما شدند تا حرف بزنند. 

شيال از سحر می خواست موسيقی پخش کند تا همه 

برقصند اما سحر تمام حواسش به اتاق خواب بود. 
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 :دوباره خم شدم کنار گوشش گفتم

 من ميرم... تو ببين شيال چی می خواد؟ -

 .نرو... بهتره تنها باشند. اشکال نداره -

کوچک ما تا ديروقت ادامه پيدا کرد. موقع جشن 

 :خداحافظی مادرم جلوی در خطاب به سحر گفت

 .فردا شب بياييد... کيان و خانمش هم ميان -

 .ممنون لطف داريد -

 .يه شام ساده است... نترس نمک گير نمی شی -

 :سحر لبخندی مصنوعی زد

لطف می کنيد. بهتره جشن بچه دار شدن سيما و  -

و خانوادگی بگيريد... سياوش اگر دوست کامران ر

 !داری برو

به هيچ وجه نتوانستم در برابر شوک چيزی که گفت 

 :مقاومت کنم
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 مگه سيما بارداره؟ -

سری به عالمت تأييد تکان داد. مطلب دستم آمد. تبريک 

تولد من نبود بلکه بايد هر طور شده به گوش ما می 

  .رسيد که نوه ای در راه است

ه که نام خانوادگی ما را ارث خواهد برد و ما اولين نو

بايد دلمان بسوزد که عنوان بزرگترين نوه خانواده 

نصيب فرزندمان نشده. با در نظر گرفتن اين که کيان 

ديگر در خانه مادرم زندگی نمی کرد که راپورت بدهد، 

 !سحر از کجا خبر داشت را خدا می داند

کردم. به خانه که من تا پايين پله ها بقيه را بدرقه 

بازگشتم، سحر داشت با عجله ريخت و پاش ها را 

مرتب می کرد. کليد خانه را روی کابينت آشپزخانه پرت 

 :کردم و پرسيدم

 ناراحت شدی؟ -
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مشغول ظرف شستن بود. نگاهی گذرا به من کرد و 

 :شانه ای باال انداخت

ناراحت برای چی؟ به هر حال که قرارمون اين بود  -

اين يکی پنجره هم تعمير کنيم...ديدی توی خونه زودتر 

 کوچيک هم می شه مهمونی گرفت؟ 

اتفاقا خودم هم داشتم به همين فکر می کردم. چقدر  -

 !همه چيز خوب برگزار شد

آره خدا رو شکر...درسته جلوی خودش قبول نکردم  -

چون می خواستم آينه رفتار سابقش باشم بفهمه چه 

ار دعوت می کردم و ناز می حسی بدی داشتم هزار ب

کشيدم برای يک شام ساده اما فردا با هم يک سر می 

سياوش ازت توقع دارم الاقل همين يک بار به  .زنيم

حرفم گوش کنی به محض اينکه وارد شدی يادت نره 

 .من هم وجود دارم



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1188 
 

با انگشتانم روی چوب کابينت رينگ گرفته بودم. سری 

 :تکان دادم و گفتم

سر حرفم هستم... اين اولين مالقاتمون می باشه...  -

 شه پس بايد خيلی محتاط باشيم... کادو بايد بخريم؟

آره... کادوی خوب و من بايد لباس هم بخرم... بايد  -

همين يک بار هم که شده حسابی دو تامون آراسته 

باشيم تا تصوير خوبی از خودمون توی ذهن همه 

نمی مونيم... من  بمونه... با هم وارد می شيم و زياد

هم يک ظرف الزانيا می پزم که ببريم.... حاال برو 

 !کادوی منو باز کن

 :تازه ياد هديه دردسر ساز افتادم

اِ... راست ميگی... داشت يادم می رفت. سحر خيلی  -

 ...کار بدی کردی گذاشتی اينجا بعد اجازه ندادی باز کنم

اه به سختی داشت داخل سينک ظرفشويی با تلمبه ر
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 :عبور آب را باز می کرد

 .غر نزن... باز کن می فهمی -

 

روی زمين چهارزانو نشستم و جعبه بزرگ با کاغذ 

کادوی آبی آسمانی را از زير ميز بيرون کشيدم. هميشه 

برای باز کردن کاغذ کادو به مشکل بر می خوردم. تا 

من موفق شوم در جعبه را باز کنم سحر کارش تمام 

ی فاصله کف خانه نشست و زانوهايش شده بود. با کم

را بغل گرفت. دستش که به سمت شصت پايش رفت با 

 :تعجب نگاهش کردم

 خبری هست که انقدر مضطربی؟ -

 نه چطور مگه؟ -

 !جون عمه خياليت -

آخرين چسب را کندم و با باز شدن در جعبه با يک 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1190 
 

جعبه ديگر روبرو شدم. جعبه دوم را بيرون کشيدم و با 

 :های افتاده و دلخوری به سحر چشم دوختمشانه 

  !واقعا؟ -

 :خنديد

 !به جون عمه خياليم -

اين شکنجه ادامه داشت. هر جعبه را که باز می کردم 

يکی ديگر داخلش بود. اولين و بزرگترين، يک جعبه 

هديه تزئين شده بود اما هر چه جلوتر می رفتم با جعبه 

ر و نهايتا کفش، جعبه ظرف شيرينی خوری، جعبه عط

آخری جعبه که مال ساعت خودم بود روبرو شدم. ديدن 

چهره خونسرد سحر که چای می نوشيد و به تالشم می 

خنديد مرا عصبی کرده بود. جعبه ساعت را نشانش 

 :دادم و با خشم پرسيدم

 هنوز ادامه داره؟  -
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 :ابروهايش را با هم باال داد و با لب های غنچه گفت

 !نُچ -

 ...يکی ديگه باشهسحر اگر  -

حرفم را نصفه گذاشتم چون سحر دوباره شصت پايش 

را به بازی گرفت. لب هايم را به داخل جمع کردم و آرام 

در جعبه ساعت را گشودم. هنوز کامل باز نشده بود که 

سحر از ذوق زياد دست هايش را جلوی صورتش 

گذاشت. لحظه اول فکر کردم سر کارم گذاشته. توقع 

ت يا دستبند داخلش ببينم اما يک وسيله داشتم ساع

سفيد رنگ بود که نمی دانستم چيست. با دقت نگاهش 

کردم. سحر يقه تيشرتش را باال کشيده بود و صداهای 

  .عجيب و غريب در می آورد

چند ثانيه طول کشيد تا فهميدم ماجرا از چه قرار است! 

نگاهم بين سحر و تست بارداری که دو خط موازی را 
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ن می داد در گردش بود. نفس هايم سنگين شد و نشا

قلبم شروع به کوبيدن کرد. حس می کردم جهان لحظه 

ای از حرکت ايستاد و به انتظار عکس العمل من 

نشست. سحر با شيطنت يقه تيشرتش را کمی پايين 

کشيد و من فقط چشم های براقش را می ديدم. دوباره 

اختم. با اينکه نگاهی به محتويات داخل جعبه ساعت اند

 :فهميده بودم چه پيامی دارد اما دوباره پرسيدم

 !اين چيه؟ -

 :چند بار پلک زد تا بفهمم حدسم درست بوده

  !سحر اين چيه؟ -

با شيطنت کوسنی برداشت و به حالت سجده روی آن 

 :خيمه زد. صورتش را به کوسن فشرد و گفت

 .من نی نی دارم بابايی... تولدت مبارک -

نگاهش می کردم. قرار ما اين نبود. من که  با بهت
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حرفی نمی زدم اما سحر خيلی سفت و سخت پای 

حرفش ايستاده بود که تا دو سال آينده بايد صبر کنيم. 

سکوت من باعث خنده سحر شده بود. به قيافه يخ زده 

من اشاره می کرد و می خنديد. لحظه ای شک به دلم 

 :افتاد

ده؟ می دونی که من به سحر... نکنه ناخواسته بو -

 .اعتمادت خيانت نکردم

ناخواسته کدومه؟ من خيلی وقته دارم براش نقشه می  -

کشم... وقتی با همه وجودت برای ما می جنگی چرا 

بايد پاداش خوب نگيری؟ مبارکت باشه ولی دلم نمی 

خواد فعال کسی بفهمه... مخصوصا فردا شب دوست 

 .دست خودم نيستندارم بگی...حس بدی پيدا می کنم 

هنوز کامال هوش و حواسم برنگشته بود. با دست 

کاغذهای کادو را کنار زدم و خيره به خطوط موازی 
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 :بِيبی ِچک پرسيدم

 سحر؟! اين چقدر صحت داره؟  -

 :طاق باز خوابيد و با صدای بلند قهقهه زد

وای... چه حال خوبی دارم... کاش از قيافت عکس  -

  .می گرفتم

و پا راه افتاد تا گوشی موبايلش را از روی چهار دست 

ميز بردارد. با همان وضع به سمت من آمد. سرش را 

روی پای من گذاشت و دوربين موبايل را به حالت 

 :سلفی باال گرفت

لبخند بزن بابايی... بگو پنير... سياوش اخم نکن...  -

فردا بچه می بينه از باباش می ترسه... کالست پايين 

 ...بدو می خوام دندون هات رو ببينم خوش تيپنمياد... 

عادت بدی داشتم موقع عکاسی اخم می کردم اما اين 

بار سگرمه هايم به خاطر عادت اشتباه گذشته در هم 
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فرو نرفته بود. بغض اجازه نمی داد لبخند بزنم. به 

سختی لب هايم را کش دادم اما چانه ام لرزيد. نگاهم را 

م. بيش از اين نمی توانستم از دوربين موبايل گرفت

جلوی اشک هايم را بگيرم. دستم را روی لب هايم 

  .گذاشتم و صورتم را به سمت ديگری چرخاندم

سحر بلند شد جلوی پای من نشست. دستش را پشت 

گردنم گذاشت تا به آغوشش هدايتم کند. چند ثانيه طول 

کشيد تا نوازش دست هايش توان حرف زدن را به من 

 .. بازوهايم را دور شانه اش حلقه زدمبرگرداند

 :با گريه سر و گردنش را بوسيدم و تشکر کردم

خيلی نوکرتم... نمی دونم چطوری نشونت بدم چقدر  -

خوشحالم... ببخش اذيتت کردم. خيلی احمق بودم. 

 ...درست نشناختمت... ممنونم سحر... منو ببخش

سياوش... تو رو خدا اين جوری نکن... عزيزم من  -
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هم خيلی مقصر بودم. تو هم بايد منو ببخشی. مگه کم 

اشتباه کردم؟ هر دوی ما داشتيم نابود می شديم... کم 

زحمت کشيدی که امروز من و بچه استفاده کنيم؟ خيلی 

بهت افتخار می کنم. تو انقدر از خودت لياقت نشون 

شد. بهترين بابای دنيا می شی. دادی که من دلم گرم 

خانواده ما ديگه چيزی کم نداره. همه پنجره ها تعمير 

شده وقتش رسيده بود کوچولوی ما وسط خونه توپ 

  ...بازی کنه همه رو بشکنه

جمالت آخرش باعث شد هر دو با بغض خنديديم و 

فاصله گرفتيم. با پشت دست اشکش را پاک کرد و 

 :خنديد

ر اومد... اگر پسر باشه و به تو سياوش کارمون د -

بره بيچاره می شيم... فکر کن بری پسرت رو از سر 

 .چهارراه در حال فال فروختن جمع کنی



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1197 
 

اگر بابام نفرينم کرده باشه شک نکن هر روز در حال  -

کاسبی پيداش می کنم... کاش دختر بشه کمتر مصيبت 

 .بکشيم

رو  می ترسم دختر بشه هر روز با قفل فرمون ما -

 .بزنه

 حاال بايد چه کار کنيم؟ -

هيچی فعال خودمون جشن می گيريم. کسی نفهمه با  -

  .آرامش بيشتری ازش لذت می بريم

 يعنی به خانواده ها نگيم؟ -

معلومه که ميگيم... فقط فردا نگو لطفا... خودت می  -

دونی چطور برخورد می کنند... من اصال آمادگی ندارم 

ه تبريک بگه... مخصوصا که فردا بابات بياد بغلم کن

جشن بچه دار شدن سيما هم هست... اصال گفتنش حس 

خوبی بهم نميده... دو سه روز ديگه بگو که من اونجا 
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 !نباشم خب؟

می توانستم تصور کنم از چه چيزی می ترسد. کافی بود 

در جمع خانواده مطرحش کنم تا مجبور شود فاصله ای 

دوری و دوستی آرامش به  که گرفته را خراب کند. اين

زندگی ما آورده بود. به آسانی به دستش نياورديم و 

 .نبايد از بين می رفت

با سحر که وارد خانه پدرم شديم هيچکس به روی 

خودش نمی آورد قبال کدورتی وجود داشته. اين عادت 

ما بود البته خيلی طول نمی کشيد. حضور يکی از پسر 

ورد کنند. سحر مثل عموها باعث شد همه عادی برخ

هميشه از من جدا شد تا در پذيرايی مشارکت کند البته 

نه مثل سابق که خودش را می کشت. فقط يک سينی 

چای آورد و ظرف های کثيف ميوه را جمع کرد. خيلی 

طول نکشيد که با قيافه گرفته در حاليکه سعی داشت 
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 .خودش را کنترل کند نزد من آمد

نه ما می گفت هيچ مردی نبايد يک قانون نانوشته در خا

در جمع زن ها باشد و اگر زنی کنار شوهرش در جمع 

مردانه بنشيند کار خيلی زشتی کرده. گرچه اين قانون 

برای بعضی اهميت نداشت و برای بعضی ديگر مثل ما، 

سخت گيرانه تر اعمال می شد اما آن شب من و سحر 

  .به طور کامل اين قانون را نقض کرديم

سحر در جمع مردانه ما باعث شد چند بار بقيه  حضور

نامش را صدا بزنند تا از کنار من بلند شود اما هر بار 

من اجازه ندادم. موقع شام هم حواسم بود تا مثل گذشته 

رفتار نکنم. من هرگز مراقب سحر در جمع خانوادگی 

نبودم. رهايش می کردم با اين تصور که بايد بيشترين 

رم جلوی چشم بقيه بگيرم. اين بار فاصله را با همس

علی رغم دعوت پدرم برای اينکه به عنوان پسر بزرگ 
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تر کنارش بنشينم، سفره را دور زدم و در پايين ترين 

قسمت کنار سحر جای گرفتم. نگاه های زير چشمی و 

پچ زدن ها را می ديدم اما بی اهميت به بقيه کاری را 

ادم يعنی احترام به می کردم که از اول بايد انجام می د

  .همسرم که در اين جمع هميشه غريب بود

ما قرار بود انقالبی راه بياندازيم. به محض تمام شدن 

شام و رسيدن وقت جمع آوری من زودتر از سحر بلند 

شدم. به جای اينکه طبق عادت قديم مثل باقی مردهای 

خانواده گوشه ای بنشينم و منتظر چای بعد از شام باشم 

ه سحر شروع به بردن ظرف های کثيف به همرا

آشپزخانه کردم. قبل از اينکه کسی اعتراض کند در 

ماشين ظرفشويی گران قيمت مادرم را که فقط يکی دو 

بار از آن استفاده شده بود باز کردم. سحر ظرف ها را 

تميز می کرد و من داخل ماشين می گذاشتم. شنيدم که 
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ريبا مضحکه کل پشت سرم غوغايی راه افتاده و تق

مردهای خانواده شده ام اما با خودم فکر کردم باالخره 

يک روز بايد يکی قد علم کند و خط بکشد روی 

اشتباهات گذشته. کار به جايی کشيد که مادرم با اخم 

آمد تا مرا از آشپزخانه بيرون بياندازد. می گفت اصال 

راضی نيست سحر دست به چيزی بزند. معلوم بود با 

ج کرده چون من امر کرده بودم به هيچ وجه از سحر ل

همسر من توقع کار کردن نداشته باشند. اتحاد من و 

 .سحر باعث شد خيلی زود همه چيز مرتب شود

با هم به پذيرايی رفتيم. من هنوز داشتم آستين هايم را 

 :پايين می زدم که کامران اولين متلک را انداخت

ين مدت درس های آقا سياوش... می بينم که توی ا -

زن ذليلی رو از بر کردی. شاگرد خوبی بودی کامال 

 .مشخصه
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ابروهای در هم گره خورده پدرم و طرز نگاه خصمانه 

اش را به سحر ديدم اما لبخندی زدم و نشستم. مادرم با 

سينی چای آمد. همراهش بسته های کادوپيچ شده ای 

تکه آورد که قصد داشتند به سيما بدهند. هر کدام يک 

طال خريده بودند و اين بارداری را مثل تيغ روی پوست 

  .من و سحر می کشيدند

با خودم فکر کردم اگر سحر مشکل نازايی داشت در اين 

لحظات چه به روزگارش می آمد؟ دلم می خواست بلند 

شوم سر همه فرياد بکشم. جار بزنم با اين کارها نمی 

يد. سحر توانيد کسی را مجبور به بچه دار شدن کن

برعکس هميشه که حسابی اين جور وقت ها عصبی می 

شد عين خيالش نبود. مادرم انگشتری با نگين درشت 

داشت که سال ها بود می گفت وقتی ما برايش نوه 

بياوريم به سحر خواهد داد. انگشتر را که دست سيما 
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انداخت زير چشمی به سحر نگاهی انداختم. بی خيال 

يما دستش را باال گرفت و با خيار پوست می گرفت. س

 :افتخار نشان همسر پسرعمويم داد

 .من هميشه عاشق اين بودم... مرسی مامانی -

نگاهم سريع به سمت سحر برگشت. لب هايش را به 

داخل جمع کرده بود نخندد. آخرين هديه را مادرم از 

کيسه ای بيرون کشيد. چند دست لباس بچگانه بود. 

ه سيما داد و دو ست لباس لباس های دخترانه را ب

 :پسرانه را به سمت سحر گرفت

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

ممنون حاج خانم... ما فعال نياز نداريم. سيما جان  -

شما برش دار... من و سياوش هم تبريک می گيم. 

 .انشا سالمت و صالح باشه

از کيفش بسته کوچکی بيرون آورد و دست سيما داد. 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1204 
 

ک آويز با طرح آيات قرآن برای بچه خريده بود. همه ي

متوجه شده بودند که سحر به هيچ عنوان والدين مرا 

مامان و بابا خطاب نمی کند. به هيچ وجه بی احترامی 

در رفتارش نداشت بلکه طرز صحبتش مؤدبانه تر هم 

شده بود اما فاصله اش را با اين کار گوشزد می کرد. 

جلو آمد و لباس ها را روی پای مادرم اهميت نداد. 

 :سحر گذاشت

  .به نيت بچه شما خريدم -

لطف کرديد حاج خانم... باشه برای بعد ما فرار نمی  -

 .کنيم

 :تبسم نتوانست سکوت کند

 !مامان... ولش کن... نمی خواد که نخواد. عجبا -

لب باز کردم حرفی بزنم اما سحر برای اينکه مرا خفه 

کند يک تکه خيار را بی هوا درون دهانم فرو کرد.چاره 
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 .ای جز جويدن نداشتم

 

 :از فرصت استفاده کرد و کنار گوشم گفت

هيچ وقت قاطی متلک پرانی خانم ها نشو... به ضرر  -

خودت تموم می شه پسرم! ما از پس هم بر می آييم... 

دقيقه ديگه ميان دنبالم بريم غيبت کنيم. پاشو بريم دو 

 که به اينجا نکشه. گرفتی که چی گفتم؟

با خنده سری تکان دادم و سحر فقط به جمع لبخند 

مليحی زد. مهمانی مادرم باعث شد يک بار ديگر همه 

دور يک سفره بنشينيم. فرصتی فراهم آورد تا پدرم مرا 

دم گفته بودم گولش را تنها گير آورد. هزار بار به خو

نخورم. دوباره همان راه سابق را پيش نگيرم. خودم را 

قاطی مشکالت بقيه با پدرم نکنم. اجازه ندهم مهر 

زيادی که به پدرم دارم باعث شود برگردم سر نقطه اول 
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  .اما نشد

دلم ضعف می رفت برای اين مرد. عاشقش بودم. نيم 

ببر زخمی  ساعت نگذشت که با شنيدن درد دلش مثل

می خواستم کامران و کيارش را از وسط نصف کنم. 

يک سيلی محکم به گوش ترانه بکوبم و کيان را که 

نيامده بود به باد ناسزا بگيرم. نمی دانم چه قدرتی 

داشت که به اين سرعت روی من نفوذ می کرد. سحر 

می گفت برای اينکه بتواند تأثيری در من بگذارد از 

کرده. ما که دعوا می کرديم همه بايد  پدرم الگو برداری

پناه می گرفتند. چنان سر هم داد می کشيديم که خون از 

نگاهمان می باريد اما به قول سحر بعد از هر دعوا 

  .حتما يک دست تخته نرد بازی می کرديم

رابطه پدر و پسری ما زبانزد همه بود و من تصور می 

ين پسر کردم دليلش عزيز بودنم به عنوان بزرگتر
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خانواده است. مشاوره ها با دکتر عامری و تحيلی هايی 

که سحر از رابطه ما داشت به من فهماند تنها دليلش 

عشق بيش از حد من به اين مرد است. رگ خوابم 

دستش بود. می دانست از چه راهی وارد شود تا 

  .بيشترين اثر را روی من بگذارد

رت کرد هيچ پدر من وقتی از شهرستان به تهران مهاج

چيز نداشت. به قول خودش کارگری می کرد. در بدترين 

شرايط جسمی محال بود ديرتر از ساعت هفت صبح 

بتوانی او را در خانه پيدا کنی. در اين سن و سال گاهی 

می ديدم هم پای کارگرهای آهن فروشی بار پشتش می 

گذارد. نمی توانستم دوستش نداشته باشم. محال بود در 

  .افتمدامش ني

کافی بود کمی از تنبلی کردن پسرها، بی عرضگی 

دامادها، دست تنها بودن در آهن فروشی و مسئوليت 
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هايش بگويد تا مرا مثل موم در دستش نرم کند. متوجه 

نبودم که تمام مسير بازگشت تا خانه را دارم با حالتی 

عصبی و پرخاشگرانه شنيده هايم را کنار گوش سحر 

. ابتدای صحبت هايم کمی همراهی کرد به زبان می آورم

اما وقتی طوفان خشمی که در صدايم بود را حس کرد 

در سکوت فقط گوش می داد. جلوی در پارکينگ ترمز 

گرفتم. ريموت را بيرون از پنجره بردم و چند بار دکمه 

 :آن را فشردم

اَه... اين لعنتی هم که کار نمی کنه... سحر ريموت  -

 .تواَمآوردی؟ سحر... با 

از کيفش ريموت يدکی در پارکينگ را بيرون کشيد و 

سمتم گرفت. بی اهميت به اخمش در را باز کردم و 

وارد شدم. هر دو با هم پياده شديم. من بی توجه داشتم 

 :به سمت آسانسور می رفتم که شنيدم سحر گفت
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 !شب به خير سياوش -

با تعجب به سمتش چرخيدم. جلوی ماشين خودش 

 :بود ايستاده

 !سحر؟! يعنی چی شب به خير؟ -

يعنی شب به خير... يعنی خداحافظ... يعنی خوش  -

 .گذشت

معلوم هست چه مرگته؟ دوباره شروع شد؟ يک شب  -

اومدی خونه مادرم حاال من بايد تا عمر دارم جواب پس 

 بدم؟ خب نيا... کی دعوتت کرد؟ کی مجبورت کرد؟

 :شتانگشت اشاره اش را روی لب هايش گذا

هيس... داد نزن... معلوم نيست دوباره مخش کجا پر  -

شده عين خمپاره افتاده وسط زندگی من... من اعصاب 

ندارم سياوش... اول برو مشکالت بقيه رو حل کن هر 

 ...وقت تصميم گرفتی بزرگ بشی بيا دنبال ما
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لب گزيدم و هزاران کلمه زشت در مغزم رديف شد. 

قفسه سينه ام تير کشيد. نوک انگشتانم گزگز کرد و 

حس کردم در يک لحظه زير گوش هايم آتش روشن 

کردند. اولين قدم را به سمت سحر برداشتم اما خيلی 

دستم مشت شد و ايستادم. » ما«زود با شنيدن کلمه 

 .سوييچ ماشينش را بيرون کشيد

 

صدای دزدگير بلند شد و سحر دستی برای من تکان داد 

ام بلند خودم را رساندم. قبل از تا سوار شود. با چند گ

 :اينکه روی صندلی بنشيند مانعش شدم

 .سحر نصفه شبی لج نکن -

 :با لحنی کامال آرام و به دور از خشم گفت

لج کدومه؟ باور کن ناراحت نيستم. ميرم خونه مادرم  -

 ...کارت تموم شد بيا



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1211 
 

 :نگذاشتم ادامه دهد. از بين دندان هايم غريدم

 .اال حرف می زنيمبسه... بيا ب -

حاال صدايش از خشم می لرزيد. در ماشين را محکم به 

هم کوبيد و هر چه در دستش بود وسط پارکينگ 

 :انداخت

خسته شدم... چقدر حرف بزنيم؟ حرف... حرف ...  -

حرف... به خدا بسه ديگه... وقتی نه مشاور، نه من، 

نه مريض شدن خودت... حتی بچه نمی تونه به تو 

ه توی اين دام برای هزارمين بار نيافتی... بايد بفهمون

منتظر چی بمونم؟ دوباره حرف بزنيم؟ آخه چقدر؟ ِکی 

 اين حرف زدن تموم می شه؟

آره ديگه... االن حق طالق داری خونه هم که به  -

 نامت زدم... قراره تکون بخورم بکوبی فرق سرم؟

خيلی احمقی سياوش... همين فردا بيا محضر،  -
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نم به خودت... وقتی اختيار دار بودی نتونستی برگردو

درست زندگی کنی. دست من رسيد هم فرقی نکرد. بيا 

مال خودت ببينم به کجا می خوای برسی؟ من اگر قصد 

سوء استفاده داشتم بچه دار نمی شدم. المصب يک 

ساعت فقط با پدرت تنها موندی و باهاش آشتی 

اعت حرف کردی... من چطوری با اين ترس که يک س

زدنت با بابات می تونه هستِی من و بچه بی گناهم رو 

 به نابودی بکشه زندگی کنم؟ 

چرا مزخرف ميگی؟ اصال به تو چه ربطی داشت؟  -

مسئله کيارش تن لش بود که از بابام دزدی می کنه... 

 ...من در برابر خانواده خودم وظيفه دارم

با هفت کی گفته وظيفه نداری؟ من گفتم؟ غلط کردم  -

پشتم... چرا وانمود می کنی خری؟ خودت خيلی خوب 

می دونی که من هرگز نخواستم به خانوادت پشت کنی 
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يا کالمی بی احترامی از دهنت در بياد... خودت می 

دونی دارم درباره چی حرف می زنم فقط نمی خوای زير 

بار بری مثل هميشه که من محکوم به روانی بودن و 

  ...ه تو به کار خودت ادامه بدیفتنه گری می شدم ک

بابات پُرت کرد؟ برو پيش بابات همين االن با خيال 

راحت زندگی کن... بچه که به دنيا اومد بايد تمام 

کارهای عقب افتاده بابات انجام شده باشه، بعد بيای 

سراغ ما... اگر مرد هستی و می تونی مسئوليت يک 

بمون... در زندگی نوپا، به جز زندگی پدرت بپذيری 

غير اين صورت سر من و خودت رو درد نيار... برو به 

سالمت... نگران طالق من هم نباش صبح بيا هر چی 

 .دادی پس بگير

چند باری نفس های عميق کشيدم تا کنترل کمی روی 

خشمم پيدا کنم. در آن وضعيت نمی توانستم تکنيک 
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ی هايی که ياد گرفته بودم به خاطر بياورم. مشتم را ال

دندان گرفتم و کمی دور شدم. پشت به سحر، دِر 

 :پارکينگ را بستم و آرام گفتم

 .فقط بيا باال... باشه حرف نمی زنيم -

لوازمش را بی صدا از روی زمين جمع کرد و به سمت 

 :آسانسور رفت

اميدوارم همين جا تموم شده باشه... من چيز زيادی  -

يچ قولی از تو نخواستم. گفتم درست نمی شه من ه

نداده بودم... کسی که وعده داد و هر بار پوچ از آب در 

اومد تو بودی... مِن احمق دوباره بهت اعتماد کردم... 

مدارکم حاضره صبح بريم دفترخونه دلم نمی خواد با 

ترس کنارم زندگی کنی... گرچه تو دوست داری من با 

 .ترس پيشت باشم. شب به خير

رفت و من وسط پارکينگ  منتظر من نشد. تنهايی باال
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دور خودم می چرخيدم. با خودم حرف می زدم و سوال 

می پرسيدم. مشکل از خانواده من بود؟ سحر زياده 

روی می کرد؟ همه از من توقعی داشتند که نمی 

توانستم انجام دهم؟ من َمرد نبودم؟ آخر چه مرگم بود 

که دوباره با سحر به اينجا رسيدم؟ زير فشار هر دو 

داشتم له می شدم. کمی ماندم ولی نهايتا از سر  طرف

بيچارگی به خانه رفتم. توقع داشتم قهر کرده باشد اما با 

يک بسته چيپس و ظرفی ماست موسير انتظارم را می 

  .کشيد

سحر با پيراهن نازکی جلوی در ايستاده بود و حوله 

 :تميزی در دست داشت

ت. بيا بچه جون... قهر نکن. قهر مال کوچولوهاس -

 .چيپس بخوريم

 :کالفه نگاهم را از او گرفتم
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نمی خوام سحر... ببخشيد خيلی عصبی ام... اصال  -

 .نمی تونم حرف بزنم

می دونم... من هم عصبی شدم. حرف نمی زنيم چون  -

من ممکنه از پنجره خودم رو پرت کنم پايين اما با قهر 

  .هم نمی خوابيم. بيا ناز نکن

سمت کاناپه کشيد. در سکوت  دستم را گرفت و به

سرش را روی پای من گذاشت و کمی چيپس در دهانم 

فرو کرد. خيلی سعی کردم خودم را معذب نشان دهم. 

قلبم بی رحمانه می کوبيد و پوستم از خشم نبض می 

زد. سحر هم عصبی بود اما به قول عامری روش 

برخورد سحر با مشکالت زمين تا کهکشان با من فرق 

همين چيپس و ماست خوردنش يکی از اين  می کرد.

ترفندها بود. انگشتش را در سطل کوچک ماست فرو 

برده بود و ته مانده آن را بيرون می آورد به زبان می 
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کشيد. سرم را به پشتی مبل تکيه داده بودم شايد ضرب 

آهنگ بدنم پايين بيايد اما حتی سر و صدای مسخره ای 

يزی را حل نمی کرد. که سحر راه انداخته بود هم چ

 :عصبی به رفتارش اعتراض کردم

 سحر تمومش می کنی يا نه؟  -

سرش را از روی پای من برداشت. ميز را تميز کرد و 

به آشپزخانه رفت. کوسنی برداشتم و روی کاناپه با 

لباس های مهمانی دراز کشيدم. با يک ليوان آب و 

قرص های من برگشت. روی ميز نشست و قرص ها را 

 :از غالف بيرون کشيد. با لحنی آرام گفت

معذرت می خوام... برای يک لحظه ترسيدم. نيم  -

ساعت بود داشتی توی ماشين داد می زدی. چطوری 

بابات می تونه به اين سرعت تبديلت کنه به يک 

اژدهای آتشيِن جو زده که برخالف حرفش نبايد چيزی 
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 بشنوه؟

 :اشتمغلت زدم و آرنجم را روی چشم هايم گذ

سحر می شه حرف نزنيم؟ خيلی حالم خراب شده...  -

 .توقع نداشتم دوباره بگی داری ميری

قرص بخور بريم بخوابيم. من هم حالم بد شد. اينجا  -

  .نخواب دوست ندارم قهر باشيم

 .احتياج دارم تنها باشم -

آفرين... مرسی که ياد گرفتی حرفت رو راحت بزنی.  -

  .تندی کردم باشه عزيزم... ببخشيد

  .بوسه ای نرم روی مچ دستم گذاشت و رفت

چه کسی عاشق تر بود؟ من يا سحر؟ تندی کرد اما قبل 

از اينکه من دوباره به خواب مرگ بروم جلوی پيشرفتم 

را گرفت. با اين حال دلم نمی خواست ريختش را ببينم. 

کلمه ای محبت آميز در مغزم نسبت به او نمی يافتم. 
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چطور می توانست با وجود کوله باری کينه و ترس تا 

باشد؟ طاقت يک ساعت قهر بودن با  اين حد خود دار

کسی را نداشت. نسبت به من هم بيشتر از بقيه 

حساست نشان می داد و خيلی زود از خودگذشتگی می 

کرد. گفته بود اگر خودش پيش قدم نشود من يک 

دعوای ساده را به قهری چندين ساله تبديل می کنم. 

ليست کسانی که با آنها قهرم را در ذهن شمردم. 

دشان کم نبود اما وقتی متوجه شدم با بعضی سال تعدا

هاست قهرم و حتی يادم نمی آيد سر چه موضوعی بوده 

چند دقيقه ای می خنديدم. با يکی از پسرعمو هايم سر 

اين قهر بودم که چهار سال پيش سر سفره مراسم 

پدربزرگم خواستم کمی برايم برنج بريزد اما خودش را 

شتر فکر می کردم کسی که زد به نشنيدن. حاال که بي

اولين بار به حالت قهر جای خوابش را جدا کرد من 
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 !بودم نه سحر

قبل از اسباب کشی من هفته ها بود روی کاناپه می 

خوابيدم. وقتی به خانه جديد منتقل شديم سحر آشکارا 

اتاق ديگری انتخاب کرد تا من روی تخت بخوابم. همين 

م بی بهره بمانم. باعث شد چندين سال از حضور همسر

بلند شدم آرام به اتاق رفتم. لباس هايم را بی صدا 

عوض کردم و زير پتو خزيدم. سحر پشت کرده بود و 

بی صدا گريه می کرد. دستم را روی شانه اش گذاشتم 

 :و آرام گفتم

 .معذرت می خوام -

 :بی معطلی به سمتم چرخيد و در آغوشم فرو رفت

 همين باشه؟مراقب سياوش من باش. فقط  -

 پس کی حواسش به سحر باشه؟  -

 :سرش را پايين آورد و به سينه ام چسباند
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بی خيال سحر... بچه گناهی نکرده... تقصير من شد  -

  .بايد صبر می کردم

دلسرد شده بود. حرفی برای دفاع از خودم نداشتم. می 

دانستم بارها تکرار خواهد شد. از خودم ترسيده بودم. 

حد بی اراده و دور از عقل رفتار می چطور تا اين 

کردم؟ حق داشت بگويد چشمم به خانواده ام می افتد 

همه چيز را فراموش می کنم. سکوت من و نفس های 

بغض آلود سحر فضای اتاق را سنگين کرده بود. حتی 

نمی توانستم وعده دهم دوباره اتفاق نمی افتد. وقتی تا 

مالقات بعدی و اين حد ضعف داشتم چطور می گفتم با 

آن همه وعده ای که به پدرم بابت همکاری دادم نبايد 

 از چيزی بترسد؟
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هر دو تا نزديک صبح روی تخت غلت می زديم و 

خواب به چشمان ما نمی آمد. با طلوع خورشيد سحر 

برخاست و از اتاق بيرون رفت. صدای ُعق زدنش در 

خانه می پيچيد و مرا سرشار از شرم می کرد. جلوی 

در دستشويی قدم رو می رفتم اما حتی توانايی اينکه 

بگويم هستم و می توانم کمک کنم نداشتم. به عقلم 

نرسيد خودم صبحانه آماده کنم. سحر با رنگی پريده و 

صورتی خيس بيرون آمد و مستقيم به آشپزخانه رفت. 

به محض باز کردن در بسته پنير دوباره خودش را در 

ی برگشت عصبی سرش داد دستشويی حبس کرد. وقت

 :کشيدم

کوفت بخورم... نمی خواد دست بزنی... حاضر شو  -

 .بريم دکتر رنگ به صورتت نيست

 :از سر دلسوزی گفتم اما بد برداشت کرد
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ديگه شک ندارم تو اصال بچه نمی خواستی... الزم  -

نکرده بريم دکتر... نگران مسئوليتش نباش خودم کردم 

 !لعنت به خودم باد

اتاق يک روسری سبک آورد و جلوی بينی و از 

دهانش بست. اشک هايش پايين می چکيد و صبحانه 

حاضر می کرد. به ساعت ديواری نگاهی انداختم. بايد 

سريع حاضر می شدم تا به يک قرار کاری برسم. زمان 

برای ناز کشی نداشتم اما مگر می شد سحر را با اين 

 :حال تنها در خانه رها کنم

زخرف ميگی؟ معلومه که بچه می خواستم... چرا م -

عصبی شدی داری چرت ميگی... بپوش بريم من قرار 

 .دارم ديرم شده

 :با پشت دست اشکش را پاک کرد

گفتم که بی خياِل سحر... برو به قرارت برس... البد  -
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بعدش هم بايد بری آهن فروشی مثل ميرغضب گوش 

ار داری کيارش و کامران يا کيان رو بپيچونی... ک

 .امروز ما مزاحمت نمی شيم

بيشتر از اينکه عصبی شوم، شوکه شده بودم. بی 

 :اختيار لبخند زدم

 چطوری انقدر تيزی؟! واقعا علم غيب داری؟ -

به چه درد می خوره؟ فقط عذابم ميده... کاش احمق  -

  .بودم نمی فهميدم

از کنارم گذشت و وارد اتاق شد. تصور کردم رفته تا 

وشد. نشستم تنهايی خوردم و لقمه ای هم برای لباس بپ

  .سحر گرفتم

ظرف های پنير و کره را درون يخچال می گذاشتم که 

بيرون آمد. با چشمانی سرخ از گريه و لباس راحتی از 

کنارم گذشت و استکان ها را در ظرفشويی گذاشت. در 
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 :يخچال را کالفه بستم و به سمتش چرخيدم

تو بگی... تو رو خدا دوباره  سحر... باشه... هر چی -

شروع نکن. من خيلی ديرم شده نمی تونم با اين وضع 

  .ولت کنم و برم

برگشت و کيسه مخصوص نان را از کشوی کابينت 

 :بيرون کشيد

مگه من گفتم نرو؟ تو مختاری هر کاری دلت می  -

خواد بکنی ولی من هم انسانم حق دارم گريه کنم يا 

شوخی نکردم که امروز بايد  حالم بد بشه... در ضمن

 ...بيايی محضر

 ای بابا... سحر تمومش نمی کنی؟ -

 من؟! من تمومش نمی کنم؟  -

 :هر دو دستم را به حالت تسليم باال بردم

باشه من تمومش نکردم. بايد برم وقت ندارم می  -
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 تونی بفهمی؟

 :با دستش به اتاق اشاره کرد

و کار شما  بفرماييد به سالمت... کسی مانع کسب -

  .نشده

حدسم اين بود که تا صبح فکر و خيال کرده. با اينکه 

شب گذشته سعی کرد بحث را تمام کند اما موفق نشده 

با خودش کنار بيايد. چاره ای جز رفتن نداشتم. هنوز 

يک ساعت نگذشته بود که تماس های پدرم شروع شد. 

هر بار شماره تلفنش را روی صفحه گوشی می ديدم 

هايم می لرزيد. از روی ناچاری سری به مغازه دست 

آهن فروشی زدم. صورت خندان و بشاش پدرم در بدو 

ورود خجالت زده ام کرد. حسابی تحويلم گرفت و به 

چند تن از همکاران بازار آهن فروشی پز زندگی مرا 

 .داد
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آبدارچی جديدش چای آورد و به رسم کاسبان نشستيم 

دوباره بحث بچه دار شدن به گپ زدن. طولی نکشيد که 

من شروع شد. يکی از کاسب های قديمی که من برای 

اولين بار او را می ديدم و سابقه خوش نامی هم نداشت 

شروع به سخنرانی کرد. به احترام سن و سالش 

 :سکوت کرده بودم تا اينکه گفت

زنی که اجاقش کوره مايه دردسر می شه... طالقش  -

راحت دنبال زن سالم بگرديد.  بده خودت و همه با خيال

 اصال دلت مياد با زنی که عيب و ايراد داره بخوابی؟

سوالش به حدی شرم آور و کثيف بود که خون جلوی 

چشم هايم را گرفت. پدرم هم خوشحال از اينکه هم درد 

 :پيدا کرده دستی به هم کوبيد و ذوق زده گفت

دختره آ... خدا از دهنت بشنوه... من نمی دونم اين  -

مهره مار داره؟ هرچی به سياوش بگيم که گوش نمی 
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 .کنه... الاقل شما بگو که بدونه فقط حرف من نيست

آره آقا سياوش... عشق و عاشقی فقط يکی دو سال  -

اول ازدواج... خوشگلی زن هم دوام نداره. زن بايد 

باعث افتخارت بشه. زنی که نمی تونه وارث بهت بده 

نداره. از من می پرسی؟ يه  ارزش دوست داشتن هم

چيزی بنداز جلوش ردش کنه بره پی کارش... اين جور 

زن ها آفت خوشبختی و آرامش نباشند، جز دردسر 

 .چيزی ندارند

 

نمی توانستم سکوت کنم. لب باز کردم حرفی بزنم که 

 :پدرم پيش دستی کرد

ايراد از پسر خودمه... ماشا کامران داره شبانه  -

کنه چون زنش اهل زندگی و سر به  روز کار می

راهه... متأسفانه اين يکی عروسمون کله پر باد داره... 
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فکر می کنه هر چی گفت اين پسر ساده لوح من هم بايد 

بگه چشم... حاجی بين همه بچه هام سياوش يک چيز 

نمی دونی چقدر دلم می سوزه براش زن  .ديگه است

  .خوبی نگرفتم

  !تموم نشد؟ -

باعث شد پدرم با نگاه غضب آلودی به سمت  سوال من

 :من برگردد

چرا آقا سياوش؟ تموم شد... شما بچسب به همون نيم  -

 وجبی ببينم کجای دنيا رو می خوای بگيری؟

 :بلند شدم و ايستادم

همون جايی رو می گيرم که تو گرفتی... مثال تو زياد  -

بچه داری چه گلی به سر من يکی زدی؟ همين ديشب 

تی پشت سر کيارش و کامران ناله می کردی...مگه داش

 زنگ نزدی بيام از مغازه پرتشون کنم بيرون؟
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 :با تعجب خودش را بی خبر نشان داد

من؟! چرا دروغ ميگی؟ بفرماييد تحويل بگيريد...  -

شب زنش تا صبح فتنه انداخته چون از حسودی دق 

 .کرد ما برای جاريش طال خريديم

داره. اشتباه هم زياد کرده ولی  زن من خيلی ايراد -

مهمترين حسنش نسبت به بقيه زن ها اين بوده که 

اصال اهل حسودی نيست. طمع طال و جواهر هم نداره 

  .که اگر داشت وضعش االن اين نبود

ببخشيد آقا سياوش... به خانم توهين کرديم رگ  -

 غيرتت جوش آورد؟

خواب من به من توهين کردی بابا... وقتی مسئله رخت -

و زنم بشه نقل مجلس کاسب های بازار يعنی غيرتم اگر 

جوش نياره سيب زمينی بی رگم. خاک توی سرم که باز 

گول تو رو خوردم تا اينجا اومدم. حيف که قدر نمی 
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 ...دونی... ای کاش

ورود کيارش و کامران به دفتر آهن فروشی باعث شد 

همراه حرفم نصفه بماند. چند کيسه بزرگ پر از غذا 

داشتند. کت چرمم را چنگ زدم تا بروم اما يکی از 

 :مردها بلند شد زير بازوی مرا گرفت

پسرم... نکن زشته از تو بعيده... ما هر جا نشستيم  -

 .فقط تعريف تو بوده... ازت توقع دارم

  .ببخشيد حاج آقا بايد برم کار دارم -

  .اصال حرفش هم نزن. بشين روی من هم زمين ننداز -

رودربايستی چيز خوبی نيست. می دانی کاری که می 

کنی از عقل نشأت نگرفته اما به احترام ديگری که از 

هيچ چيز خبر ندارد سرت را پايين می اندازی و تلخی 

زهر مزه مزه می کنی. ناهاری که به اجبار بقيه در 

دفتر پدرم خوردم همين طعم را داشت. سحر چند باری 
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نکردم جوابش را بدهم. از طرفی تماس گرفت اما جرأت 

فکر می کردم قصد آمار گرفتن دارد، از طرف ديگر از 

  .رويش خجالت می کشيدم

نزديک ساعت چهار بعد از ظهر بود که از آهن فروشی 

بيرون زدم. آنقدر غرق کار کردن کنار پدرم شدم که 

گذشت زمان را نفهميدم. با عجله از گاراژ روغن گرفته 

شی دنده عقب بيرون آمدم و گوشی انبار آهن فرو

موبايلم را جلوی چشمانم گرفتم. پنج تماس از دست 

رفته داشتم که همگی مربوط به همان ناهار کوفتی بود. 

می دانستم دوباره طوفانی در راه است و سحر با آن 

َشِم قوی که دارد حدس زده کجا هستم. انگشتم را روی 

ست کنار دکمه اتصال کشيدم و گوشی را با يک د

صورتم گرفتم. جواب ندادنش بوی خوبی نمی داد. بايد 

  .منت کشی می کردم
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تا شب به خاطر غيبتم در نمايشگاه موفق نشدم وقت 

خالی جور کنم با سحر تماس بگيرم. ديروقت بود و 

زمان کافی برای خريد هديه نداشتم. از دکه ای نزديک 

داشت يک بيمارستان که چند کوچه با خانه ما فاصله 

شاخه گلی خريدم. تمام مسير با خودم کلنجار رفته بودم 

که هر چه گفت من فقط سکوت کنم. پشت در واحد 

خيلی معطلم کرد. هر چه زنگ می زدم جواب نمی داد. 

  :عصبی شده بودم و مشت می کوبيدم

سحر باز کن... خيلی اين کارت زشته... می خوای  -

 ...کن چی رو ثابت کنی؟ انتقامت گرفتی باز

مجبور شدم دوباره به پارکينگ برگردم تا کليد خانه را 

از داشبورد ماشين بردارم. دست هايم از شدت خشم می 

لرزيد وقتی کليد را در قفل چرخاندم. شاخه گلی که 

خريده بودم زير اولين قدمی که به داخل برداشتم له شد. 
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 !هيچکس نبود

کمی در خانه چرخيدم. هر احتمالی را بررسی کردم و 

نهايتا هر دو دستم را بر فرق سرم کوبيدم روی کاناپه 

 :نشستم. ذهنم بی امان فرضيه می بافت

 !خونه مادرش... نه... خريد... نه... دکتر؟ -

با عجله شماره موبايلش را گرفتم. تا آخرين ثانيه صبر 

گوشی را روی مبل کردم و باز هم دست خالی ماندم. 

 :پرت کردم و مشتی به تشکش کوبيدم

  .وای خدا صبرم بده...آرومم کن -

دور خودم می چرخيدم و پا به زمين می کوبيدم. از 

خودم می پرسيدم چرا يک نفر نيست که از حال زنم با 

خبر باشد؟ چرا پای همه را از زندگی ام بريدم؟ قبال 

ز بس خجالت دوستی داشت که دختر خوبی بود اما ا

کشيد راز زندگی ما را بفهمد همه کسانی که آرامش می 
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کردند خط زد. تنها ماند با من و يک دنيا مصيبتم. آن 

روزها به خودم می باليدم پای همه دوست های سحر را 

  .از خانه بريده ام و امروز حسرتش را می خوردم

خم شدم گوشی موبايلم را که زير مبل افتاده بود 

جايی را جز خانه مادرش نداشت. بهتر بود  برداشتم.

سرزده بروم به جای اينکه تماس بگيرم. چرخيدم سمت 

در و با ديدن تکه کاغذی که جلوی ورودی چسبانده 

خشکم زد. نامه را جايی گذاشته بود که من به محض 

 :ورودم آن را ببينم

توی محضر منتظرت نشستم. زنگ زدم بر نداشتی. »

ولی بی خيال ديگه بايد برام عادی می دونم کجا بودی 

باشه. گفتم خط قرمز روت کشيدم که توقعی نداشته 

باشم دلم نشکنه ولی پای حرفم نموندم. تقصير خودم 

بود. برگشتم خونه ولی حالم خوب نيست. دارم ميرم 
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بيمارستان نزديک خونه ولی فکر کنم وقتی برگردم تو 

. محض هنوز بيرون باشی اصال اين نامه رو نبينی

احتياط گذاشتم. طبق معمول سحر بايد مراقب خودش 

 «.باشه

کاغذ را در مشتم مچاله کردم و با حرص زمين انداختم. 

به حدی وحشتزده بودم که عقلم نرسيد سوار آسانسور 

شوم. منی که سال ها شغلم ماشين فروشی بود و در 

پارکينگ خانه دو اتومبيل لوکس داشتم به خاطر نگرانی 

راموش کردم با ماشين بروم. حس پدر بودن شديد ف

باعث شد؟ شايد هم نگران بودم هر دو را با هم از دست 

بدهم. در تاريکی با آخرين توانم می دويدم. به 

بيمارستان که رسيدم تمام بدنم خيس از عرق بود. نفس 

که می کشيدم حنجره ام آتش می گرفت. به قسمت 

ی متصدی زير اطالعات که رسيدم کم مانده بود جلو
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 :گريه بزنم

ببخشيد... خانم من گويا عصر اومده اينجا برای  -

 .ويزيت ولی برنگشته

 ...اسم و فاميل همسرتون -

نزديک ساعت چهار به بخش اورژانس رفته بود. گفتند 

وقتی رسيده فقط کمی ضعف و سرگيجه داشته اما زير 

ِسُرم شروع کرده به خونريزی و مجبور شدند او را 

  .ی کنندبستر

همراه پرستار که به بخش پذيرش می رفتم از شنيدن 

حرف هايش دلم می خواست زمين دهان باز کند و مرا 

 :ببلعد

هر چی به خانمت گفتم تلفن همسر يا مادرت الزمه  -

گفت تنهايی راحته... خدا رو شکر به خير گذشت ولی 

وقتی همسرتون بارداره نبايد لحظه ای ازش بی خبر 
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اگر اتفاقی برای مادر يا بچه می افتاد چطور  باشيد...

بايد به شما خبر می داديم؟ بفرماييد اينجاست... سحر 

 خانم بيداری؟

در يکی از اتاق های بخش اورژانس خوابيده بود. 

پرستار که کنار رفت تا من وارد شوم زير لب گفت که 

خواب است اما من روی اين را نداشتم به چشمانش 

برای پرستار تکان دادم و همان جا نگاه کنم. سری 

پشت ديوار ايستادم. تا چند ثانيه مغزم درست کار نمی 

کرد. يادم افتاد که به خير گذشته. سرم را باال آوردم و 

با چشمان بسته شکر خدا کردم. کم کم عمق فاجعه 

داشت جلوی چشمانم واضح تر می شد. اگر اتفاقی برای 

ه سرم می ريختم؟ ای هر کدامشان می افتاد چه خاکی ب

کاش قلم پاهايم می شکست به آهن فروشی نمی رفتم. 

چه چيزی عايدم شد؟ چه چيزی به پدرم با اين کارش 
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 رسيد؟ تحريکم کرد تا بروم حرف بخورم؟ 

آرام نزديک شدم. با اينکه ِسُرم به دستش داشت و يک 

کيسه خون به او تزريق کرده بودند اما هنوز رنگش 

بود. کنار تختش ايستادم. کاری جز تماشا مثل گچ ديوار 

کردن لب های کبودش نبود که خودم را مجاز به 

انجامش بدانم. بی هدف روی صندلی سرد کنار تخت 

  .نشستم

نمی دانم چقدر گذشت که من فقط ُزل زده بودم به چهره 

غرق در خواب سحر و هيچ کار خاصی جز سرزنش 

ه بلند شد با کردن خودم نمی کردم. صدای موبايلم ک

عجله از اتاق بيرون رفتم. بغض کرده بودم. مادرم 

پشت خط بود و من نمی خواستم بفهمد کجا هستم. 

سخت بود سفره دلم را پيش کسی که عنوان مادر برايم 

داشت در اين شرايط سخت باز نکنم. بعد از سالم و 
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احوالپرسی با شنيدن صدای گرفته من مشکوک شد. 

 :اينکه سرو صداهای اطرافم را شنيدچند بار پرسيد تا 

 سياوش بيمارستانی؟ مرگ من بگو چی شده؟ -

 .هيچی مامان من خوبم -

 سحر؟ دعواتون شده؟  -

 نه مامان دعوا کدومه؟ -

 .جان من بگو... من بميرم بگو تا راه نيافتادم -

دلم پر بود. از خودم، از پدرم حتی از سحر گله داشتم. 

  .تم از بين رفتخيلی اصرار کرد تا طاق

 :چند قدمی دور شدم و گفتم

مامان... سرافکنده شدم جلوی زنم... بابا چرا ديشب  -

اصرار کرد برم آهن فروشی؟ که سنگ روی يخم کنه؟ 

جلوی يک عالمه مرد گنده نشستم خط کشيدم روی 

غيرتم چون مسائل رختخواب من و زنم شده نقل مجلس 
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 ...مردم

 ...ده؟ ما که کاری نداريمخاک به سرم... کی حرف ز -

بس کن ديگه... پشت دستم داغ گذاشتم يک بار ديگه  -

به بابا اعتماد کنم. دو ساعت مخ من بدبخت کار گرفته 

شد که کيارش و کامران کار نمی کنند تو حساب ها 

دزدی می کنند بعد رفتم ديدم خوش و خرم نشسته 

جلوی همه داره قصه ضعف زندگی من و سحر برای 

ارهاش خط می کنه... مامان من کی رفتم موقع همک

 ناهار آهن فروشی؟

 .نمی دونم... من نشنيدم بری -

چون نرفتم... پول داده کامران و کيارش برای مهمون  -

هاش غذا خريدند... خدا شاهده به زور نگهم داشت. بعد 

 فکر می کنی جلوی بقيه چی گفت؟

 چی بگم؟ -
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برگشته دم روی خودم جلوی اون همه کاسب بازار  -

ميگه ما که يک شام خونه سياوش نخورديم ولی 

ماشا آقا سياوش موقع ناهار آدرس آهن فروشی رو 

 ...خوب بلده

 خاک به سرم... حاال تو چرا بيمارستانی؟ -

بگم؟ دلم داره آتيش می گيره با يکی درد دل کنم ولی  -

 ...ديگه اعتماد ندارم حتی به تو که مادرمی

 ...رت بميره... بگو مادر خالی کن خودت روماد -

 ...سحر ديشب که اومديم حامله بود -

دم بلندی از تعجب کشيد. بغض من هم عمق گرفت. 

چانه ام لرزيد و مجبور شدم بچرخم به سمت ديوار تا 

 :کسی اشک هايم را نبيند

من رفتم دنبال گله و شکايت بابام که حرف بخورم.  -

يک مشت آدم از خدا بی خبر ناموسم بشه سوژه دست 
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بعد زن من تک و تنها اومده بيمارستان از اعصاب 

خرابش خونريزی کرده بستری شده... مِن بی غيرت هم 

نشسته بودم عين بُز وسط آهن فروشی غذا می 

  .خوردم

 ُخب چرا نگفتيد؟ االن حالش چطوره؟ -

نمی دونم... خوابه... ببينم می تونی رازدار پسرت 

هيچکس نگو تا خودم خبرت کنم. سحر از من باشی؟ به 

قول گرفت فعال به کسی نگيم تا آمادگی پيدا کنه... اگر 

 .بفهمه گفتم خيلی از من دلخور می شه

 .باشه ولی تلفن دم دستت باشه زنگ بزنم نگران شدم -

 با چه رويی برم پيشش؟ بگم کدوم قبرستونی بودم؟ -

قدر سخت می حاال خدا بزرگه... چيزی نشده که ان -

 ..گيری

 ...وای مامان... مامان از دست شما ها -
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 رفتی پيش بابات اون بايد پس بيافته؟ -

ولش کن... دلم داشت می ترکيد که گفتم... نگی به  -

 کسی ها؟

 .باشه برو پيش زنت حالش خوب شد خبر بده -

فقط بيست دقيقه طول کشيد تا پشت در اتاق سحر 

ه اتاقش رفتم بيدار بود. نه او قيامتی به پا شود. وقتی ب

گله ای کرد و نه من حرفی زدم. ساکت نشستم و او به 

پنجره خيره شد. هر دو پر از ناگفته بوديم اما توان 

صحبت کردن نداشتيم. گاهی بعضی کارهای مردها برای 

زن ها بد تعبير می شود. مثل همين سکوت کردن و ناز 

است. دست  نکشيدن به موقع که در جنس مذکر شايع

خودمان نيست وقتی بايد حرف بزنيم الل می شويم و 

اگر الزم باشد سکوت کنيم داد می زنيم. سحر از بی 

توجهی من اشک می ريخت و من کامال برای هر گونه 
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عکس العملی به وضعيت اسفناکش فلج بودم. نگاهم 

روی دستی که سوزن آنژيوکت داشت ثابت مانده بود که 

نش به يک باره مشت شد. ملحفه را متوجه شدم انگشتا

 :با حرص چنگ کشيد و ناليد

 !سياوش -

سرم را باال آوردم. طرز نگاهش به نقطه ای پشت سرم 

به حدی وحشتناک بود که ترسيدم در دم سکته کند. رد 

نگاهش را تعقيب کردم و با ديدن پدرم جلوی در نفسم 

بت بند آمد. هنوز وارد نشده بود و داشت با پرستار صح

می کرد. تا من به خودم مسلط شوم ترانه وسط اتاق 

 :ظاهر شد و مستقيم به سمت سحر رفت

 الهی من بميرم برات... چرا به ما نگفتی؟ -

سحر آن لحظه فقط مرا نگاه می کرد. چانه اش می 

لرزيد و اشک هايش پايين می چکيد. با نزديک شدن 
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ترانه به نيت بوسيدن صورتش، سرش را به سمت 

ره چرخاند و ساعدش را روی چشم ها گذاشت. پنج

خيلی طول نکشيد که متوجه شدم تنها بی خبر ماجرا 

خواجه حافظ شيرازی است. خاله و پسر خاله ام که 

رسيدند چيزی نمانده بود ديوارهای بيمارستان را روی 

  .سرمادرم خراب کنم

آخرين نفرات خانواده سحر بودند که با تماس تبسم 

سحر به هيچکس بی احترامی نکرد. با  خبردار شدند.

بغض نشست و حرص خورد. پدرم که خم شد سرش را 

بوسيد، می ديدم از درون ويران می شود. با خودم 

احتماالت را مرور می کردم. از اين وضع خالص شود 

يک ثانيه برای جدايی صبر نمی کند يا شايد بدتر... 

همه  بخواهد بچه را سقط کنيم. وحشت زده، دائم به

پرخاش می کردم. مادرم را بيرون اتاق کشيدم. پشت 
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سرش ترانه و تبسم هم سريع آمدند. معلوم بود می 

دانند من چقدر عصبانی هستم که اجازه ندادند تنها 

حرف بزنيم. نگاهم را روی صورت هر سه نفر 

چرخاندم. عزيزانم بودند اما آيا عزيز بودن دليل می شد 

ر در هيچ جای قانون و که سکوت کنم؟ به قول سح

شرع، حتی سند ازدواج زوجين ذکر نشده از جمله 

وظايف زناشويی تحمل رفتارهای زشت قوم شوهر 

است. بدون اينکه من کلمه ای حرف بزنم هر سه 

 :داشتند توجيه می کردند. تبسم می گفت

نمی شد که به مادرش نگيم... اگر اتفاقی براش می  -

 افتاد؟ 

 :دترانه هم تأييد کر

دور از جون... کار خوبی کردی زنگ زدی. شايد  -

  .باعث بشه از خر شيطون بياد پايين آشتی کنه
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 :مادرم پرسيد

 مگه قهر بودن؟  -

هيچکس اهميتی به من و سحر نمی داد. برای خودشان 

می بافتند و تن ما می کردند. سمانه را از دور ديدم که 

ه سمت ما با چهره خشن و هميشه حق به جانبش دارد ب

می آيد. با خودم گفتم تمام شد. تا سحر را همين وسط 

نکشند دست بر نمی دارند. خنده دار اين بود که با 

وجود تمام بی احترامی های سمانه به تک تک اعضای 

خانواده من، دلشان ضعف می رفت با او هم کالم شوند. 

زن خيلی خوش تيپ و پر ابهتی بود. از جلوی ما که رد 

عطرش در مشام همه پيچيد. از دور نگاه شد بوی 

کردم. جلو رفت و بدون اينکه اهميتی به سحر نيمه 

  .جان روی تخت بدهد، سالمی با اخم به جمع کرد
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شبيه فرمانده ای بود که آمده آخرين دستورات الزم را 

 :به زيردستانش بدهد

مامان اينجا چرا خوابيده؟ من ميرم اتاق خصوصی می  -

ديگه نوبره... چرا انقدر اتاق شلوغه؟ گيرم. اين 

بفرماييد بيرون خواهرم بايد استراحت کنه... بيرون 

  .همگی... اينجا دهات نيست جمع شديد

من آمادگی کامل داشتم دوباره مثل سياوش وحشی 

سابق حاضرين را يکی يکی از وسط به دو نيم کنم. 

ی دائم آنقدر داد بزنم که بيمارستان به لرزه بيافتد. فرمان

در مغزم صادر می شد که می گفت برو هر چه جلوی 

دستت پيدا می کنی بر فرق سر سمانه بکوب. چشم 

هايت را ببند و دهانت را باز کن روی همه باال بياور 

اما گذاشتم و رفتم. سحر طاقت نداشت يک جنجال را 

تحمل کند. اندازه کافی گند زده بودم. بازگشتم به قالب 
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می توانست سحر را برای هميشه از  شخصيت قبلی فقط

من نااميد کند. کمی در خيابان قدم زدم و بدون اينکه 

راه حلی برای اين اوضاع پيدا کنم، برگشتم. با سمانه 

جلوی قسمت پذيرش روبرو شديم. نگاه پر غيضی به 

 :من انداخت و از متصدی پرسيد

 چطور می تونم با مدير بيمارستان صحبت کنم؟ -

نمی شه... صبح تشريف بياريد ولی ما اصال  االن که -

 .اتاق خصوصی نداريم

باشه فوقش دو تخته ولی نه اينطوری وسط  -

 ...اورژانس

اتاق نداريم خانم... چرا اصرار می کنيد؟ خواهر شما  -

يک شب برای اطمينان اينجاست اگر مشکلی داريد 

 ...ببريد جای ديگه

 .باشه می بريم -
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را در گوشت دست فرو می کردم تا تمام مدت ناخن هايم 

گيس هايش را نگيرم و از بيمارستان بيرون پرتش 

نکنم. چه کسی به اين زن گفته بود حق دارد درباره 

همه چيز اظهار نظر کند؟ جوابش مشخص بود. مادر و 

 !پدرش

چند قدم فاصله را پر کردم و با نوک انگشت ضربه ای 

 :به دسته کيفش زدم

 .شريف بياريد صحبت می کنيمسمانه خانم... ت -

 ...دستت به من بخوره جيغ می کشم ها -

 !عجب -

 ...مش رجب -

 سحر خبر داره؟ -

 به تو چه؟ -

 به من چه هان؟  -
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 :نزديک تر شدم و متصدی را خطاب قرار دادم

خانم شما حق نداريد بدون هماهنگی با مريض يا  -

 .شوهرش اجازه مرخص شدن بديد

کرده اسم هيچکس هم به عنوان  مريض تنها فرم پر -

همراه ننوشته. فقط خودش می تونه تقاضای ترخيص 

  .بده

 :با لجبازی نگاه پر تمسخری به سمانه کردم

 ...شنيدی؟ خودش... شما بفرما کمتر نخود آش شو -

 .تربيت خانوادگی نداری -

صبر کردم تا دور شود و بعد از متصدی پذيرش 

 :پرسيدم

قعا نمی تونم برای همسرم اتاق خانم ببخشيد... وا -

 خصوصی بگيرم؟

 :کالفه صندلی اش را به عقب هُل داد
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ای بابا... چرا شما حرف توی سرتون نميره؟ اتاق  -

نداريم... برو به زنت بگو برگه ترخيص امضاء کنه... 

ببريدش جای ديگه...در ضمن دکترش نوشته صرفا 

 يد؟جهت اطمينان شب بمونه...چرا انقدر شلوغش کرد

تشکری کردم و سراغ سحر رفتم. تصميم گرفته بودم 

همه را از سحر دور کنم حتی شده به بهای داد و بيداد 

کردن. از آخرين راهرو هم گذشتم و وارد فضای 

اورژانس شدم. جمعيت موج می زد. لحظه ای پلک هايم 

 :را روی هم گذاشتم و اولين قدم را برداشتم

 ينجا جمع شديد؟هيس... چه خبره؟ برای چی ا -

 :ترانه با وحشت نزديک شد و گفت

داداش... حالش بد شد. ببين دکترش با تو حرف می  -

 .زنه؟ به ما هيچی نگفت فقط بيرون کرد

گام هايم که روی سراميک های بيمارستان می کوبيد 
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حس می کردم زير عضالتم استخوان ندارم. فقط گوشت 

داشته. و پوست است که وزنم را روی خودش نگه 

سمانه طوری به در اتاق چسبيده بود که کسی جرأت 

نکند از کنارش بگذرد. نفهميدم چطور آستينش را 

گرفتم و به سمت جمعيت هُلش دادم. بی توجه به جيغ 

های سمانه، در اتاق را باز کردم. پرستاری مرا ديد. 

قبل از اينکه وارد اتاق شوم جلو آمد و بيرونم کرد اما 

 :در ايستاد و پرسيدخودش هم پشت 

 همراه اين بيمار کيه؟ -

 :سمانه سريع خودش را وسط انداخت

 .من -

 پدر بچه کجاست؟ -

نگاه سمانه به سمت من چرخيد. قبل از اينکه لب باز 

 :کنم و حرفی بزنم، پدرم و بقيه شروع کردند
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 .پدرش اينجاست -

 خانم ببريمش بيمارستان بهتر؟ -

  !سياوش پدرشه -

 :دادی سر همه کشيدمبرگشتم و 

بسه ديگه... خودم زبون دارم. بريد خونه هاتون  -

دست برداريد از سرمون...مثال چی رو داريد ثابت می 

 کنيد؟

 :پرستار مرا صدا زد

آقا با شمام... همه رو رد کن نصفه شب مزاحم  -

 ...بيمارها شديد... خانمت عصبی شده تنگی نفس گرفته

 حالش چطوره؟ -

احتياج به آرامش داره. ماشا کل فاميل  خوب نيست. -

هم که ريختی اينجا... االن مادر و بچه هر دو جونشون 

در خطره شما اينجا ايستادی پرتقال پوست می گيری؟ 
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 ...برو خونه پدر من

بوی پرتقال را حس می کردم اما لحظه ای به مغزم 

خطور نکرد ممکن است از طرف خانواده خودم باشد. 

مت جمعيت چرخيد و با ديدن پدرم در نگاهم به س

حاليکه پوست نارنجی پرتقال در دست داشت و با لبخند 

فکش در حال جويدن تکان می خورد، حس کردم خون 

 :جلوی چشم هايم را گرفته

برای چی اومديد؟ اين بود عشقتون به بچه من؟ پيک  -

نيک خوش می گذره؟ همين االن اگر همه نريد از تک 

ی کنم. من با تو درد دل کردم مامان... تکتون شکايت م

گفتم نگو... خواهش کردم... چيز زيادی خواستم؟ فقط 

چند ساعت راز ما رو پيش خودت نگه می داشتی چی 

 می شد؟

مادرم قدمی به سمتم برداشت و چشم غره ای به پدرم 
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 :رفت

نمی شه که... سياوش تو بايد پدر شدنت رو از ما  -

بيمارستان باشه ما به پنهان کنی؟ عروسم توی 

 هيچکس نگيم؟ 

 :به جای من، سمانه جواب مادرم را داد

نه... زنگ بزنيد فاميلتون با گاو و گوسفنداشون بيان  -

 .خواهر احمق من هم به کشتن بديد

فکم را به هم فشردم تا کنترلی روی تُن صدايم داشته 

 :باشم

 به احترام سحر... فقط به خاطر سحر... هيچی نميگم -

ولی هشدار ميدم... اگر بعد از امشب کسی می خواد ما 

رو دوباره ببينه... اگر ته دل شما ذره ای احترام به من 

يا سحر وجود داره، اجازه بديد تنها باشيم.... کافيه فقط 

يک نفر اينجا بمونه تا صبح با خودم ببرمش جايی که 
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حتی ديدن سايه ما هم آرزوتون بشه. درسته آروم تر 

ولی من هنوز سياوشم... کاری نکنيد زحمات سحر شدم 

به باد بره من دوباره بشم همون وحشی بی کله ای که 

  .قبال بودم. کسی که ضرر می کنه من و سحر نيستيم

 :صدايم را باالتر بردم

اين بيمارستان نگهبان نداره؟ در و پيکر نداره؟ هر  -

 کی از راه برسه بايد بفرستيد باالی سر مريض؟ 

ستاری که جلوی در اتاق سحر کشيک می داد تا کسی پر

 :وارد نشود به دادم رسيد

 آقا سياوش کيه؟  -

 :دستم را باال بردم

 .منم -

بيا تو... خانمت داره صدات می زنه... بقيه بريد االن  -

 .وقت مالقات با مريض نيست
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خدا می داند که سخت ترين قسمتش روبرو شدن با 

سحر بود. با چه رويی داخل رفتم و نزديکش شدم خودم 

هم نمی دانم. صدای ما را شنيده بود و برای ختم دعوا 

مرا فرا می خواند. داشتند نوار قلب می گرفتند. گوشه 

ای ايستادم تا دورش خلوت باشد. پدرش و سمانه سعی 

پرسند. با التماس می خواستند می کردند حالش را ب

سحر را ببينند اما پرستار همه را رد می کرد. با بسته 

 :شدن در از کنار من گذشت و گفت

دمت گرم آقای پدر... خوب همه رو شستی پهن  -

کردی. بابا مريض آرامش می خواد... چه خبره همه 

 حمله کردن؟

زير چشمی به سحر نگاهی انداختم. تمام مدت وانمود 

کرد حضور من برايش اهميتی ندارد. با کمک  می

 :پرستار تختش را باال آوردند تا بنشيند
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 ببينم غذا خوردی؟ -

 :سرش را مظلومانه باال و پايين کرد

  .از صبح نتونستم هيچی بخورم -

 ضد تهوع هم داديم باز نتونستی؟ -

دلم آشوبه... فقط تهوع ندارم. حس می کنم قلبم داره  -

 .می ترکه

صبی شدی... فقط آروم نفس بکش و استراحت کن. ع -

 آبميوه می تونی بخوری؟

 .نمی دونم. خودم نتونستم برم بخرم -

با عالمت پرستار سراغ مأموريت خريد آبميوه و کمپوت 

رفتم. جلوی فروشگاه بيمارستان به ويترين نگاه می 

کردم و ترديد داشتم کدام ميوه را انتخاب کنم که چشمم 

شی افتاد. جای شکر داشت که يک روز به کيک کشم

فهميدم سحر کيک کشمشی را با اشتها می خورد. با 
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کيسه ای خريد به سمت اتاق می رفتم که ديدم هنوز 

ترانه و مادرم وسط بيمارستان ايستاده اند. هر کدام 

کيسه بزرگی خوراکی در دست داشتند که معلوم نبود 

کردند. آرام کی رفتند و خريدند! با پرستار صحبت می 

نزديک شدم تا حرصم را سرشان خالی کنم اما با شنيدن 

 :سؤال مادرم بدتر اعصابم متشنج شد

واقعا حامله است؟ يا الکی گفتن که ما دست از  -

  .سرشون برداريم؟ آخه عروس من مشکل داشت

 :پرستار کالفه سری تکان داد

چی بگم؟ بيچاره تک و تنها اومد همه گفتيم عجب  -

  .اره؟ نگو حق داشته ... بريد از پسرتون بپرسيددلی د

نه... حاال بگی چی می شه؟ يک کلمه بگو حامله  -

 .است ما بريم

جلو رفتم و بی مقدمه بازوی مادرم را به عقب کشيدم. 
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 :عمال کم مانده بود از ترس جيغ بزند

 تو ِکی اومدی بيرون؟ -

زن من حامله نيست. مشکل از من بود. عقيمم  -

م... آبروداری کرديم نگفتيم به کسی... االن هم مادر

معدش درد گرفته من دروغ گفتم ببينم شما چه کار می 

 کنيد؟ يک ساعت نتونستی حرف توی دهنت نگه داری؟

قبل از اينکه مادرم جوابی بدهد دستی جلو آمد و کيسه 

 :را از دست من کشيد. نگاهی کردم و ديدم کيان است

 .. سالمداداش بده من ببرم.. -

جواب سالمش را با اخم از مادرم تحويل گرفت. سری 

 :برای من تکان داد و سمت اتاق سحر رفت

 ...کيان کجا ميری؟ گفتم کسی نباشه تو هم -

 :ميان حرفم پريد

  .سحر خودش به من زنگ زد گفت بيام -
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 :تبسم پوزخندی زد

پس موبايلش کار می کرد؟ فقط تو خوبی...ما رو  -

 گودزيال ديده؟ ببينه انگار

 :کيان کالفه نفسش را بيرون فرستاد

با موبايل پرستار زنگ زد... چرا بايد هر کاری می  -

کنه به شما توضيح بده؟ البد کارم داشت که خواست 

 !بيام

 :مادرم دلخور پرسيد

تو می دونستی؟ جالبه... کيان و زنش خبر دارند ولی  -

 .ما غريبه شديم

 :سمت اتاق رفتکيان چشمی نازک کرد و 

 ...من رفتم حاال باشه برای بعد -

با رفتن کيان چند ثانيه بين ما سکوت شد. من نگاهم را 

در سالن می چرخاندم و هر گوشه يکی را می ديدم که 
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کمين کرده تا در فرصت مناسب مرا دور بزند و خودش 

را به سحر برساند. حس يک سرباز را داشتم که در 

رفته و هيچ همرزمی ندارد. محاصره دشمنان قرار گ

همه مسلح و من کامال عريان بدون دفاع ايستاده بودم 

به تک تير انداز ها نگاه می کردم. کافی بود يکی 

  .فرمان حمله بدهد تا خرخره ام را بجوند

حواس پرتی من باعث شد مادرم يکی از پرستارها را 

گير بياندازد و دوباره شروع به سؤال پرسيدن کند. 

ه با کيسه خوراکی ها جلوی در اتاق سحر با کيان تران

بحث می کرد که چه چيزی به خوردش بدهد. اصرار 

داشت خودش وارد شود و باالخره موفق هم شد. من 

مانده بودم مستأصل وسط راهروی بيمارستان و حتی 

نمی دانستم بايد در اين موقعيت عجيب و غريب چه 

 خاکی بر سرم بريزم؟
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اندم و در سکوت به رفتار بقيه نگاه آنقدر همان جا م

کردم که تک به تک رفتند. کيان آرام از اتاق بيرون آمد 

و کنارم نشست. هر دو به در و ديوار نگاه می کرديم. 

معلوم نبود چقدر در همان حال مانديم که کيان به حرف 

 :آمد

 .ترانه پيشش موند... خوابش برده -

 :مخسته و کالفه دستی روی پاهايم کشيد

آخر هم يکی که باهاش راحت نيست...مديونم کرده  -

  ...بود اجازه ندم...قبال با هم خيلی صميمی بودند

 :آه کشيدم

هی خدا... جای اينکه من کنارش باشم... چه اشتباهی  -

کردم به مامان گفتم... حاال با سحر چه کار کنم؟ ببينم 

 چيزی هم خورد؟

ه بودی با آب آره از اون کيک کشمشی ها که خريد -
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خالی... هر چی جلوش گرفتم گفت حالش رو به هم می 

 ...زنه

 :لبخند کجی با حسرت روی لب هايم نشست

 !خوبه الاقل قد کيک کشمشی زنم رو می شناختم -

 :کيان دستش را روی شانه ام گذاشت

سخت نگير سياوش... قبال خيلی سخت می گرفتی  -

 ...جديدا بدتر هم شدی... ببين

 :سمت من چرخيد و صورتش را نزديک آوردبيشتر 

واقعا فکر می کنی امشب همه به قصد اذيت کردن  -

 سحر اينجا جمع شدند؟ 

 ...به خدا ديگه نمی دونم... آخه من قََسمش دادم -

 :نگذاشت ادامه دهم

سياوش... هر کسی محبتش رو به سبک خودش  -

نشون ميده... مامان هر وقت می خواد بگه خيلی براش 
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همی برات غذا می پزه... بابا بهت وعده ارث ميده و م

برای نشون دادن عشقش به بچه هاش از خواب و 

خوراکش می زنه توی اين سن با کار خودش رو خفه 

می کنه...می دونم االن بهت چيزی نميده ولی وعده 

ارثيه دادنش يعنی هر لحظه از زندگيش مال بچه 

  ...هاشه

گ شديم. خيلی از دغدغه ما هم زير دست همين ها بزر

های ما اصال برای ديگران معنايی نداره. توی فرهنگ 

خانواده ما از زمان جد بزرگمون اينطور جا افتاده که 

اگر کسی رفت بيمارستان همه بايد بيان... هر کس نياد 

يعنی گناه نابخشوده کرده... چطور می خوای يک اصل 

ظرف چند  که توی ذهن ما از زمان تولدمون جا افتاده

ماه يا چند سال عوض کنی؟ من به سحر هم گفتم... تا 

وقتی سعی داريد چيزی رو عوض کنيد وضعتون بهتر 
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از اين نمی شه ... البته سحر هم حرف هاش کامال 

 .درست بود

با دستش به مادرم که هنوز جلوی در اتاق سحر 

 :ايستاده بود و با پرستار حرف می زد اشاره کرد

اينطوری محبت کردن ياد گرفته و ما  نگاهش کن... -

بايد درکش کنيم ولی سحر يا زن من تا جايی وظيفه 

دارند کنار بيان... باقيش وظيفه نيست از خود گذشتگی 

می شه...مشکل از من و توست... وقتی داشتيم انتخاب 

می کرديم بايد اين روزها هم می ديديم. سحر می گفت 

با خانواده ما تا اين تمام سعيش رو کرده که رابطه اش 

حد خراب نشه. می پذيرم و تنها مقصرش رو تو می 

 ...دونم

 :پيشانی دردناکم را کمی ماساژ دادم

 .درسته... مقصر منم. نبايد به مامان حرفی می زدم -
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اشتباهت همين جاست. فقط اين لحظه رو می بينی.  -

سياوش تو از اول خرابش کردی. وقتی شدی مدافع بی 

ای خانواده خودت و روی سحر خط چون و چر

کشيدی... حکم کردی که بايد هر اتفاقی می افته حضور 

داشته باشه خراب کردی... به سحر چه مربوط ما پر از 

مشکليم؟ چرا بايد شب تا صبح جلوی کالنتری توی 

ماشين چرت می زد که برادر تو رفته مست کرده روی 

اشت؟ تنها مردم چاقو کشيده؟ واقعا به سحر چه ربطی د

وظيفش اين بود که به تو اجازه بده کمک کنی نه اينکه 

خودش هم بياد...يا تصور کن...مگه خدمتکار استخدام 

کرده بوديم که دائم پشت عروس های خانواده سر تعداد 

بشقاب هايی که شستند حرف هست؟ خودم صد بار پای 

اين بحث نشستم که کی بيشتر خودش رو توی چشم 
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کردن برای قوم شوهر... تو به زور از کرده با کار 

  .سحر چيزی رو می خواستی که حتی در توانش نبود

سحر از لحاظ فيزيکی دختر ضعيف و لطيفی بود. بابا 

داد می کشيد سر بچه هاش سحر پس می افتاد وای به 

حال تو... نمی تونست پا به پای زن های خانواده ما 

رابطه اش با  باشه. جدای از اين يا اصال نبايد توی

مامان و بقيه دخالت می کردی يا تبديل به يک حاکم 

عادل می شدی... تو يک طرفه می رفتی بدون اينکه 

حق رو در نظر بگيری... خب ببين نتيجه اش شد 

 ...اين

گيجم کيان... روم نمی شه برم پيش سحر... اصال  -

نمی دونم حالش چطوره؟ اون از خانواده خودش اين 

وقتی بابا قربون صدقه اش می رفت و می  هم از ما...

 ...خواست سرش رو ببوسه حس کردم االن ميميره
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حق نداشت؟ نه به اون همه شلوغ کاری بابا که ثابت  -

کنه زير سر سحر بلند شده نه به اين عروسم عزيزم 

گفتن... من بودم با پشت دست می کوبوندم دهنش 

ر زن جلوی همه که دفعه آخرش باشه ولی سحر يا ه

ديگه ای جای سحر چاره ای جز سکوت نداره... حرف 

بزنه يا اعتراض کنه همين من ميگم عجب گستاخ و بی 

 ...تربيت

بلند شد از آبخوری برای من يک ليوان آب ريخت سمتم 

 :آمد

سياوش گوش بده... ما نمی تونيم بدون خانواده  -

خودمون نفس بکشيم. همين طور که هستند بايد بپذيريم 

زن و بچه ما وظيفه ای ندارند. نمی شه جدای از هم  اما

زندگی کنيم. ديگه به هنر ما مردهاست. اجازه نده بعد 

از اين به جز موارد ضروری با هم طرف باشند. زور 
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نزن سحرو بچسبونی به زن های خونه... از اول بايد 

اين کار رو می کردی ولی هنوز دير نشده. نگران سحر 

از اين حرف هاست که درک  هم نباش. منطقی تر

اگر قبال مجبورش می کردی هفت روز هفته  ...نکنه

خونه فک و فاميلت باشه االن رهاش کن. خيلی با 

احترام فقط توی مراسم های مهم با هم بيايد. دلت برای 

 مادرت تنگ می شه؟

  :ليوان آب را که دستم داد يک نفس سر کشيدم

ن االن سحر ازت خودت برو... به وهللا که اگر همي -

بخواد تا ابد اسم پدرت رو نياری و ديدنش نری حق 

داره. از شعور سحر سوء استفاده نکن. اينکه مجبوره 

سکوت کنه دليل نمی شه که تو هم بتازی تا هستی و 

نيستِی خودت و زن و بچه ات رو نابود کنی. مرد می 

تونه زور بگه ولی ناموسا به چی می رسه؟ يک برده 
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ن؟ کی صدمه می بينه؟ زن؟ باور کن نه... مرد با دل خو

زورگو بيشتر از هر کس ديگه ای می بازه... فردا پير 

می شه زنش تف می اندازه صورتش يک عمر نفرين و 

جنگ اعصاب به خاطر کی؟ برای چی؟ يک شام 

 احمقانه خونه خاله يا فاميل؟ 

من که آب می خوردم کيان هنوز باالی سر من ايستاده 

حرف می زد. با خودم فکر کردم اين داداش بود و 

کوچولو ِکی انقدر بزرگ و فهميده شد؟ کنارم نشست و 

همينطور ادامه داد. در سکوت گوش می کردم و شگفت 

  :زده می شدم

سياوش همه حتی پدر و مادرمون ميرن سر خونه و  -

زندگيشون فقط ما می مونيم روز تنگ با زن 

ر چی؟ عشق خانواده هامون...هر لحظه تشنج به خاط

افتخار ماست... احترامش از نون شب واجب تره ولی 
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هر چيزی جای خودش... فاصله بگيريد بدون اينکه دل 

کسی رو بشکنيد يا بی احترامی کنيد. با آرامش و به 

مرور زمان نه يک شبه... حاال که بچه ای هم هست 

بيشتر دلشون می خواد با شما باشند چون دوستتون 

ما اين دوست داشتن ها بعضی مواقع دارند ا

خطرناکه...مثل دوست داشتن سمانه... باور کن من از 

اين زن می ترسم که بهم توجه کنه... تا يکی به 

چشمش مياد از محبت سيرابش می کنه ولی بعد می شه 

خان مغول... روی حرفش چيزی بگی بايد تا ابد تقاص 

 ...پس بدی

کردم به کيان و با خنده از تشبيهش نتوانستم نخندم. رو 

 :گفتم

باورت نمی شه من هم ازش می ترسم... حتی خبر  -

دارم بابا هم ازش می ترسه... سحر تحت هيچ شرايطی 
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حريف سمانه نيست. حتی به مادر و پدرش حق ميدم به 

جای اينکه جلوی سمانه رو بگيرند پشتش در ميان... 

ندم اين باباش بی زبون... مادرش انقدر ساکت... من مو

 سمانه به کی رفته؟

  :کيان هم خنديد

آره حتی سعيد اندازه سمانه جربزه نداره... شايد به  -

خاطر اين باشه که بعد از طالقش خود سرپرست بوده و 

 ...نمی شه گفت صدمه نديده

 :سری به عالمت تأييد تکان دادم

آره ... صدمه ديده و کل خانواده هم با طالقش زخمی  -

ی با اينکه چشمشون ترسيده باز درباره شدند... ول

 ...سحر کم گذاشتند

چند ثانيه مکث کرد. هر دو به مادرمان که همچنان 

جلوی در اتاق سحر در حال چانه زنی بود خيره شديم. 
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 :کيان گفت

سياوش امروز می گذره ولی فردايی مياد که می بينيد  -

وسط باتالق غرق شديد حتی پدر و مادرتون هم جای 

کردن بدترش می کنند... همين کامران و کيارش  کمک

وقتی داشتی با چنگ و دندون زندگيت رو حفظ می 

کردی هر روز سعيد برادر سحر رو می کشيدند پای 

بساط خوشگذرونی که از سحر آتو بگيرند... برادر و 

خواهر داشتن خوبه ولی اگر همين برادر و خواهر از 

 دشمن آدم بدتر باشند چی؟

ت نياوردم. دستم را گذاشتم روی شانه اش و ديگر طاق

 :با عشق نگاهش کردم

 تو ِکی انقدر بزرگ شدی کوچولو؟ -

 :تلخ خنديد. سرش را پايين انداخت و گفت

همه فکر می کنند ته تغاری بودن يعنی لوس شدن...  -
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سياوش من درسته از همه کوچيکتر بودم ولی چون 

حوصله نداشت  تعداد بچه ها زياد بود ديگه کسی حال و

  .هوای من هم داشته باشه... من خيلی تنها بزرگ شدم

 :دلم برايش سوخت

قبول دارم. من که انقدر سرم گرم پول در آوردن بود  -

ترجيح می دادم تو ساکت باشی و کمک نخوای... می 

ديدم غمگينی اما توانايی اينکه به تو هم فکر کنم 

 ...نداشتم. کم گذاشتم برات داداش کوچولو

 ...گم شو بابا -

خنديد و دوباره سراغ آبخوری رفت. ليوانی آب سر 

 :کشيد و گفت

 

 

عوضش من وسط گود نبودم... از دور تماشا می  -
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کردم. خيلی چيزها که تو نمی فهميدی من از دور می 

ديديم... تو حاليت نبود چطور بازی می خوری ولی من 

فقط برای می ديدم... اولين بار سحر اومد توی اتاقم 

اينکه از فضای خفقان آور خونه فرار کنه... گذاشتم 

حرف بزنه... حتی بهش گفتم اگر فحش بده يا نفرين 

کنه از دستش ناراحت نمی شم چون خودم دلم خون 

 شده از دست اطرافيانم... فکر می کنی فقط سحر بود؟

 :تای ابرويم را باال دادم و پرسيدم

 يعنی چی؟ -

کر کردی سيما زن بدی بود؟ فکر سيما... واقعا ف -

کردی آسونه دم به ساعت مچ شوهرت رو با يک زن 

بگيری تازه وقتی به بزرگتر هاش اعتراض می کنی 

 ذوق زن بازی پسر خودشون رو بکنند؟ 

 ما ذوق می کرديم؟ -



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1279 
 

 ...تو نه -

با دستش اشاره کرد همراهش شوم تا کمی قدم بزنيم. با 

شديم. کمی از بيمارستان  هم به خيابان رفتيم و همگام

فاصله گرفته بوديم که کيان ادامه صحبتش را اينطور 

 :شروع کرد

تو ذوق نمی کردی برعکس... تا به گوشت می رسيد  -

قيامت به پا می شد برای همين همه از تو پنهان می 

کردند... اما بقيه خبر داشتند... هيچکس اندازه مامان 

  ...دل سيما رو نسوزونده

 :ب و کمی خشم به سمتش چرخيدم و ايستادمبا تعج

 مامان می دونسته ذوق می کرده؟ -

سياوش... خنگی؟ چه توقعی از مامان داری؟ فکر می  -

کنه اين چيزها يعنی بچه هاش خيلی با کالس شدند... از 

اون طرف يک عمر از وقتی با بابا ازدواج کرده جلوی 
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ی چشم هاش عمه و مامان بزرگ ذوق زن گرفتن ها

بابا رو کردند...فکر می کنه همه اين ها نشانه مردانگی 

و سالمت بچه هاشه... اشتباه می کنه ولی اينطوری 

 ...بهش ديکته شده

 :برای من قابل قبول نبود. عصبی راه افتادم و گفتم

يعنی چی؟ آدم بره سراغ ناموس مردم يعنی خيلی  -

 مرده؟

خانواده ما  از نظر خيلی ها آره... بايد قبول کنی که -

 ...هم جزو همين دسته اند

چی ميگی کيان؟ می خوام ببينم اگر شوهر ترانه و  -

 ...تبسم

 :ميان حرفم پريد

 فکر می کنی تا حاال نکردند؟ -

کم مانده بود دود از کله ام بلند شود. با چشم های وق 
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 :زده خيره شدم به کيان

جلوی تو کسی نگفته چون جنبه نداری... حرف  -

رفتی مثل بابا قيامت به پا کردی... فکر می کنی  بشنوی

نتيجه طرز تفکر اشتباه فاميل... دست آخر بيخ يقه بچه 

های خودشون رو نمی گيره؟ شوهر تبسم و کيارش با 

 هم می رفتند دختربازی... از اين وقيح تر؟ 

 کيان چه باليی داره سر خانواده ما مياد؟ -

 :پوزخندی زد

و مرد نيستيم... ببين سياوش... بين همه فقط من و ت -

نمی تونيم توقع داشته باشيم يک راهی رو اشتباه بريم 

بعد عواقبش دامن خودمون رو نگيره...االن هم نمی 

شه درستش کرد چون خيلی وقته ديگه از حد خارج 

شده حرمت ها از بين رفته تو هم ديگه سياوشی نيستی 

 ...دکه يک داد می کشيد کل خانواده موش می شدن
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پس بايد چه کنم؟ بشيم ببينم زندگی همه داره ميره  -

 توی کثافت؟

نه.... درست زندگی کن به بقيه نشون بده درست  -

زندگی کردن اين نيست که توی ذهنشون جا افتاده. فکر 

می کنی چرا کمکت رو قبول نکردم؟ من به همه ثابت 

می کنم که بابا معنيش فقط ارث نيست. بدون پول بابا 

می شه زندگی ساخت. اگر می پذيرفتم بيام خونه تو  هم

االن می شدم يک مفت خور مثل کيارش و کامران که 

جيره اش رو از برادرش می گيره... من هدف داشتم و 

دارم. تو هم بدون هدف کاری نکن. بچسب به زندگيت 

انقدر قشنگ زندگی کن که بقيه بخوان ازت تقليد کنند. 

وش حرف بزنه همه چشم گويان بعد بدون داد زدن، سيا

می پذيرند. واقعا دلت می خواد پسرت بشه يکی مثل 

بچه ترانه؟ هنوز به بلوغ نرسيده شده پايه ثابت 
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خوشگذرونی های دايی هاش... قاطی ما باشی عاقبت 

بچه خودت هم بهتر از اين نيست. تو خوب بچه تربيت 

کن. کاری کن وقتی از در می رسه همه مراقب کالم و 

رفتارشون باشند. خجالت بکشند، شرمشون بياد جلوی 

آقايی که تحويل اين دنيا دادی حرف مفت بزنند. دختری 

بزرگ کن که از مادرش باهوش تر باشه. اصال پات رو 

بکش کنار به سحر اجازه بده مديريت کنه.... سحری که 

تونسته به تو بفهمونه زندگی فقط ماشين مدل باال 

نگ تر از تو بچه تربيت می کنه. داشتن نيست خيلی قش

جلوی خانواده طوری درباره زن و بچه ات با احترام 

حرف بزن که خود به خود توی ذهنشون جا بيافته اگر 

جايی با هم روبرو شدند جرأت بی احترامی نداشته 

باشند. همه چيز دست ما مردهاست. می تونيم کاری 

پادشاه کنيم توی خاله زنک بازی غرق بشيم يا مثل يک 
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کنار ملکه و شاهزاده هامون راه بريم کسی جيکش در 

  ...نياد حتی به خودش اجازه نده نگاه چپ کنه

حرف های کيان کمی آرامم کرد اما باعث شد بيشتر به 

فکر فرو بروم. وقتی برگشتيم به اتاق سحر رفتم. ترانه 

هنوز بيدار بود. کنار تختش روی صندلی نشستم و به 

ش خيره شدم. ترانه قوطی کمپوتی را چهره غرق خواب

 :باز کرد و نزديکم آمد

 شام خورده بودی؟ -

 :شانه ای باال انداختم و حتی دلم نيامد نگاهش کنم

 .نمی خورم... ممنون -

 :دستش را جلوتر آورد و دوباره تعارف زد

 ...بخور... بابا يک عالمه خريده گذاشتم توی يخچال -

 :ترانه نشستنگاهم باال آمد و روی صورت 

ترانه چرا خودت رو می زنی به نفهمی؟ کی از بابا  -
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کمپوت خواست؟ وقتی بايد آروم می گرفت يک لحظه 

امان نداد بفهمم دارم با زندگيم چه غلطی می کنم... حاال 

 کمپوت خريده؟ آبروم کم رفت امشب؟

 :خسته نفسش را بيرون داد

ری؟ سياوش کی می خوای دست از اين لجبازيت بردا -

يه جوری حرف می زنی انگار پسر اين خانواده نبودی 

 ...تازه با ما آشنا شدی

بودم... ولی کور بودم... تازه دارم می فهمم دورم چه  -

 ...خبره؟ از بس دروغ به خوردم داديد

 کی دروغ به خورد تو داده؟ -

 :صندلی جلو کشيد و کنارم نشست

برای ببين سياوش وقتی يکی به بقيه زور ميگه  -

اينکه جنجال به پا نشه همه بهش دروغ ميگن... يادت 

 رفته؟ چقدر زود از کوره در می رفتی؟ 
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خودم را بغل گرفتم و به پشتی صندلی تکيه دادم عميق 

 :نگاهش کردم

ترانه... اگر من انقدر بی منطق بودم پس چرا هر بار  -

مشکل داشتيد از من کمک می گرفتيد؟ اين چيزها رو 

يگران بگيد باور کنند اما جلوی خودم نمی شايد به د

 ...تونيد فيلم بازی کنيد

عصبی قوطی کمپوت را روی يخچال کوتاه نزديک 

 :دستش گذاشت

تو چه توقعی از ما داری؟ خب وقتی عروسمون  -

 بستری شده نبايد می اومديم؟ مگه لولو خرخره ايم؟

 :کمی به سمتش متمايل شدم

آره... لولو خرخره ايد... حداقل بابا هست... اصال  -

 چطوری روش شد بياد؟ 

 وا؟ -
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ترانه نگو وا؟ می دونم خيلی مامان و بابا برات  -

عزيزند... فکر نکن برای من نيستند... من توقع زيادی 

نداشتم... يه کم درک کافی بود. الاقل يک مدت زمان 

ا با سحر می داديد... اصال بگو ببينم تو خودت چر

مشکل پيدا کردی؟ داشتم به کيان می گفتم سحر و ترانه 

اوايل خيلی با هم صميمی بودند... چی شد که رابطه 

شما تا اين حد خراب شد که سحر حتی نمی خواد توی 

 کوچه با شماها روبرو بشه؟

 :دوباره گفت

 وا؟ مگه چه کارش کرديم؟  -

تن من بگو چه کارش نکرديد؟ جز مسئله زن دوم گرف -

که خودم در جريانم بقيه رو بگو... می خوام بدونم 

همون اوايل چی شد که سحر التماس می کرد مجبورش 

 نکنم دم خور شماها باشه؟
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 غلط کرد... مگه ارث باباش رو خورده بوديم؟ -

 ...نه نشد -

 :سری به تأسف تکان دادم و نگاهم را به سحر دوختم

ت و حسابی با موضع جنگ می گيری... يک بار درس -

سحر رو راست باشی برای هميشه مشکلت حل می شه 

ولی انگار اصال ارزشی نداره که اهميت بدی درباره ات 

 چی فکر می کنه؟ 

ملحفه را کمی روی تنش تنظيم کردم. بلند شدم بوسه 

ای روی پيشانی اش نشاندم. کيان حق می گفت. بايد 

يه توقع اول خودم احترام می گذاشتم تا بتوانم از بق

احترام کنم. وقتی دوباره نشستم ترانه با صدايی که 

 :خيلی مشهود می لرزيد گفت

من سحرو دوست داشتم... هنوز هم دوستش دارم...  -

شايد باورت نشه ولی خيلی وقت ها هيچکس مثل سحر 
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نمی تونست به من آرامش بده... اما خودش هم بد 

 ...کرد

 :با تعجب به سمتش نگاهش کردم

 ؟مثال -

 :دمی عميق گرفت و به چشمانم خيره شد

سياوش مشکل زنت می دونی چيه؟ وقتی بايد حرفش  -

رو بزنه سکوت می کنه ولی وقتی بايد سکوت کنه 

 !ميره باالی منبر

واقعا تو خودت می دونی بين ما ِکی بايد حرف بزنی  -

 ِکی بايد سکوت کنی؟ 

 :خنديد

ا بايد همرنگ راست ميگی... نه نمی دونم... اصوال ي -

 ...جماعت بشم يا سکوت محض

 از سحر چه توقعی داشتی؟ همرنگ شما بشه؟ -
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 .آره... ديگه ازدواج کرده بود بايد مثل ما می شد -

باشه... پس برای اينکه مثل شما بشه ما هر سال عيد  -

با شما می رفتيم سفر جای اينکه بريم ويال... سالم بريم 

خوشگذرونی بدمون می مريض برگرديم... مگه ما از 

 اومد؟

آره بدت می اومد... من کاری به سحر ندارم... سياوش 

تو از خوشگذرونی بدت می اومد. هر بار مهمونی 

داشتيم تو آخر همه می رسيدی با اخم و توپ پر... 

هيچکس دلش نمی خواست با تو جايی بره... می رفتيم 

رستوران تو تمام مدت داشتی حساب می کردی نکنه 

 ...ج بزنه باال يا کسی دانگ خودش رو ندهخر

 :دستم را باال آوردم

می دونم... يکی از داليلی هم که يک مدت تنها خودم  -

رو توی خونه حبس کردم همين بود... هيچکس با من 
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 ...حال نمی کرد حتی خودم

فکر می کنی چرا با وجود تمام مشکالتی که مثال  -

ز همه بودن کنار کيارش يا کامران به وجود ميارن با

اون دو تا رو به تويی که پاک تر و سالمتری ترجيح 

 دادند؟

سری برايش تکان دادم تا خودش پاسخ سوال مهمش 

 :را بدهد

چون با اون دو تا خوش می گذره... جنگ اعصاب  -

نيست. مجبور نيستيم بی چون و چرا به حرفشون گوش 

د ولی بديم. از اينکه ما بخنديم غيرتشون به جوش نميا

تو... تمام مدت درگيری که همه چيز با معيارهات جور 

باشه... آدم حس خفقان بهش دست ميده... حتی مامان 

که انقدر تو رو دوست داره گاهی از دستت کالفه می 

 ...شه... به خدا سحر خيلی طاقت آورده
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 :ميان حرفش پريدم

پس چرا وقتی می اومد پيشت درد دل می کرد نمی  -

 مه اين ها رو می دونی؟گفتی که ه

 .نمی تونستم ضعف داداش خودم رو بهش بدم -

 ضعف داداشت؟ چرا می گفتی دروغ ميگه؟ -

آخه از يک طرف پشتت حرف می زد بعد تا چشمش  -

 ...به تو می افتاد قربون صدقه ات می رفت

ترانه... زنم بود.. دوستم داشت ولی دلش خون بود...  -

که خودت هم درباره من می می اومده پيش تو چيزهايی 

دونستی مثل درد دل می گفته و تو توقع داشتی وقتی 

چشمش به من افتاد چی کار کنه؟ چرا نفهميدی جای 

خالی يک خواهر بزرگتر رو داره با تو پر می کنه؟ جای 

اينکه کمکش کنی زندگيش رو درست کنه تازه ناراحت 

 می شدی چرا قربون صدقه من ميره؟



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1293 
 

 :چرخانددستی در هوا 

 .چه می دونم؟ ما همه روی تو تعصب داريم -

 اين تعصب شماست؟ خب به چی رسيديد؟  -

بحث من و ترانه هم به نتيجه خاصی نرسيد. اين تعصب 

داشتن يک جور هنجار در خانواده من بود. خودم هم 

روزی جزوش بودم. حداقل خوشحال شدم برای يک بار 

خودم فهميدم. هم که شده نظر واقعی اش را درباره 

بزرگترين ضعف شخصيتی من همين ها بود که ترانه به 

  .زبان آورد. به قول معروف باحال نبودم

صبح زود سحر چشم هايش را باز کرد. من در سرويس 

بهداشتی بودم. وقتی برگشتم با کمک ترانه داشت از 

تخت پايين می آمد. گوشه ای ايستادم و نگاه کردم. می 

اندازه کافی عصبی بود و دلم نمی  ترسيدم جلو بروم.

خواست جلوی ترانه کنترلش را از دست بدهد. پاهايش 
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را در دمپايی که گذاشت و صاف ايستاد زير دلش درد 

گرفت. پلک هايش را روی هم فشرد و کمی ايستاد. 

داشتم جان می دادم بغلش کنم اما کنار کيان جلوی در 

چشمش به من ايستادم و خودخوری کردم. با اولين قدم 

افتاد. قلبم ُهری پايين ريخت. برعکس تصورم لبخندی 

زد و سالم کرد. توقع چنين برخوردی نداشتم اما باعث 

شد شجاعت نزديک شدن به او را پيدا کنم. آرام چند 

 :قدم فاصله را پر کردم و زير آرنجش را گرفتم

 کجا داری می بريش؟ -

 :ترانه او را به من سپرد

 ...بره دستشويیگفت می خواد  -

ترانه جان ديگه سياوش اومد... خسته شدی ببخشيد  -

 .زحمتت دادم

معلوم بود اينجا بعضی چيزها تغيير کرده و من بی 
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خبرم! گرچه سحر از آن دسته افراد بود که اگر کسی 

کاری برايش می کرد بيش از حد معمول خودش را 

 :مديون می دانست

 ...باش نه بابا... سياوش مراقب ِسُرمش -

کپسول ِسُرم را از جايگاه بيرون کشيدم و با يک دست 

باالی سر سحر که انگار تنش در همين يک روز آب 

 :شده بود نگه داشتم. کنار گوشش آرام زمزمه کردم

 بهتری؟ -

 :سری تکان داد

اوهوم... حالم خوبه نترس خودم ميرم. فقط ای کاش  -

 .از خونه برام لباس می آوردی

رم... هر چی خواستی بگو قبل از ترخيصت ميرم ميا -

  .بيارم
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نزديک ظهر بود که به خانه رسيديم. ترانه روی کاناپه 

جای سحر را آماده کرد و خودش به آشپزخانه رفت تا 

بساط ناهار را آماده کند. با نگاه کوتاهی به اجاق گاز 

 :سريع برگشت و پرسيد

 سحر؟! اين همه غذا برای چی پخته بودی؟ -

 :تو از تن بيرون می کشيد و من کمکش می کردممان

چه می دونم؟ ديروز به سرم زد ته چين درست کنم...  -

 ...هميشه خراب می شه

 :ترانه خنديد و اشاره ای به آشپزخانه کرد

اين همه؟! داشتی برای هيئت ته چين درست می  -

 کردی؟

 :لبخند بی رنگی زد و شانه باال انداخت

ه اش دستم نمياد... هی بيشترش چه می دونم؟ انداز -

می کنم خراب تر می شه... فکر کنم تا يک ماه ناهار و 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1297 
 

 ....شام ته چين داشته باشيم

 :بی فکر پرسيدم

ولی من که ديروز گفتم ناهار خونه نميام؟ چرا غذا  -

 درست کردی؟

 :نگاه معناداری به من کرد و روی مبل نشست

. يه کم بخوابم ترانه جان من که گفتم کاری ندارم.. -

 .سرحال می شم

 !تو کاری نداشته باش استراحت کن. سياوش بيا -

خودش دوباره به سمت آشپزخانه رفت. روانداز سبکی 

که هميشه سحر عادت داشت با آن بخوابد از اتاق 

آوردم و روی پاهايش انداختم. تشکری زير لب گفت 

ولی به محض اينکه من قدم سمت آشپزخانه برداشتم 

شلوارم را گرفت. برگشتم نگاهش کردم. برعکس  پاچه

چند ثانيه پيش که لبخند می زد و آرام بود، خشم در 
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 :نگاهش موج می زد

سياوش اگر کارگر بياره کاری می کنم با دست خودت  -

 !امروز پرتم کنی جلوی خونه بابام

نگاهم را بين سحر و ترانه چرخاندم. کنارش روی مبل 

 :بگيرم و ترانه نشنود نشستم تا سرم را نزديک

 کارگر؟ چی شده باز؟ -

 :لب های بی رنگش از خشم می لرزيد

نمی دونم... ولی اصوال وقتی يکی مريضه دسته  -

جمعی می ريزند خونه تکونی... شک ندارم مونده که 

خونه رو آب و جارو کنه... می دونی که؟ من خيلی 

کثيف و شلخته ام... من اعصابم نمی کشه تو رو به 

هرچی برات عزيزه قسم ميدم... من برات مهم نيستم 

  ...الاقل به خاطر بچه رعايت کن

 :سرش را باال گرفت و چشم هايش را لحظه ای بست
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دلم می خواد از زور خفگی انقدر جيغ بزنم جونم در  -

 .بياد... خدايا خودت صبرم بده

خواستم حرفی بزنم آرامش کنم اما گاهی کلمات کارآيی 

ندارند. از فرصت استفاده کردم و قبل از اينکه الزم را 

چانه اش را پايين بياورد بوسه ای روی رگ گردنش 

گذاشتم. با فاصله گرفتن صورتم از بدنش، ديدم که 

قطره اشکی از روی گونه اش ُسر خورد. با انگشت 

شصت آرام پاکش کردم. برخاستم و قبل از رفتن بوسه 

 :ديگری روی پيشانی اش گذاشتم

 .کاش بفهمی که خودت برام از همه چيز مهم تری -

 :هنوز چشم هايش بسته بود

 .فقط دعوا نکن... من تحمل ندارم -

 .باشه -

به بهانه آب خوردن به آشپزخانه رفتم. ترانه داشت 
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تميز کاری می کرد. سحر روز های اول ازدواجمان 

وسواس گونه خانه را برق می انداخت اما حاال بعد از 

سال روش شخصی خودش را برای کارهای اين همه 

خانه داشت. کارش را می کرد و هميشه کدبانو بود اما 

خودش را نمی کشت. برای همين بين خانواده من به 

شلخته معروف شده بود. خودش می گفت دست تنها 

است. مادرم و بقيه هفته ای يکی دو روز کارگر داشتند 

ز سر تا پا می يا دسته جمعی ماهی يک بار خانه هم را ا

شستند. قبال تحت تأثير حرف بقيه خيلی از خونسردی 

اش در برابر کارهای خانه ناراحت می شدم و بی منطق 

متهمش می کردم اما حاال می دانستم هر روز که از 

زندگی سخت و پر تنش ما گذشت سحر به لحاظ فيزيکی 

ضعيف تر شد. در همين چند وقت ديدم که گاهی توانايی 

ده روی ساده هم ندارد چه برسد کارهای يک پيا
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 .سنگينی که قبال در خانه می کرد

مثل شب هايی که سال اول ازدواجمان به خانه می آمدم 

و سحر کل دکوراسيون را تک و تنها عوض کرده بود 

اما من حتی تشکر نمی کردم. دکتر عامری گفته بود 

ضعف روحی روی بدنش هم تأثير گذاشته و احتمال 

 .ا آخر عمر همراهش خواهد بودزياد ت

بطری آب و ليوان را روی کابينت گذاشتم. با صدای 

 :آرام از ترانه پرسيدم

 کسی قراره بياد؟ -

 :هيجان زده به سمت من برگشت

آره ديگه... االن همه می خوان بيان عيادت... شب  -

بابا و بقيه شام اينجان... سياوش ميوه بخر هيچی توی 

 .يخچال نيست

 :شدم و با لحنی نسبتا گزنده گفتم نزديک
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 !کسی نمياد -

 :ابروهايش با تعجب باال رفت

 يعنی چی؟ خودش گفت نيان؟ -

من ميگم... ترانه زن من االن بايد بخوابه... اندازه  -

کافی ديشب اعصابش خراب شده. مهمون بازی باشه 

 ...برای بعد

 :نيشخندی زد

 يعنی من هم بيرون کرد؟  -

 :حرص جمع کردم لب هايم را از

  ...وای خدای من -

 :چند باری نفس کشيدم تا داد نزنم

 .ترانه خانم... فکر کردم آشتی کرديد -

بازوهايش را بغل گرفت و به سينک ظرفشويی تکيه 

 :داد
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من هم مثل تو فکر می کردم. ديشب که خيلی رفتارش  -

با من خوب بود. اين کينه شتری سحر خانم قرار نيست 

از اون طرف وانمود می کنه آشتی کرده بعد  تمام بشه؟

مياد در گوش تو ِوز ِوز می کنه؟ وقتی ميگم تقصير 

 .خودشه نگو نيست

عصبی باز هم نزديک تر شدم و خيره به قيافه حق به 

 :جانبش گفتم

چی بگه؟ بی احترامی کنه؟ فحاشی کنه؟ به قول  -

خودمون هر کی حرف زد جرش بديم دفعه آخرش 

هل اين کارها بود که همون چند ماه باشه؟ سحر ا

نامزدی پته همه رو ريخته بود روی آب... حرف نزده 

اين شد وای به حال اينکه بخواد تندی کنه... ترانه يک 

چيزی درباره سحر هست که خوبه بدونی... سحر خيلی 

سکوت می کنه ولی اگر يکی از چشمش بيافته يا 
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ه اجازه اعتمادش رو از دست بده ديگه تا عمر دار

نزديکی به طرفش نميده... حاال به من بگو... به نظرت 

 چی شده که بايد به قول تو کينه شتريش تموم بشه؟ 

 مگه ما ديشب تمومش نکرديم؟ -

 

چه کار کرديد؟ آرامشش رو به هم زديد؟ جمع شديد  -

توی بيمارستان پرتقال خورديد االن سحر بايد بگه وای 

؟ به اون شايد بتونيد دروغ چقدر به من احترام گذاشتند

بگيد... به من نمی تونيد. ترانه من زنم رو خيلی دوست 

دارم. از من نگيريدش... خيلی تالش کردم آرومش کنم. 

از خيلی چيزها گذشتم. اگر ذره ای براتون اهميت دارم 

  .به تنها خواسته من احترام بگذاريد

 :با لحنی پر طعنه پرسيد

 جنابعالی چيه؟بعد تنها خواسته  -
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آرامش... فقط اجازه بديد آروم باشيم. فکر نکنم  -

 خواسته زياد يا نامعقولی باشه؟

االن من آرامش شما رو گرفتم؟ من احمق زنگ زدم  -

 ...کارگر بياد خونه خانم رو تميز کنيم بعد تو

 :دستم را باال آوردم و کالمش را قطع کردم

دوست نداره؟  می بينی؟ اين همه سال نفهميديد سحر -

اعصابش خراب می شه؟ من می فهمم قصد محبت 

کردن داری اما چرا به جای اينکه ياد بگيری از راهی 

وارد بشی که سحر هم راضی باشه خودت رو تحميل 

می کنی؟ کارگر برای چی؟ خونه به اين تميزی... زن 

من بستری شده االن چه وقت خونه تکونی شماست؟ 

انون خانواده من بگرده؟ ترانه... چرا همه دنيا بايد به ق

هر کسی حق داره به روش خودش زندگی کنه... سحر 

ثابت کرده نمی تونه مثل شما باشه. تا وقتی داريد بين 
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عروس هاتون مقايسه می کند و توقع داريد سحر هم 

مثل شما باشه رابطه تون درست نمی شه. زندگی من 

اری هم بوی آرامش نمی گيره. تو هر جور دوست د

زندگی کن ولی از سحر نمی تونيم توقع کنيم مثل ما 

 .باشه

بفرماييد من االن بايد چه غلطی بکنم؟ مامان صد بار  -

 ...از صبح زنگ زده که بياد کمک

عصبی چرخی در آشپزخانه زدم و دوباره نزديکش 

 :ايستادم

کمک چی؟ وای ترانه چرا حرف توی سرتون نميره؟  -

ه هست... ليست بنويس من بسه تو رو خدا... غذا ک

ميوه بخرم بعد برو خونه... هيچکس نياد ما نياز به 

 کمک نداريم. به چه زبونی بگم؟

هنوز در آشپزخانه بحث می کرديم که زنگ در خانه 
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زده شد. با همان حالت عصبی خودم باز کردم. مادرم با 

 :قابلمه ای غذا در حال ناله کردن پشت در بود

 .گيرش سياوش... آخ مردموای زانوهام... ب -

واقعا يک مرد در جايگاه من بايد آن لحظه چه کار می 

کرد؟ نگاهم را چرخاندم و به سحر رسيدم که با بغض 

روی مبل نشسته و مرا نگاه می کند. تمام اين مدت به 

 .خودم می گفتم صد در صد حق با سحر نيست

در حق خانواده من با کينه قضاوت می کند. به خودم 

گفتم درست می شود. باالخره يک روز با هم آشتی می 

می کنند و دوباره همه چيز به روال سابق باز می گردد. 

به خودم می گفتم اميدی به اين زندگی وامانده هست و 

سحر کم لطفی می کند. همه اين ها ته مغزم بود و حتی 

با خودم تکرارشان نمی کردم اما شبيه نور يک کرم 
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اجازه می دادم گوشه ای از ذهنم شب تاب در تاريکی 

  .خود نمايی کنند

آن لحظه موفق شدم خودم را جای سحر بگذارم. با 

اينکه هر دو می دانستيم قصد محبت دارند اما بعضی 

محبت ها از گلوی آدم پايين نمی روند. درد می شوند و 

سنگينی می کنند روی کمرت... از آن محبت کردن ها 

دانی بايد جوابگوی لحظه  که بيشتر عذاب است و می

 .به لحظه اش باشی

پشت سر مادرم، کامران با چند کيسه خوراکی ظاهر 

شد. با خودم فکر کردم اگر جای سحر بودم چه می 

کردم؟ همين کامران کسی بود که با پدرم تهمت می 

زدند. همين کامران کسی بود که مثل کوه پشت 

 همسرش ايستاد و سحر به گناه نکرده به خاطر

خوشگذرانی هايش بارها چوب خورده بود. بايد به 
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برادرم تندی می کردم؟ اين وسط من هم بی پناه شده 

بودم. هر حرکت يا حرف من اينطور تعبير می شد که 

سحر گوشم را پر کرده. همه خودشان را می زدند به 

بی خبری و انگار که هيچ کار بدی نکرده اند. دستم را 

کامران بگيرم. خودش را عقب  جلو بردم کيسه ها را از

 :کشيد

 ...خودم ميارم... مامان برو تو -

واقعا بايد کامران را به خانه ام راه می دادم؟ جايی 

خوانده بودم گاهی سکوت کردن بهتر از هر عکس 

العملی است. وقتی نمی دانی چه کاری درست است 

بهتر که بی عمل باشی. راه باز کردم و هر دو داخل 

جستجوی سحر به پشت سرم نگاهی انداختم. شدند. در 

تصور کردم به اتاق رفته تا من با خانواده ام صحبت 

کنم اما خيلی زود لباس عوض کرد و برگشت. با احترام 
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سالم داد و به آشپزخانه رفت. کامران روی همان مبلی 

که برای سحر جا درست کرده بوديم نشست و نگاهش 

 :را در محيط خانه چرخاند

 وش چند متره؟سيا -

اين کاری بود که خودم هميشه می کردم. ارزيابی افراد 

 :با متراژ خانه يا مدل ماشين در خون ما بود

 !اندازه يک زندگی دو نفره آروم -

  .و اين جوابی بود که از آرمان های سحر کپی کردم

دکتر عامری از او پرسيد ته خواسته اش از يک خانه 

 :ندگی دو نفره ی آرامچيست و او گفت اندازه يک ز

 کوچيک نيست؟  -

سحر با سينی شربت از آشپزخانه بيرون آمد. جلو رفتم 

 :سينی را از دستش کشيدم

 تو چرا راه افتادی؟ -
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خوبم سياوش... از کشوی ميز چند تا زيردستی  -

 .بردار

 .بشين به من بگو... خودت راه نيافت -

 :کامران کمی صدايش را باال برد تا سحر بشنود

سحر... سيما عذرخواهی کرد... خودت که حالش رو  -

 می دونی؟

نگاه سحر به سمت سقف کشيده شد انگار در دلش 

 :شکر خدا می کرد. نتوانستم نخندم

 .بيا بشين -

 :چشم و ابرو در هم کشيد و با آهسته گفت

نمی شه که... االن کارگرشون هم مياد. با اين حالم  -

 .شب سی نفر مهمون دارمبايد خونه تکونی کنم تازه 

از کنارم گذشت و خودش از کشوی ميز جلوی مبل 

زيردستی بيرون کشيد جلوی کامران گذاشت. نفسم را 
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کالفه بيرون دادم و سراغ مادرم رفتم. از غيبت سحر 

استفاده کرده بودند در گوش هم پچ می زدند. انگشت 

اشاره ام را به حالت دستوری جلوی چشم هر دو 

 :گرفتم

همين االن... زنگ می زنيد کارگرتون رو کنسل می  -

  .کنيد

 :مادرم سری تکان داد و به ترانه گفت

  .زنگ بزن بگو نياد -

اما دلش طاقت نياورد. کف دستش راروی مايکروفر 

 :کشيد و خاکش را نشان من داد

 ببين چقدر خاکه؟ -

خواستم حرفی بزنم اما صدای سحر از پشت سرم بلند 

 :شد

 چه؟ به شما -
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سابقه نداشت سحر تا اين حد ُرک حرفش را بزند. ترانه 

هين کشيد و مشتش را جلوی دهانش گذاشت. مادرم هم 

رنگش کامال کبود شده بود. من به سمت سحر چرخيدم 

اما واقعا نمی دانستم بايد چه عکس العملی نشان دهم. 

 :خودش نزديک شد و در کابينت کنار دستش را باز کرد

  .م به هم ريخته استکابينت ها -

 :در يخچال هم باز کرد

 .هفته پيش تميزش کردم االن کثيف شده -

 :از کنارم گذشت و کشويی را بيرون کشيد

دستمال ها باب سليقه شما تا نخورده... قاشق و  -

 .چنگالم هم مرتب نيست

 :کشو را محکم به عقب ُهل داد و رو به ما ايستاد

ون ندارم. همين از دستم اينجا خونه پسرتونه... من ج -

بر مياد. هر کاری کرديد به پسر خودتون کرديد. ببخشيد 
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 !من بايد برم استراحت کنم. روز خوش

ديدم که تنش موقع حرف زدن می لرزيد. ديگر ادامه 

نداد و به اتاق رفت. کامران پشت سرش به آشپزخانه 

 :آمد و جلوی من پرسيد

 زدن بود؟اين االن چی گفت؟ اين چه طرز حرف  -

رگ گردنم بيرون زده بود وقتی صورت به صورت 

 :کامران غريدم

 می بندی دهن گاله ات رو يا خودم ببندم؟  -

با نوک انگشت ضربه ای به شانه من زد و به عقب 

 :ُهلم داد

جمع کن بابا... بزنم که لهت کردم... جای اينکه  -

 ...احترام مامان رو نگه داری

 :تا خفه شود مشتی روی کابينت کوبيدم

مامان خودش برای خودش احترام قائل نيست... به  -
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زور برای کسی نمی شه احترام خريد. جنابعالی هم اگر 

همين االن گورت رو از خونه من گم نکنی اون روی 

 .سگم باال مياد

 مثال چه غلطی می خوای بکنی؟ -

همون غلطی که اگر زن خودت بود می کردی. اندازه  -

غيرتم گذاشتم برای حفظ حرمت خانواده کافی پا روی 

ام... همين که دندون هات هنوز سرجاشه از صدقه سر 

 ...مامانه وگرنه

 :مادرم دست روی شانه ام گذاشت

سياوش؟! آروم تر... ببين دو ثانيه چطور بين  -

 برادرها دعوا انداخت؟

نمی دانم چه کسی يک قانون نانوشته در ذهن مردم به 

م می کند هر حرف اشتباهی از کرسی نشاند که حک

جانب مردها توسط همسرشان ديکته شده اما هر کار 
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خوبی که انجام می دهند تصميم خودشان است؟ من داد 

می کشم سحر خواسته... من اخم می کنم سحر پرم 

کرده... رابطه من با برادرم از بچگی درست نبوده زيرا 

و من  معيارهای متفاوتی برای زندگی داشتيم، او عياش

متعصب بودم اما همين هم زير سر سحر است! به 

خاطر محکوم نشدن سحر و نه به هيچ دليل ديگری 

 :کوتاه آمدم

مامان... هيچی نميگم چون آتيش زير خاکستره...  -

 !خودتون درستش کنيد من ديگه عقلم قد نميده

از کنار کامران که می گذشتم تنه محکمی به او کوبيدم 

در اتاق را پشت سرم بستم تا تنها  و سراغ سحر رفتم.

باشند شايد کمی فکر کنند و کامران برود. سحر خودش 

 :را در حمام حبس کرده بود. تقه ای به در کوبيدم

 سحر حمومی؟ -
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صدای شرشر آب می آمد اما در را باز کرد. هنوز لباس 

 :به تن داشت

 داشتم آماده می شدم. کاری داری؟ -

اما وانمود می کرد حالتش عادی معلوم بود گريه کرده 

 :است

  .من خيلی شرمنده شدم... نبايد به مامان می گفتم -

با دست اشاره کرد صبر کنم. شير آب را بست و 

برگشت. ميان درگاه ايستاد و با همه توانش سعی کرد 

 :لحنش آرام باشد

کی گفته من ناراحت شدم به مادرت گفتی؟ مگه  -

سی نفهمه؟ فقط چند روز خواسته بودم تا آخر عمر ک

  .خواستم صبر کنی تا خودم باهاش کنار بيام

دستم را به ديوار کنار در حمام تکيه دادم و سرم را 

 :پايين انداختم
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می دونم... باور کن ديشب قسمش دادم... دلم پر  -

بود... اگر وقتی تو رو توی اون وضع ديدم با کسی 

 .حرف نمی زدم قلبم می ترکيد

من درک می کنم. مشکل من به هيچ وجه باشه...  -

اتفاقات ديشب يا وضعی که االن توش گير کرديم نيست. 

ترانه ديشب به من گفت به جای اينکه از سياوش 

بخوای ميانجی گری کنه خودت حرفت رو ُرک بزن. من 

هم همين کار رو کردم. ديگه برام مهم نيست کسی 

 .استناراحت بشه ولی دلخوری من از تو چيز ديگه 

 :خيره به چشم های سرخش چند بار نفس کشيدم

 بگو سحر برای چی از من دلخوری؟ -

 :انگشت اشاره اش را سمت در اتاق گرفت

می دونی چرا کامران اينجاست؟ می دونی چرا به  -

خودش اجازه ميده درباره زندگی من و تو حرف بزنه؟ 
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می دونی اگر زن خودش بود و فقط يک اخم کوچيک 

 ی می شد؟می کرد چ

 .می دونم -

نه نمی دونی... کامران اينجاست چون تو ديروز رفتی  -

دفترآهن فروشی که مشکلشبا بابات رو حل کنی. من 

 ...دلخورم چون شوهرم بی غيرته

 :عصبی ميان حرفش پريدم

ببين می دونم اعصابت خرابه االن هم توی موقعيت  -

 خوبی نيستی ولی مراقب باش چی ميگی؟

همم تو نمی فهمی... کجا بودی وقتی اين آقا من می ف -

کامران جلوی در خونه، کنار بابات ايستاده بود پوزخند 

می زد هان؟ وقتی بابات داشت جلوی همسايه ها می 

گفت عروسش آبرو براش نگذاشته... تنش می 

خواره... زير سرش بلند شده بعد کوبوند توی گوش مِن 
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رت نداری که اگر از همه جا بی خبر تو کجا بودی؟ غي

داشتی نميگم برای هميشه ولی حداقل برای مدتی 

دنبالشون راه نمی افتادی... تو با رفتنت به همه 

  .فهموندی حق با کامران و کيارش و بابات بوده

خودم از کارم پشيمان بودم اما خسته شده بودم از بس 

 :بايد می گفتم اشتباه کردم و حق با سحر است

به من احتياج داره رفتم کمک... پس بابامه... گفت  -

ديروز حالت برای اين بد شده بود که من رفتم پيش 

 بابام؟ يعنی توقع داری بچسبم به تو؟

چانه اش از بغض لرزيد. چند ثانيه به چشم های من با 

دلخوری خيره نگاه کرد. طرز نگاهش اعصاب خرابم را 

 :خط خطی تر کرد

تموم نشد اين کينه چيه؟ چه مرگته؟ بنال ببينم...  -

 شتری؟
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باز هم فقط نگاه کرد. هاله اشک درون چشم هايش 

داشت جانم را می گرفت اما دست خودم نبود. بايد 

حرصم را سر يکی خالی می کردم و چه کسی بی پناه 

تر از زن آدم که نمی تواند به قهرش ادامه دهد و برای 

 هميشه برود؟

 توقع داری چه کار کنم؟ -

به داخل جمع کرد و همينطور خيره به من لب هايش را 

چند باری نفس کشيد. لحظه ای کوتاه پلک هايش را 

روی هم فشرد و دوباره نگاه پر از کينه اش را به من 

 :دوخت

 !زورت به من رسيد؟ باشه -

 ...چرت و پرت نگو -

با دست اشاره کرد سکوت کنم. هم زمان صدای مادرم 

 :از بيرون آمد
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 .اگر ناراحته ما بريمسياوش... بيا  -

 :دلم می خواست سرم را محکم به ديوار بکوبم

 همين رو می خواستی؟ -

 :با بغض پوزخند زد و خودش را بغل گرفت

نتونستم حاليت کنم جايگاهم توی زندگيت چيه... ديگه  -

مهم نيست. همه دنيا بعد از اين به من تهمت بزنند يا 

در نمياد... اشتباه گناه خودشون رو گردنم بندازند جيکم 

 ...نکردم که روت خط قرمز کشيدم

 !به درک -

خواستم سراغ مادرم بروم که دائم صدا می زد اما سحر 

 :از حمام بيرون آمد و مانعم شد

سياوش صبر کن... من ديگه باختم تموم شد ولی اگر  -

دختردار شديم و عموش يا پدربزرگش به خاطر گناه 

ار می کنی؟ جوابت مهمه نکرده بهش سيلی زد تو چه ک
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چون ممکنه مجبورم کنی هرگز بهش اجازه ندم به دنيا 

  .بياد که اون روز رو ببينه

ديگر مغزم کار نمی کرد. طوری بازويش را فشردم و 

 :روی تخت پرتش کردم که از درد صورتش جمع شد

دفعه آخرت باشه با بچه منو تهديد می کنی... مگه  -

شيم؟ من که داشتم تمام من ازت خواستم بچه دار ب

جلسات مشاوره رو می رفتم... می دونی توی اين مدت 

 چقدر خرج جنابعالی کردم؟ 

جای دست مرا با ماساژ می داد و با نگاهش مرا می 

 :کشت

سياوش... داد بزن... کتک بزن... هر کاری دلت می  -

خواد بکن. قبال زندگی خودم بود خفه خون می گرفتم 

چه وسطه... من حتی اگر بترسم يا کم االن زندگی اين ب

بيارم نمی تونم کوتاه بيام. ازت يک سوال پرسيدم. 
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همين االن دخترت از در اومده با گريه بهت ميگه عمو 

کامران جلوی همه زد توی گوشم بهم تهمت ناموسی 

 زد. تو چه کار می کنی؟

 :لب باز کردم جوابش را با تندی بدهم اما خودش گفت

منتظره. االن هيچی نگو چون هر حرفی برو مادرت  -

بزنی از روی فکر نيست ولی مديون اين بچه ای اگر 

بهش فکر نکنی. امشب که هيچ ولی فردا تا شب وقت 

 ..داری به من جواب بدی

 مثال جواب ندم چی می شه؟ -

چيز خاصی نمی شه اما من هم بايد تصميمات جديد  -

بگيرم. حاال برای حمايت از اين بچه تنهايی بدون تو 

برو به کارت برس. من هم دوش می گيرم ميام برای 

  .سی نفر مهمونی که مثال ميان عيادت بيمار حمالی کنم

 :دوباره مادرم صدا زد



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1325 
 

 !سياوش -

 :تقريبا داد کشيدم

 .االن ميام -

قلبم می سوخت وقتی از اتاق بيرون رفتم. کلی کار 

ر بودم در داشتم و نمی توانستم خانه را ترک کنم. مجبو

يک جنگ نابرابر بمانم که مرا در منگنه می گذاشت تا 

بين بی احترام کردن مادر و خانواده ام يا خط کشيدن 

روی حرمت زن و بچه ام يکی را انتخاب کنم. هر چه 

از خودم می پرسيدم جوابی نمی يافتم. کدام به ديگری 

ارجحيت دارد؟ چطور بدون شکستن دل کسی کار 

دهم؟ حاال چطور از دل سحر در بياورم؟  درست را انجام

مگر يک نفر چقدر گنجايش دارد که من بايد داشته 

 باشم؟



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1326 
 

روی کاناپه نشسته بودم و گوش هايم تيز شده بود 

مکالمات بين زن ها را بشنوم. وانمود می کردم در حال 

تماشای اخبارم اما تمام حواسم به حرکات زن ها بود. 

استراحت کند. پيشنهاد دادم سحر يک ثانيه هم نتوانست 

غذا از بيرون می گيرم اما حريف مادرم نشدم. تا من با 

رستوران تماس بگيرم با سرعت هرچه تمام تر برنج 

خيس کرد و دو مدل خورشت بار گذاشت که از پول 

  .خرج کردن منصرفم کند

بی هدف شبکه های تلويزيون را باال و پايين می کردم 

سحر که روی زمين آشپزخانه  اما زير چشم داشتم به

نشسته کاهو خرد می کند نگاه می کردم. دلم برايش 

کباب شده بود. رنگ به صورتش نداشت و بايد برای 

کلی آدم در اين خانه کوچک غذا می پخت. دائم می 

گفتند برود استراحت کند اما مگر می شد؟ تعارف خرکی 
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ک که می گويند همين است. تا جاييکه می توانستم کم

کردم. با اين برنامه احمقانه شان که حدس می زدم زير 

سر پدرم است باعث شدند نتوانم به مغازه بروم. هزار 

بار شنيدم که مادرم گفت خانه کوچک است و پذيرايی 

از خانواده پر جمعيت ما سخت می شود. همين حرف ها 

را زده بود که من دائم در حال بزرگ کردن خانه و دور 

  .ی حقيقی زندگی بودمشدن از معنا

آنقدر گفت که باالخره مجبورم کرد جوابش را با تندی 

بدهم. اسمش عيادت از بيمار بود، رسما سحر آخر شب 

داشت وسط خانه غش می کرد. آب قند که باالی سرش 

هم می زدم دلم می خواست بغلش کنم چند ساعتی 

دوتايی زار زار گريه کنيم. پدرم به تمام آرزوهايش 

ه بود. باالخره عروسش باردار بود و آن شام رسيد

لعنتی که دائم جلوی دوست و آشنا می گفت در خانه 
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پسر بزرگش نخورده را نوش جان کرده بود. حاال بايد 

فکری به حال خانه کوچک ما می کرد که باعث کثر 

  .شأنش بود

چهار نفر فاميل ميان زشته... تو که خونه به اون  -

 وختی؟ بزرگی داشتی چرا فر

من که حرفی نمی زدم اما الحق اين خانه خيلی هم 

کوچک نبود. دو اتاق خواب نورگير داشت. سالن و 

آشپزخانه اش هم مناسب بود. با اين حال جايی برای 

برگزاری مهمانی های پرجمعيت خانواده ما نداشت. به 

قول معروف توی چشم نمی رفت. خار نمی شد در چشم 

بگويند عجب خانه محشری دارد ديگران که با خودشان 

 !اين سياوش

خودم برات خونه خوب پيدا می کنم. يکی هست صد و  -
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شصت متری... چهار تا اتاق خواب داره نزديک خونه 

  .ما... جمع و جور کن آخر هفته معامله کنيم

زير چشمی ديدم که سحر با بغض خم شد جلوی پدرم و 

 :سينی چای را نزديکش گرفت

 ...گلم... اين چای خوردن داره به به عروس -

رنگش به سفيدی گچ ديوار و لب هايش شبيه جسد بود 

می گفت مويرگ های » عروس گلم«اما هر بار پدرم 

گونه هايش از خشم پر از خون می شد. ديروقت بود و 

هنوز همه در آشپزخانه مشغول تميزکاری بودند. خانه 

انگار برق می زد. دل من فقط تيره و کدر شده بود. 

تمام کثافت های گوشه و کنار خانه را جمع کردند در دل 

من ريختند. شک نداشتم دل سحر از من هم کثيف تر 

شده. همين چند شب پيش با هم در اين خانه جشن 

گرفتيم. يکديگر را بغل کرديم و با دل های پر از اميد 
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  .برای آينده خواب های خوب ديديم

بودم و در سکوت  در ميان مردهای خانواده نشسته

تماشا می کردم. هر بار چشمم به کيارش و کامران می 

افتاد سؤال سحر در گوشم نجوا می کرد. دخترم آمده و 

با چشم گريان از ظلم عمو يا پدربزرگش می گويد. 

 جواب من چه خواهد بود؟

پدرم نقشه می کشيد هر چه زودتر ما را از شر اين 

اه دوستش نصفه خانه کوچک نجات دهد. حتی با بنگ

شبی هماهنگ کرد. چندين بار سراغ جهيزيه سحر را 

گرفت و من جواب های پرت دادم. مگر چيزی هم از آن 

اثاثيه مانده بود؟ ظرف ها را که شکستيم. مبل ها نياز 

به تعمير داشت ولی در اين خانه جا نمی شد. خودم به 

همسايه فروختم و مبل جديد خريديم. شايد پدرم توقع 

شت حاال که تغيير دکور داديم پدرزنم پولش را بدهد. دا
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عجيب بود که اين همه حساب و کتاب پای يک زن 

نوشته می شود و آنقدر فشار روحی به او می آورند که 

به مرگ خودش راضی شود اما کسی زورش نمی رسد 

از مردها حساب پس بگيرد. بعد از اين همه سال زندگی 

گرفته نشد، فرشی که مشترک هنوز حرف نامزدی که 

کوچک خريدند، جهيزيه فالنی که بهتر بود تمام نمی 

شد. گفتنش راحت بود چون با چرتکه می شد حسابش 

را در آورد اما کسی نمی توانست ارقام کالهبرداری 

بزرگی که از ناموس يک دختر با وعده های پوشالی و 

ناديده گرفتن انسانيتش شده را محاسبه کند زيرا همه 

  .پشت پرده اتفاق می افتد و گفتنش قباحت دارد چيز

ترانه زودتر از همه آهنگ رفتن کرد. بقيه هم باالخره 

بلند شدند و راه افتادند. در ميان شلوغی خداحافظی، 

 :سحر نزديکم شد و در گوشم نجوا کرد
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می شه ازت يک چيزی بخوام سريع بدون سؤال  -

 انجامش بدی؟

ادم و صورتم را نزديک تر سری به عالمت تأييد تکان د

 :بردم تا بشنوم چه می خواهد

سريع برو توی اتاق ببين مامانت داره چه کار می  -

 ...کنه؟ سريع ... همين االن

نگاه معناداری به او کردم و کالفه به اتاق خواب رفتم. 

در را تا آخر باز کردم و ديدم مادرم پشت تخت نشسته 

انه زير تخت خواب يا تقريبا دراز کشيده دستش تا ش

 :است

 !مامان؟ -

صدای مرا که شنيد وحشتزده هين بلندی کشيد و دستش 

 :را روی قلبش گذاشت

 ...وای مادر ترسيدم... انگشترم افتاد زير تخت -
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بی فکر جلو رفتم تا کمکش کنم. کنار تخت روی زانو 

 :نشستم و دستم را روی سراميک های زيرش کشيدم

 ؟مطمئنی افتاد زير تخت -

آره خودم ديدم ليز خورد رفت پشت پاتختی زير  -

 ...تخت

دستم را به سمتی که می گفت کشيدم اما چيزی نبود. 

 :خودش گفت

 !اِه... اينجاست -

نديدم از کجا برش داشت. بلند شدم و صاف ايستادم. 

 :داشت انگشتر را در دستش می کرد

 ...اين طرف بود -

يشه های فرش جايی که نشانم داد زير تخت نزديک ر

 :بود. مانتو پوشيد و صورتم را بوسيد

 .قربونت برم... الهی به سالمتی خوشبخت باشيد -
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محکم بغلش کردم. خجالت کشيد و خنديد خودش را 

 :جمع کرد

 !نکن سياوش زشته -

 :فاصله گرفتم و ابرو باال دادم

 زشته مادرم رو بغل کنم؟  -

 .گمشو... بزرگ شدی... خجالت می کشم -

دو با هم بيرون آمديم. با عالمت چشم و ابرو به  هر

سحر اشاره کردم چيز مهمی نبوده. جلوی در که 

خداحافظی می کرديم خم شدم کفش هايم را بردارم تا 

پايين بدرقه شان کنم اما سحر ضربه ای به کتفم زد و 

ابرو باال انداخت که نروم. مادرم هم ديد. برای همين 

 :گفت

  ... ما رفتيم خداحافظديگه نيا سياوش. -
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قبل از اينکه به آسانسور برسم درش بسته شد. برگشتم 

  :سمت سحر و پرسيدم

چرا؟ بايد لحظه آخر کرمت رو می ريختی؟ نترس  -

 .ديگه نميان

با سر اشاره کرد داخل شويم. وسط نشيمن ايستاد و با 

 :لحنی آرام پرسيد

 مامانت داشت توی اتاق چه کار می کرد؟ -

 :دست هايم را با ضرب باال و پايين بردمکالفه 

وای سحر... به خدا ديگه جون ندارم اعصابم نمی  -

کشه... يه چيزی بهت ميگم بعد تا عمر دارم بايد تقاص 

 ...پس بدم... بسه ديگه بريم بخوابيم

می دونم سياوش خيلی به دوتامون فشار اومد ولی  -

خواب اين خيلی مهمه... دقيق بگو مادرت توی اتاق 

 داشت چه کار می کرد؟
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هيچی آخه مادر من توی اتاق خواب پسرش مثال بايد  -

 چه غلطی بکنه؟

همين ديگه... نخواستم پايين بری که بعدا گردن من  -

 ...نيافته.... دنبالم بيا

وارد اتاق خواب شد و ايستاد تا من هم بروم. دست به 

 :کمر کنارش ايستادم و طلبکار پرسيدم

 ما ديگه چه خوابی ديدی؟هان؟! بفر -

 :از حرص لب هايش را جمع کرد

نکن اين ريختی... رو مخ سر من راه نرو سحر  -

 ...اندازه کافی اعصابم خراب هست

 باشه... سياوش مادرت کجا داشت مانتو می پوشيد؟ -

 ...ای بابا... ول نمی کنی ها -

بدون اينکه جوابش را بدهم سمت کمد رفتم و لباس 

 :ن کشيدم اما دست بردار نبودراحتی بيرو
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چرا جواب نميدی؟ چيزی رو داری قايم می کنی من  -

 .تو رو نشناسم سحر نيستم

چی رو دارم قايم می کنم؟ مگه قتل کرده توی اتاق  -

 پسرش لباس عوض کرده؟ 

 :کمی صدايش باال رفت

سياوش... همين االن به من بگو مادرت کجا داشت  -

بگو يا کل اين اتاق رو توی  مانتو می پوشيد؟ يا خودت

 ...سر هر دوتامون خراب می کنم

 :با دست به جايی که مادرم ايستاده بود اشاره کردم

 اونجا... خب که چی؟ -

 :نگاهی انداخت و قدمی عقب رفت

  .برو اونجا تا بهت بگم -

 :رفتم جايی که مادرم ايستاده بود و پا به زمين کوبيدم

 داره؟تموم شد؟ يا هنوز ادامه  -
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متفکر نگاهی به اطراف من انداخت و با کمی مکث 

 :پرسيد

 وقتی رسيدی ايستاده بود؟ -

نه داشت دنبال انگشترش زير تخت می گشت البته  -

 !اگر به سرکار بر نمی خوره

 .تشک تخت رو بلند کن -

از تعجب برای چند ثانيه خشکم زده بود. فکر کردم 

 :جدی نگفته اما دوباره تکرار کرد

 .نشنيدی؟ تشک تخت رو بلند کن -

سحر... بسه... من خسته ام حوصله اين مسخره  -

 .بازی ها رو ندارم

اين بار تقريبا جيغ کشيد. همزمان بغضش ترکيد و 

 :اشک هايش مثل فواره بيرون پاشيد

خسته؟! از صبح به هر سازی تو و خانوادت زديد  -
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و رقصيدم هنوز نمی دونی معنی خستگی با حالت تهوع 

فشار پاييِن رو به مرگ يعنی چی... بلندش کن وگرنه 

خودم برش می دارم به اميد خدا امشب هم تا صبح 

 !بيمارستان باشيم .... بردار همين االن

 ...سر من داد نکش ها -

داد می کشم... می دونی که از هيچی ديگه نمی  -

ترسم... ازت چيز زيادی نخواستم... مردی زورت می 

ضاعم طوری نيست قهرمان بازی در رسه من هم او

 ...بيارم... بلندش کن نترس نميميری

 .سحر بس کن -

بس نمی کنم... نکنه تو هم خبر داری؟ آره ديگه بعيد  -

نيست از آقا سياوش... من چقدر احمقم هی تو رو باور 

 می کنم... چطوری بهت اعتماد کردم؟ 

 :عصبی ضربه ای با کف دست بر پيشانی ام کوبيدم
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 ...وای بسه... بسه لعنتی -

خم شدم با يک دست تشک تخت را طوری به هوا پرت 

کردم که به لوستر خورد و زمين افتاد. سحر به هيچ 

وجه حاضر نبود کوتاه بيايد. جلو آمد و گوشه تشک را 

گرفت. تمام توانش را به کار برد تا بلندش کند. از ترس 

دقت گوشه  اينکه باليی سر بچه بياورد کمکش کردم. با

تشک را بررسی کرد و بعد زير پای من خم شد گوشه و 

کنار جايی که مادرم دنبال انگشترش می گشت نگاه کند. 

خيلی نگذشت که ايستاد و با دستش به قسمت پشت 

 :تخت اشاره کرد

 .برو خودت ببين -

 چی رو بايد ببينم؟ -

پشت تاج تخت روی ديوار... وقتی ديدی بيا بيرون  -

  .رمکارت دا
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سحر که از اتاق بيرون می رفت وحشت وجودم را 

گرفت. پاچه های شلوارم را باال کشيدم و زانو زدم. به 

سختی سرم را نزديک آن قسمت که سحر می خواست 

ببينم بردم و از ديدن يک تکه کاغذ که با چسب به 

ديوار وصل شده بود شوکه شدم. به حدی کوچک بود 

بازش کنم يک کاغذ که تصورش را نمی کردم وقتی 

لوله شده به طول بيست الی سی سانت درونش جا ساز 

شده. وسطش چند تار نخ رنگارنگ بود که به هم گره 

خورده و آنقدر حرفه ای در قطع مينياتوری ساخته شده 

بود که حتی اگر زير پا می افتاد هرگز تصور نمی کردی 

  .جز يک تکه کاغذ چيز ديگری باشد

بهت، بيچارگی و غم می لرزيد.  دست هايم از خشم،

شبيه کسی بودم که به يک باره لخت شده و راهزن ها 

همه چيزش را به تاراج برده اند. سحر در آشپزخانه 
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مشغول بود. صدای به هم خوردن ظرف ها می آمد و 

من جرأت نداشتم سراغش بروم. آنقدر همان گوشه 

تابيده اتاق ايستادم و به آن کاغذ نفرين شده و گره های 

در نخها نگاه کردم تا کم کم ذهنم شروع به کار کرد. 

سال ها قبل دعوای شديدی سر ازدواج ترانه با 

شوهرش در خانه ما اتفاق افتاد. پدرم راه افتاده بود 

دنبال انواع مختلف جادوگر و فالگير و رمال که کاری 

کند اين ازدواج سر نگيرد. مادرم را هم با خودش می 

ها مادرم خيلی عذاب می کشيد. گريه می برد. آن روز

کرد و از فک و فاميل می خواست کمک کنند پدرم دست 

از اين کارهايش بکشد. يک روز که پيش يک دعا 

نويس رفته بودند، پدرم با سر و صورت خونی به خانه 

بازگشت. مادرم تعريف می کرد با هم وارد دفتر آن آقا 

چون زنت اعتقاد شده اند و طرف گفته کارت نمی گيرد 
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ندارد. پدرم در مسير بازگشت آنقدر خودش را در 

ماشين زده بود که يک جای سالم روی صورتش 

نداشت. با يادآوری اين خاطره مصمم سراغ سحر رفتم. 

 :پشت سرش ايستادم و با اطمينان گفتم

سحر گوش بده... می دونم االن به چی داری فکر می  -

ه. شايد بابام از اين غلط کنی اما محاله کار مادرم باش

  ...ها بکنه ولی مادرم

آرام به سمت من چرخيد و جرعه ای از چای درون 

 :دستش نوشيد

 سياوش توی اين يک سال گذشته چقدر تغيير کردی؟  -

 ...محاله سحر -

 فکر می کنی من از کجا فهميدم؟ -

 .واقعا نمی دونم -

که پس بشين گوش کن... می دونم مغزت داره می تر -
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اما بايد همين االن نشونت می دادم. اگر خودت نمی 

ديدی ممکن بود حتی فکر کنی کار من بوده. برای 

 .همين نگذاشتم بری پايين که من توی خونه تنها باشم

 .می دونم تو اهلش نيستی -

 !بشين -

عصبی بودم اما چاره ای هم جز اطاعت برايم با اين 

کنار کابينت مصيبت نمانده بود. روی صندلی بلند 

نشستم. سحر يک استکان چای جلوی من گذاشت و 

 :خودش سمت ديگر کابينت نشست

 ...اين مرده که امروز اومد... همين کارگره -

 اون گفته؟ -

سياوش دندون به جيگر بگير تا برات بگم. مگه قرار  -

نشد هيچ چيزی از هم پنهان نداشته باشيم؟ من که می 

گردن اين بنده خدا از نون  دونم همه چيز آخر می افته
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 ...خوردن می افته

اصال اين سياوش سياه بخت چاره ای هم داشت جز 

اينکه بدترين اخبار عمرش را بشنود و هی از شرم آب 

 شود؟

باشه بگو فقط زود چون می خوام تا نخوابيده برم  -

 ...سراغش

 ...تو جايی نميری -

م پس من چه غلطی بکنم از دست شماها؟ چرا آرو -

 نمی گيريد؟ 

 من آروم نمی گيرم؟ باز افتاد گردن من؟ -

خيلی خب بابا... بگو ببينم ديگه بايد با چی عذاب  -

 بکشم؟

دست بردم چای را بردارم اما سحر با حرکتی عصبی 

استکان را از دستم قاپيد و درون سينک ظرفشويی 
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 :ريخت

 سحر ديوانه شدی؟ -

 .آره به خدا... کامال روانی ام -

يخچال را باز کرد تمام بطری های آب را برداشت در 

 :درون سينک خالی کرد

 چه مرگت شد دوباره؟ -

 ...بده من اون وامونده رو -

 :دستم را کشيدم

  ...نميدم... بايد برم ازش بپرسم -

 :کالفه دست هايش را روی کابينت گذاشت

سياوش... دقت کردی االن چند روزه ما حتی يک  -

يم با هم بزنيم که دعوامون نشده کلمه حرف نتونست

 باشه؟

  !البد مادرم جادومون کرده -
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من نمی دونم... به خدا ديگه هيچی نمی دونم... به  -

هر چی دست می زنم وحشت دارم نکنه چيزی توش 

 ...ريخته باشه

 :بلند شدم سرش داد کشيدم

بس کن داری من هم ديوانه می کنی... اصال از کجا  -

مادرم بوده؟ شايد از قبل توی خونه  انقدر مطمئنی که

 ...بوده نديديم

 !چون اولين بارش نيست -

از شوک چيزی که شنيدم چند ثانيه نفسم بند آمد. 

 :انگشت اشاره ام را سمتش گرفتم و با تحکم گفتم

 .سحر بفهم داری چی ميگی؟ مادرمه يه کم درک کن -

چطوری بهت می گفتم؟ هيچ وقت چيزی پيدا نکرده  -

م اما به گوشم خورده بود. وقتی من داشتم به خاطر بود

خساست جنابعالی به عالم و آدم رو می انداختم چند 
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کلمه با تو حرف بزنند... داشت در به در دنبال جادوگر 

می گشت تا شر منو از زندگيت کم کنه چون نوه می 

  ...خواست

لب هايم از حرص نازک شده بود و دندان هايم روی هم 

 :می ساييد

  ...سحر... فقط دعا کن راست گفته باشی وگرنه -

وگرنه چه کارم می کنی؟ سرم زن می گيری؟ طالقم  -

ميدی؟ بيرونم می کنی؟ بگو ديگه خجالت نکش... می 

خوام بدونم برای دفاع از اشتباهات خانواده تو ديگه 

چقدر بايد عذاب بکشم؟ يادت نيست؟ چقدر اصرار می 

بره براشون کار کنه؟ نگفتم  کردند که کارگر خونه من

خودش صد تا کارگر سراغ داره به کارگر خونه من چه 

کار داريد؟ نگفتم همون موقع می خواد از زير زبون 

علی آقا حرف بکشه؟ گفتی من روانی ام... از همون 
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علی آقا سراغ جادوگر گرفته... بهش گفته حتی حاضره 

... می پنجاه ميليون بده ولی طرف کارش رو بلد باشه

فهمی سياوش؟ پنجاه ميليون! من حق نداشتم تقاضای 

چيزی از تو کنم اما پنجاه ميليون حاضر بود خرج کنه 

  ...که من خفه خون بگيرم

من دستم به علی آقا برسه...امروز اومد اينجا نون و  -

 نمک ما رو خورد که اين دردسر رو برام درست کنه؟

برای کارگر احمق... امروز اين همه اصرارشون  -

آوردن به خاطر اين بود که همين کوفتی رو از علی آقا 

 ...بگيرند

 ...خودم االن بهش زنگ می زنم... مرتيکه آشغال -

گويا بنده خدا منتظر من بود. خيلی زود با صدايی خواب 

آلود جواب داد. سکوت کرد تا من هر چه از دهانم در 

لرزيد می آيد بارش کنم و در آخر با صدايی که می 
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 :گفت

آقا سياوش حاللم کنيد. به خانمت گفتم چون جای  -

خواهری گردنم حق داشت. آخرين باری که آمدم منزل 

شما سه سال پيش بود. خودت منو بردی خونه مادرت 

يادت مياد؟ کار خانمت رو مجبور شدم نيمه کاره ول کنم 

برم خونه ايشون در حاليکه هيچ کاری نداشت. از 

می دونست تنها کسی که خانمت توی همون روز چون 

خونه راه ميده منم دائم از من خواست براش يکی رو 

توی روستا پيدا کنم... همون تيکه کاغذی که دستت 

رسيده بيست ميليون پاش پول داده... ببخشيد ولی ديدم 

 ...خواهرم بارداره... وجدانم قبول نکرد به خانمت نگم

گونه می شنيدم.  ادامه حرف هايش را در حالتی خلسه

روی مبل نشسته بودم با يک دست گوشی را به صورتم 

می فشردم با دست ديگر بر سرم ضربه می زدم. سحر 
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تقريبا وسط آشپزخانه ديوانه شده بود. همه چيز را می 

شست و بعضی چيزها را دور می ريخت. از جلوی من 

قندان برداشت و جلوی چشمم درون کيسه زباله ريخت 

اتاق خواب رفت. شنيدم که علی آقا گفت سپس سراغ 

 .يک بسته ديگر هم باالی پرده ها خودش جاساز کرده

قبل از اينکه سحر بيرون بيايد با عجله روی مبل پريدم 

و دستم را به جايی که می گفت پشت ميله های پرده 

نزديک پنجره کشيدم. از شانس بدم سحر بيرون آمد و 

. پيدا نکردم و ناچار خيره به من دست به سينه ايستاد

پايين آمدم. بعد از کلی عذرخواهی از آن بنده خدا تلفن 

را قطع کردم. حرفی نداشتم به سحر بزنم. فقط به هم 

نگاه می کرديم. حتی عصبانی هم نبودم. بيشتر بدبخت 

 .بودم
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شب وحشتناکی بين ما گذشت. من نشسته بودم و به 

نگاه می کردم.  حرکات ماليخوليايی سحر با اثاثيه منزل

سوراخی نبود که نگشته باشد. يک کيسه پر از خوراکی 

و لوازمی که احتمال می داد چيزی روی آن ريخته 

باشند جلوی در گذاشت و وسط نشيمن از خستگی و 

ضعف روی زمين دراز کشيد. هيچ ايده ای به ذهنم نمی 

رسيد. دعوا کنم؟ بروم خانه مادرم با مدرک بگويم اين 

يی است که می کند؟ احتمال اينکه اعتراف کند چه کارها

صفر درصد بود. شکی نداشتم همه چيز را گردن سحر 

يا علی آقا می انداختند با اين بهانه که پاپوش درست 

کرده پای خانواده مرا از خانه اش ببرد. درک نمی 

کردم، حاال که به خواسته شان رسيده بودند ديگر چه 

د؟ هر چه فکر می کردم از جان زندگی ما می خواستن
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چيزی به ذهنم نمی رسيد. سحر همان جا از خستگی 

خوابش برد و من تا خود صبح فقط نشستم و تماشا 

  .کردم

روز بعد پشت ميز نمايشگاه، بيشتر حرف های مشتری 

ها را نمی شنيدم. تماسم با دکتر عامری هم نتوانست 

چيزی را حل کند. چطور تعريف می کردم؟ مجبور شدم 

فقط اشاره ای به هجوم همه در بيمارستان کنم و بگويم 

دوباره با سحر دعوا کرده ايم. توصيه اش فقط اين بود 

که خودت می دانی و زندگی ات! مثل اينکه حتی عامری 

از من اميد بريده بود. هر کاری کردم نتوانستم اين 

شجاعت را پيدا کنم همه چيز را با جزئيات برايش 

رباال که می گويند همين است. از تعريف کنم. تف س

کدام يکی می گفتم؟ همان اندک هم که شنيد دائم تکرار 

  :کرد
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  «ببين خودت از زندگيت چی می خوای؟»

  :يا مثال گفت

تصميم گيرنده خودت هستی فقط بدون هر تصميمت »

روی تمام اطرافيانت تأثير خوب يا بد به بلندای 

رو با فکر باز عمرشون می گذاره پس تصميم نهاييت 

 «.بگير

وقتی درباره سؤال سحر حرف زدم چيزی نمانده بود 

 :سرم داد بکشد

من نمی فهمم چرا از من می پرسی؟ بهترين روش  -

برای پيدا کردن ريشه مشکالت سؤال پرسيدن و در 

  ...واقع سؤاِل درست پرسيدنه... ُخب بهش جواب بده

روی چه حق داره بخواد بدونه ستون های خانواده اش 

اصلی استوار شده؟ اون بچه فردا تنها پناهش شماها 

هستيد. اين همه جنجال برای داشتن يک بچه و حتی 
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نمی تونی يک سؤال ساده رو در حمايت ازش جواب 

بدی؟ برو بشين خوب درباره اش فکر کن يا اين َوری 

يا اون َوری نمی تونی هر دو طرف رو با هم داشته 

ت بوده چون همسرت قبال باشی و اين انتخاب خود

موضعش رو مشخص کرده تو هنوز سردرگمی... مرد 

يک خانواده سه نفره هستی يا پسر بزرگ يک خانواده 

 پر آشوب که هنوز هيچ فهمی از پدر شدن نداره؟

مثل اين بود که بگويد برو توی اتاقت و به کارهای بدت 

فکر کن. شام را در سکوت با هم خورديم. سحر ظرف 

جمع کرد و من خودم را مشغول تماشای ها را 

تلويزيون نشان دادم. چای آورد و با فاصله از من روی 

مبل تکی نشست. گاهی بدون اينکه متوجه شود نگاهش 

می کردم. او هم می خواست خودش را مشغول تماشای 

تلويزيون نشان دهد. کمی بعد برخاست و سينی را از 
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همينطور که  روی ميز برداشت. استکان ها را شست و

  :از جلوی من می گذشت گفت

 !شب به خير -

من ماندم تنها وسط نشيمن با يک ريموت که بی جهت 

دکمه هايش فشرده می شد. مغزم با سرعت در حال 

تحليل موقعيتم بود. مهم ترين چيزی که آن لحظه از 

ذهنم گذشت تصور پير شدن و همينطور تنها جلوی 

فرزندم خانه خودش  تلويزيون نشستن بود. روزی که

باشد و من با سحر دوباره در اوج نياز به يکديگر، تنها 

بمانيم. آن روز باالخره می رسيد و شکی نداشتم همين 

قدر تنها باشم. از خودم پرسيدم آن روز چه کسی را 

مقصر خواهم دانست؟ خدا می داند که ديگر نام خودم 

از  پاسخ به اين سؤال زجر آور نبود. همه کسانی که

صميم قلب دوستشان دارم و از بدی های آن ها چشم 
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پوشی می کنم مقصر بودند. همه آنها که بايد آسايش 

مرا در اوليت بگذارند. تک تک کسانی که نسبت به آنها 

احساس وظيفه می کنم و در نهايت خودم اما با درصدی 

بسيار پايين تر نسبت به آخرين باری که اين سؤال را 

ی هتل از خودم پرسيدم. بايد افسار روی نيمکت جلو

زندگی ام را در دست می گرفتم. بايد يک بار ديگر 

خودم را می کوبيدم و از نو می ساختم. خسته بودم اما 

مجال استراحت نداشتم. يک بچه در راه بود و صبر 

 .نمی کرد من در جنگ درونی ام پيروز شوم

غول زود دوش گرفته بودم و جلوی آينه اتاق خواب مش 

پوشيدن پيراهنم با دکمه سرآستينم بازی می کردم که 

 :صدای سحر را شنيدم

 صبحانه بيارم؟ -

 :زير چشمی نگاهی به او انداختم
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 !االن وقت پرسيدن نيست -

متوجه شدم تعجب کرد. در واقع همين را می خواستم. 

 :روی تخت نشست و پرسيد

 چی گفتی؟ -

خوردن من  همون که شنيدی... اگر نگران صبحانه -

 .بودی بايد زودتر بيدار می شدی

 اول صبحی معلوم هست باز چه خبره؟ -

خبری نيست... تو توقع داری من کامل باشم و همه  -

تصميماتم درست... توقع زيادی نيست اگر من هم بخوام 

 .به فکرم باشی

 :اشاره ای به ساعت روی ديوار کردم

ی می داره هشت می شه... مجبور نيستی کاری کن -

 ...دونم خسته ای

باالخره آن دکمه لعنتی بسته شد. يقه آهار خورده 
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پيراهنم را جلوی آينه مرتب کردم. بدون اينکه مستقيم 

 :نگاهش کنم گفتم

من هم خيلی وقت ها خسته ام... ولی صبح زود ميرم  -

سر کار که اگر يک روز بچه ام دلش چيزی خواست 

که دو شبه  جلوش خجالت نکشم... مثل همين االن

نخوابيدم. کسی ناز ما مردها رو نمی کشه... پول 

نداشته باشيم يعنی عرضه نداريم. مرد اگر خستگی 

هاش رو داد بزنه بهش نميگن آِخی... گناه داره... 

 !حقش ضايع شده... بهش ميگن ضعيف و سوسول

با دهان نيمه باز روی تخت نشسته بود و خيره به من 

ز روی صندلی برداشتم و برای نگاه می کرد. کتم را ا

 :آخرين بار نگاهش کردم

و باز هم اگر مرد جلو نره و زنش رو نبوسه متهم به  -

بی عاطفگی می شه ولی تو اگر نيای شوهرت رو با 
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 ...عشق راهی نکنی

 :شانه باال انداختم و بی خيال ادامه دادم

احتماال عادت ماهانه ای حوصله نداری. من رفتم که  -

ب راحت باشی. می دونی که مرد توی خونه تو تا ش

بمونه زنش عاصی می شه؟ جای مرد اون بيرونه... نه 

 ...مثل شما زن ها تا لنگ ظهر روی رختخواب

اين راه حلی بود که برای مشکلم پيدا کردم. به همه 

بفهمانم در برابر هر توقعشان بايد يکی از نيازهای مرا 

ه بودم. ديگر هم جوابگو باشند. با خودم صلح کرد

خبری از سرزنش های دائمی ام نباشد. من هم آدمم حق 

زندگی دارم. تا اين روز به خودم اين حق را نداده بودم 

و اطرافيانم هم باورشان شده بود فقط يک متهم در پس 

  !هر اتفاق وجود دارد به نام سياوش
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جلوی در که کفش می پوشيدم حضورش را حس کردم. 

در زندگی من بود و خيلی زود با  سحر منصف ترين فرد

 :او به نتيجه می رسيدم. خدا به دادم می رسيد با بقيه

سياوش گرسنه نرو... ببخشيد از خستگی نفهميدم  -

 .چطور خوابم برد

پاشنه کش فلزی را از جاکفشی بيرون کشيدم و نگاهی 

 :به سرش که کج شده بود کردم

ت رو می فکر نکنم اگر مرد بودی کسی بهت اين فرص -

داد تا ظهر بخوابی. مجرد باشی بهت ميگن الابالی... 

متأهل باشی زنت تلفن رو بر می داره به همه خبر ميده 

  ...شوهر بی عرضه اش تا لنگ ظهر خوابيده

 اين مدل جديده؟ -

 !مدل جديده -

بدون خداحافظی در را پشت سرم بستم. جلوی آسانسور 
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با قهر از خانه  با خودم فکر می کردم هر چند تقريبا

بيرون آمده ام اما ارزشش را داشت. کابين آسانسور به 

طبقه ما رسيد اما هنوز در کشويی اش کنار نرفته بود 

که سحر در واحد را باز کرد. چادر نمازی شلخته 

دورش پيچيده بود. پابرهنه نزديک شد و بوسه ای 

روی گونه ام گذاشت. دلم آب شد و نتوانستم لبخند 

 :يسه ای از زير چادرش بيرون کشيد و دستم دادنزنم. ک

 .ناهار بيا خونه استراحت کن. به سالمت عزيزم -

نگاهی به خوراکی های داخل کيسه انداختم. کيک 

کشمشی مورد عالقه اش با يک آب ميوه پاکتی که در 

 :بيمارستان خريده بودم

 .ناهار نميام... کار دارم -

 قهری؟ -

 :در آسانسور کنار رفت
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 .برو تو... يکی می بينه -

با قهر نرو... اندازه کافی زندگيمون پر از گند و  -

 .کثافت بقيه هست

تو شروع کن تميز کردن... من هم ميرم جواب سؤالت  -

 .رو بدم

وارد آسانسور شدم و چرخی زدم رو به در بايستم. در 

کشويی که بسته می شد تصوير دهان باز و ابروهای 

رق سرش ديدنی بود. چند کار عقب باال رفته سحر تا ف

مانده داشتم. حدود ظهر فرصتی پيش آمد تا خودم را به 

خانه مادرم برسانم. به بهانه اينکه خوابم می آيد گوشه 

پذيرايی پشت کابينت های آشپزخانه دراز کشيدم. مادرم 

چند باری گفت ناهار آماده است يا بروم در اتاق بخوابم 

نشان دادم و گفتم خسته ام. اما خودم را خواب آلود 

خيلی طول نکشيد که جلسه ای در آشپزخانه برگزار 
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شد. يک بار مادرم آمد روی من پتو انداخت و چک کرد 

خواب باشم. الحق نقشم را خوب اجرا کردم. طوری 

خودم را به خواب زده بودم که شک نکنند مخصوصا 

 .آنجا خوابيده ام که حرف هايشان را گوش کنم

شيد که جلسه ای در آشپزخانه برگزار شد. يک طول نک 

بار مادرم آمد روی من پتو انداخت و چک کرد خواب 

باشم. الحق نقشم را خوب اجرا کردم. طوری خودم را 

به خواب زده بودم که شک نکنند مخصوصا آنجا 

خوابيده ام که حرف هايشان را گوش کنم. پاورچين به 

ممکن از ترانه آشپزخانه بازگشت و با کمترين صدای 

 :پرسيد

 به نظرت دعواشون شده؟ -

 :ترانه با لحنی کالفه جواب داد

 ...مامان؟! تموم نشد؟ به خدا من بريدم ديگه -
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 ...هيس... بيدار می شه -

 ُخب االن خوب شد؟ -

اين همه پول داده بودم... ديدی گرفت؟ هنوز دستم  -

 .نرسيده بود که خبر بچه دار شدنش رسيد

لحظه بودم. يک باره از جا پريدم و تا به  منتظر همين

 :خودشان بجنبند وسط آشپزخانه ظاهر شدم

 بگيد من هم بدونم... پول دادی چی شد؟ -

 :ترانه از گوشه ديوار فرار کرد و مادرم رنگش پريد

 چی؟ -

 :خودش را به ندانستن زده بود

شنيدم چی گفتی... توضيح بده من هم بدونم. برای  -

 که زن من حامله شد؟چی پول دادی 

 .هيچی به خدا -

 :بلند و عصبی داد کشيدم
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 !قسم نخور -

از صدای من، ترانه بازگشت. پشت سرش تبسم و 

شوهرش هم آمدند. نگاهم که به شوهر تبسم افتاد دلم 

می خواست دندان های مرتيکه را در دهانش خرد کنم. 

باز هم تف سر بااليی ديگر! چطور گله می کردم وقتی 

 برادر بی غيرتم هم پياله بود؟با 

 ...مگه خواب نبودی؟ اومدم ديدم دهنت باز مونده -

خواب بودم... ولی شنيدم. برای چی پول داده بودی؟  -

 .آروم می پرسم توقع جواب دارم

هيچی... اصال به تو ربطی نداشت. درباره سيما حرف  -

 .می زديم

 درباره سيما؟  -

 آره... مگه نه ترانه؟ -

مردد ترانه بين من و مادرم رفت و برگشت اما نگاه 
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 :گويا نمی خواست برای اولين بار تأييدش کند

 مامان چی گفت ترانه؟ -

 .چرا از من می پرسی؟ از خودش بپرس -

 !پرسيدم ولی گفت خيلی خری -

 دور از جون من کی گفتم؟ -

 :سؤال مادرم را بی رودربايستی جواب دادم

ه دوباره بهت اعتماد کردم خر نيستم؟ از لحظه ای ک -

داری بازيم ميدی... اول که کل فاميل رو ريختی توی 

بيمارستان با اون وضع... آبروی من هم اصال برات 

اهميتی نداشت. فقط می خواستی فرصت پيدا کنی زير 

زبون پرستارها رو بکشی... من هم خودم رو زدم به 

مادرم نفهمی... فکر نکن حاليم نبود... من دوستت دارم 

که هنوز بهت احترام می گذارم... ولی تو چه کار 

کردی؟ برای جاساز کردن چرت و پرتات يک روز کامل 
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 ...با روان من بازی کردی

صدايم را باالتر بردم نه برای داد کشيدن سر مادرم 

 :بلکه برای اينکه حرف هايم در گوش همه بماند

اغ از همين االن دارم بهتون ميگم... پشت دستم د -

گذاشتم روی شماها حساب باز کنم... هر جا از شما 

 ...کمک خواستم رو سياهم کرديد

 :مادرم ميان حرفم پريد

باز چی گفته آشوب شدی؟ مگه ما چه کار کرديم؟ از  -

 ...بس تو خونه ات کار کردم زانوهام راست نمی شه

 :بلند تر و عصبی تر داد زدم

بهانه بود... تمومش کن مادر من... کار کردنت هم  -

کی ازت خواست؟ من که صد بار گفتم زنم نياز به 

استراحت داره مگه کسی گوش کرد؟ آتيش به جونتون 

افتاده؟ من با علی آقا حرف زدم از همه چيز خبر دارم. 
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يک بار اوايل عروسيمون سحر گفته بود خدا شاهده در 

دفاعت نفسشو بريدم چون باورم نمی شد... به خدا هر 

ذره من بيشتر در عجبم که چه باليی سر چی می گ

خانواده من اومده؟ تو چطور افتادی دنبال بابا؟ بيست 

 ميليون پول دادی برای اين؟

دست در جيبم بردم و کاغذ لوله شده ای که از پشت 

 :تخت پيدا کرده بودم روی کابينت گذاشتم

بيست ميليون مامان؟ فکر کردی اين تأثير کرده؟ من  -

ذشتم که خاطرات زشت اين چند سال از از شخصيتم گ

ذهن زنم پاک بشه بعد تو ظرف چند ساعت همه رو گند 

زدی تازه خوشحال هم هستی؟ از بس خجالت آوره حتی 

روم نشد برای مشاور روانپزشکم تعريف کنم... اين 

همه پول چطور دلت اومد به همچين چيزی بدی؟ می 

؟ بعد تو دونی چقدر سگ دو زديم که اين پول جمع بشه
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ريختی تو حلق يک مشت خدا نشناس؟ مگه پول حروم 

 سر سفره ما اومده؟

می دانستم مادرم گردن نمی گيرد. همه چيز را حواله 

کردند به علی آقا و گفتند بهتان است. طبق معمول 

مادرم فشارش باال رفت و مجبور شديم به اورژانس 

من  زنگ بزنيم. پرستار وقتی وارد شد با نيم نگاهی به

 :خنديد و گفت

 !فکر کنم فشار شما باال تر باشه -

با دست اشاره کرد بنشينم تا فشارم را بگيرد. چند دقيقه 

قبل شنيده بودم که شوهر تبسم با پدرم تماس گرفت تا 

خودش را برساند. نمی خواستم با او روبرو شوم اما 

چاره ای هم نبود. بايد کمی هوا به کله ام می خورد. 

ا خطاب قرار دادم اما به در گفتم که ديوار پرستار ر

 :بشنود
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نه برادر من نيازی نيست. من از فوالدم هيچی نمی  -

شه... هر کی دلش پر باشه مياد از سرتا پای زندگی 

منو مورد عنايت قرار ميده اگر هم اعتراض کنم 

  ...فشارش ميره باال

 :رو کردم به جمع و خونسرد گفتم

ديدار به قيامت چون دلم اجازه ما رفتيم... نميگم  -

نميده... ولی از اين لحظه به بعد توقع بی توقع... 

هيچی از سياوش کسی نخواد. هر کی گفت بی معرفتم 

 .ياد امروز بيافته... خوش باشيد

از خانه بيرون زدم اما اصال پای رفتن نداشتم. ديگر 

عقلم نبود که دستور می داد بلکه خشم فروخورده ام 

همه چيز را در دست داشت. کمی در ماشين اختيار 

منتظر ماندم تا اورژانس برود. خيالم که از بابت فشار 

مادرم راحت شد دوباره برگشتم. ترانه در باز کرد و با 
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 :ديدن من با تعجب پرسيد

 چی شد؟ فکر کردم رفتی؟ -

 .کار دارم خواهرم... برو تو تا بگم -

اخم کرده بود و  هر دو با هم وارد نشيمن شديم. مادرم

نگاهم نمی کرد. روزی بود برای اين اخم ها جان می 

 !دادم. چه کرد با دل من که اينطور چندش آور بود

وسط خانه ايستادم و موبايلم را از جيب شلوارم بيرون 

کشيدم. شماره سحر را گرفتم و بی اهميت به نگاه های 

پرسشگر بقيه منتظر ماندم تا جواب دهد. کمی طول 

 :د تا برداشتکشي

 !جانم سياوش -

 :معلوم بود سخنرانی اول صبحم تأثيرش را گذاشته

 ...حاضر شو... آژانس بگير بيا خونه مادر من -

 :مکث کوتاهی کرد و گفت
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 .سياوش من اونجا نميام -

گفتم بيا يعنی بايد بگی چشم االن حاضر می شم قله  -

 .قاف هم بگی ميام

زده ام را کمی آرام  بی معطلی جواب دادنش دل طوفان

 :کرد

 .چشم عزيزم -

  .تلفن را قطع کردم

همه داشتند به من نگاه می کردند. چرخی زدم و 

 :طلبکار پرسيدم

 چيه؟ به چی نگاه می کنيد؟ -

 :مادرم رو به ترانه گفت

 بابات کی مياد؟ -

 :ترانه گويا خبر نداشت که آنطور چشم گرد کرد

 بابا؟! کی به بابا زنگ زده؟ -
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 :سم جواب دادتب

ما... گفتيم بياد دسته گل آقا سياوش جونش رو تحويل  -

بگيره. نديدی دو دقيقه ای چطور حال مامان رو خراب 

کرد؟ االن خوشحال شدی آقا سياوش؟ تازه خانمش هم 

 .بايد بياد رسما همه به پاش بيافتيم

آخ که چقدر تا اين لحظه سکوت کرده بودم و حرمت 

بود خودم را کامل وسط خانه  نگه می داشتم. وقتش

 :مادرم خالی کنم

شما خودشيرينی می کنی چيزی بهت اضافه می شه؟  -

خيلی عاقلی جلوی شوهرت رو بگير بوی کثافتش خونه 

 .رو برداشت

 :شوهرش خواست حرفی بزند سرش داد کشيدم

 !اينجا نه... بيرون... همين االن -

رتمان مجبورش کردم با هم به قسمت انباری های آپا



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1375 
 

پدرم برويم. جايی ته حياط که می دانستم کسی صدايمان 

را نمی شنود يقه اش را چسبيدم و تنش را به ديوار 

 :کوبيدم

 شنيدم هرز می پری شازده؟ -

قاعدتا بايد هول می کرد يا رنگش می پريد اما خيلی 

 :خونسرد لبخند چندش آوری زد و گفت

بخوای  نيست خودت نمی پری؟ اينجا که کسی نيست -

 !جلوش جانماز آب بکشی پسر حاجی

خون جلوی چشم هايم را گرفته بود. می توانستم همان 

 :جا او را بکشم

 کی اين مزخرفات رو به تو گفته؟ کيارش؟ يا کامران؟ -

برو بابا... شما عادت داريد مثل کبک سرتون رو  -

بکنيد زير برف... همه عالم از زندگيتون خبر دارند ولی 

 ...به حاشا کردنماشا 
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 :يقه تيشرتش را محکم تر کشيدم و غريدم

کدوم بی غيرتی اين مزخرفات رو به تو گفته؟ خدا  -

لعنت کنه اون کيارش بی غيرت رو که راه عياشی توی 

اين خونه باز کرد... ببين منو... تا امروز سرم گرم 

زندگی خودم بود ولتون کردم... به گوشم برسه هرز 

  ...کنمپريدی کاری می 

نه... اصال حيايی نمانده بود که جلوی پررويی داماد 

 :يک خانواده را بگيرد

چه غلطی می کنی سياوش؟ برو جمعش کن... خوب  -

جا افتاده توی خانواده شما همه پنهانی هر گهی دلشون 

می خواد می خورند بعد ادعای قداستشون می شه... 

مشکل از  اون از زنت اين هم از تو... همه خبر داريم

تو بوده نمی تونستی زنت رو راضی کنی که بهت 

 ...خيانت کرد
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اولين مشت را که به صورتش کوبيدم، خون از دهانش 

بيرون پاشيد. چند قطره ای روی صورت من ريخت. با 

پشت دست خون روی لب هايم را پاک کردم. روی 

زمين به حالت نيم خيز افتاده بود. از پشت يقه لباسش 

 :و بلندش کردمرا گرفتم 

 ...چه زری زدی؟ جرأت داری دوباره بگو -

خدا لعنت کنه روزی رو که دختر از خانواده شما  -

گرفتم. يک مشت الت و اوباش تازه به دوران رسيده 

 مگه بيشتريد؟

ُهلش دادم با سر به کنج ديوار انباری خورد. تا اين 

 لحظه احترامم را نگه داشته بود اما ديگر کم آورد. بی

هوا چرخيد و مشتی به صورت من کوبيد. درگيری ما 

باال گرفت. سرايدار ساختمان با شنيدن صدای شکستن 

مجسمه ای که گوشه ديوار ورودی انباری ها بود با 
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عجله خودش را رساند. چند دقيقه بعد پدرم و سرايدار 

زير بازوی هر کدام از ما را گرفته بودند تا از هم جدا 

  .شويم

پدرم مرا وسط حياط ُهل داد، سحر وارد  درست وقتی

شد. چند ثانيه مبهوت ظاهر در به داغون من ايستاد. با 

خودم گفتم به درک که ناراحت می شود. به جهنم که 

توقع دارد من با آرامش همه چيز را حل کنم. سمت 

باغچه رفتم و بزاق پر از خون داخل دهانم را روی 

از کنم که دستش خاک تف کردم. خم شدم شير آب را ب

 :روی دست من نشست

 !بيا با اين تميز کن -

در دست ديگرش يک شال نخی بود. با پشت آرنج 

 :دستش را پس زدم

الزم نکرده... برو باال تا بيام تکليف زندگيم رو معلوم  -
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 .کنم

توقع داشتم برود اما خم شد کمی آب برداشت روی 

 :صورتم کشيد

زندگيت هم معلومه... باشه پسرم سخت نگير. تکليف  -

 .شما تاج سر بنده ای فقط اسم بده جنازه تحويلت بگير

زير چشمی نگاهی به نيمرخش کردم. خودش فهميد 

 :چطور با دلم بازی کرده. شالش را زير آب گرفت

شانس آوردی يدکی توی کيفم داشتم. می دونم فاز  -

خشن بودن برداشتی ولی من سياوش مهربون ذاتت رو 

 .شناختم خيلی وقته

که صاف ايستادم سحر هم شالش را گوشه باغچه  

 :چالند و ايستاد. نگاهی به پشت سرم کرد و گفت

 .بابات داره مياد -

 :پارچه را روی زخم کنار لبم کشيد
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اوخ... حاال من چطوری بوست کنم؟ چرا با اموال من  -

 اينطوری می کنی؟

 االن چه وقت شوخی کردنه؟ -

کتک می خوری جذاب تر می  نمی دونم چرا وقتی -

 !شی

 :سرم را نزديکش بردم و کنار گوشش زمزمه کردم

همين چند وقت پيش به خاطر يک دعوای خيابونی  -

 ...کاری کردی که بخوام با ماشين بپرم توی دره

 :آرام پچ زد

می دونم... شوخی کردم جو عوض بشه اندازه کافی  -

نده آتيشی هستی... آروم بگير سياوش... اجازه 

 .زهرشون تلخت کنه

پدرم در يک قدمی ما ايستاد و نامم را صدا زد اما من 

محو چشم های ملتمس سحر مانده بودم. ضربه نسبتا 
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 :محکمی به کتفم کوبيد

 با تو ام... چه خبره اينجا؟ -

 :بی توجه به حرکت پدرم شانه سحر را آرام لمس کردم

 !برو باال امروز قيامت منه -

 :پدرم چرخيد نگاهش بين من و

 .به خدا می سپارمت -

از کنار ما گذشت و به سمت آسانسور رفت. با نگاهم 

تعقيبش می کردم که ديدم تبسم با توپ پر به سمت من 

 :می آيد

 زندگی من به هم بخوره خوشحال می شی؟ -

 :ابروهايم را باال دادم و با لبخند پرسيدم

مال من  هان؟! نشنيدم؟ چی شد؟ زندگی تو زندگی بود، -

 نبود؟

 من به زندگی تو چه کار دارم؟  -
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نداری؟ تبسم منم ها... چقدر راحت تو چشم آدم نگاه  -

  ...می کنيد دروغ می گيد

 کی به تو اجازه داده روی شوهر من دست بلند کنی؟ -

دهنت رو همين االن می بندی پشت اون مرتيکه در  -

کی  نميای... برو گمشو باال خودم بهتر می دونم با

 .چطوری رفتار کنم

پدرم مرتب می پرسيد چه شده اما جواب نمی گرفت. 

چشم های به خون نشسته و صورت کبود مرا که می 

ديد جرأت نمی کرد زياد مداخله کند. تبسم را به زور تا 

  .جلوی آسانسور کشيدم. سحر زودتر باال رفته بود

 :دکمه را فشردم و به حالت دستوری گفتم

پيش زن ها... مشکلتون با سحر بايد همين ميری باال  -

امروز حل بشه من ديگه با کسی شوخی ندارم... زن 

من از اين در بياد بيرون بگه نشد يعنی ديگه نه من نه 
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شما... آخرين وظيفم در برابر توی خواهر، سفت کردن 

کمربند شوهرت بود... مهم نيست قدر نمی دونی من 

 ...کار خودم رو می کنم

عتراض کند اما چنان داخل آسانسور ُهلش خواست ا

دادم چاره ای جز سکوت نيافت. من نمی خواستم 

دوباره به جايگاه سابقم در خانواده بازگردم اما ديده 

بودم وقتی يک زن از طرف خانواده اش حمايت نمی 

شود به هر خفتی تن می دهد تا با طالق، دوباره قدم به 

ی نمی فهميد. خانه پدرش نگذارد. پدر من که چيز

برادرهايم در عالمی ديگر سير می کردند. مادرم دنبال 

روِی مردش بود و حاال می فهميدم چقدر بيچاره است. 

خواهر هايم مشکالتشان را پنهان می کردند مثل هزاران 

زن ديگر تا بين شوهر و برادرشان کدورت پيش نيايد. 

قيامت من بود زيرا حتی نمی خواستم يک روز را در 
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ين جهنم سپری کنم. به خاطر خودم و سحر نبود بلکه ا

فقط به خاطر بچه بی گناهم بايد اين مبارزه احمقانه به 

  .خط پايان می رسيد

داماد ما هم مثل تمام مردهايی که می شناختم عذر و 

بهانه آورد. خيانت های مکرر پدر و برادرهايم را ليست 

انداخت. کاری که کرد. حتی خيلی چيزها را گردن تبسم 

 .هر مردی برای توجيه نجاست خودش می کند

تازه فهميدم چقدر پشت سرم حرف بوده. همه فکر می 

کردند در مدتی که سحر را در آن خانه تنها گذاشته ام 

زير سرم بلند شده. سحر برای پس گرفتن من تن به 

بچه دار شدن داده و هيهات... قصه زندگی ما از زبان 

تی عجيب و غريب چنان با هيجان تعريف مردم با رواي

می شد که خودم فکم افتاده بود. هر کس به خودش 

اجازه داده بود ببُرد و بدوزد. حتی برای حرف هايشان 
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مدرک داشتند. عجب مدارک درستی! يک مشت 

خزعبالت و چرنديات که دور هم بلغور کرده بودند و 

حتی توضيحات من نمی توانست تصوير ذهنی ای که 

  .خودشان ساخته اند را مخدوش کند

اميد بريدم. به جمع زن ها که پيوستيم سحر را گوشه 

ای ساکت يافتم که صورتش از شدت خشم به رنگ 

بادمجان شده. کنارش نشستم و گوش کردم. هيچ چيز 

 .جديدی بين مکالمات نبود

به حرف سحر رسيدم که می گفت روزی که بچه دار  

هد شد. تا اين لحظه خيلی از شويم اوضاع بدتر هم خوا

حرف ها ناگفته مانده بود. خودشان زن بودند اما از 

ضعف مادرانه يکديگر عليه هم استفاده می کردند. 

جالب است چنين رسمی بين مردها نيست. ما مردها 

خيلی زود با هم متحد می شويم و به آسانی يکديگر را 
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ر بچه می بخشيم. حاال که همه می دانستند سحر به خاط

مجبور به تحمل خيلی چيزها خواهد بود و طالق 

گرفتنش برای هميشه منتفی است آنچه نبايد به زبان 

 .می آمد را فرياد می زدند

عجيب تر اينکه سحر يک کلمه حرف نمی زد. سؤال 

می کرديم، با نگاه معنادارش جواب می گرفتيم. 

سکوتش می گفت بس است. کيارش، کامران و سيما 

اس تبسم و شوهرش به جمع ملحق شدند. ديدم هم با تم

 :که تبسم سمت آيفون دويد دست سحر را گرفتم

 .پاشو بريم -

 :نگاه بی جانش را باال کشيد تا به من رسيد

  .پاشو سحر... ديگه اينجا جای ما نيست -

بدون هيچ سؤالی بلند شد و ايستاد. با ورود کامران و 

ش را محکم سيما متوجه دليل اين حرکتم شد. دست
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گرفتم. گرم و حمايت گر فشردم تا مردانگی ام را حس 

کند. مادرم اصرار داشت بمانيم. بازوی سحر را گرفته 

بود و قسمش می داد. ديدم که دلش سوخت و نگاهی به 

من کرد تا روی مادرم را زمين نياندازم. به همين آسانی 

دلش نرم می شد اما اصال چيز خوبی نبود. همه فهميده 

ودند می شود از انعطاف پذيری بيش از حد سحر سوء ب

استفاده کرد و کسی هم پشتش نيست. دست مادرم را 

 :آرام از بازوی سحر جدا کردم. با لحن مهربانی گفتم

  .مامان بهتره بريم -

 .جان مامان لج نکن -

لج نيست... دلم نمی خواد امشب کار به جای باريک  -

ونه امشب خونش بکشه... بمونم يکی توی اين خ

ريخته می شه... اين رسمی که پيش گرفتيد عاقبتی 

نداره. شما زندگی خودتون رو بکنيد اجازه بديد ما هم 
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زندگی خودمون رو داشته باشيم. ديگه داره دعوا 

ناموسی ميشه من حتی بخوام هم نمی تونم بگذرم...اين 

  ...وضعيت بوی خون ميده

وری شنيدم که به صدای کامران را از فاصله نسبتا د

 :تمسخر گفت

شما خيلی هنر داری شلوار خودت رو بکش باال... ما  -

 .از پس خودمون بر مياييم

خطاب به مادرم انگشت اشاره ام را سمت کامران 

 :گرفتم

  .شنيدی؟ بوی خون مياد. اجازه بده ما بريم -

مادرم سکوت کرد. ما به سمت در چرخيديم اما صدای 

 :ه به شوهر تبسم گفتکامران را شنيدم ک

خودش ختم روزگاره... زنش بدتر از خودش... واسه  -

ما جا نماز آب می کشه. رو پيشونی ما هم نوشته خر... 
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صدای ضبط شده زنش رو دارم مدرک باالتر از اين؟ 

علنا برای زنش مکان جور کرده بود... مرد نيستی بگو 

 نيستم چرا عقده هاتو سر ما خالی می کنی؟

ر درون دستم فشرده شد و لرزيد. مادرم دست سح

وحشتزده بازوی مرا چنگ گرفت و هر دو در سکوت 

منتظر شدند عکس العمل مرا در برابر سخنرانی کامران 

ببينند. من مثل مجسمه جلوی در ايستاده بودم و فقط 

گوش می کردم. آخرين کلمات را که شنيدم دست سحر 

 :را رها کردم

 !برو تو ماشين -

ای عادی بين برادرها نبود. بوی خون می داد. يک دعو

بحث ناموس وسط بود. اصوال در هر خانواده ای اگر 

کار به چنين جاهايی بکشد يکی سکوت می کند و نهايتا 

مجبور به آشتی به خاطر بزرگترها می شوند. من کاری 
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کردم که هرگز کسی جرأت نکند از من بخواهد آشتی 

اشت. تا اين لحظه خودم کنم. طوفان من قصد فروکش ند

هم از برخورد تند کيارش و کامران می ترسيدم. همه 

می دانستند اين دو برادر من اگر الزم بدانند کل اراذل و 

اوباش تهران را با يک تماس جمع می کنند. اگر همين 

دعوا در آهن فروشی يا جای ديگری جز خانه مادرم 

می رسيد.  اتفاق می افتاد شک نداشتم کار به چاقو کشی

با اينکه دستشان بسته بود اما به جاهای بدی رسيد. 

پليس را خود پدرم خبر کرد تا ما يکديگر را نکشيم. 

باالخره در درمانگاه نزديک خانه مادرم با چند بخيه ای 

که به سر من خورد و بينی شکسته کيارش هر کدام به 

سوی سرنوشت خود رفتيم. آن شب من روی کسی خط 

که خودشان رنگ قرمز برداشتند از سر تا نکشيدم بل

پای خودشان را خط خطی کردند. من و سحر که از بقيه 
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جدا شديم می دانستم قرار است مدتی طوالنی هيچ کدام 

از اعضای خانواده ام را نبينم. يک روز برايم کابوس 

بود اما حاال حس می کردم ضروری ترين اتفاق ممکن 

بود. شايد هم بايد زودتر همين دوری از عزيزانم خواهد 

اتفاق می افتاد و من خيلی برای دفاع از خودم کوتاهی 

 .کرده بودم

تا به خانه برسيم سکوت سنگينی بين ما حاکم بود. 

جلوی در کفش هايم را در می آوردم که مرا صدا زد. 

  .سرم پر از درد بود

آثار کتک کاری با هم خون های خودم، فقط جسمم را 

 :ه روحم را زخمی می کردنمی آزرد بلک

 ...سحر لطفا... من حالم خوب نيست االن اصال -

قبل از اينکه جمله ام تمام شود بی مقدمه صورتم را 

بوسيد. به همين قناعت نکرد. دست هايش را پشت 
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 :گردنم حلقه زد و سرش را به سينه ام چسباند

معذرت می خوام سياوش... خيلی در حقت اشتباه  -

 .ام... عزيزم جبران می کنم کردم. شرمنده

به حدی اعصابم متشنج بود که محبتش آرامم نمی کرد. 

 :مچ دست هايش را گرفتم و از خودم دورش کردم

 .سرم درد می کنه... امشب هيچی نگو -

نه تنها آن شب حرفش را پيش نکشيد، شب های بعد 

هم سکوت کرد. آرامشی در کار نبود فقط هيچ کدام 

ردن موضوع را نداشتيم. من از آن ديگر توان باز ک

روز تا جايی که در توانم بود از خانواده خودم فاصله 

گرفتم. تماس های پر التماس مادرم برای دعوت به شام 

و ناهار يکی در ميان پاسخ داده می شد. پدرم دو بار به 

مغازه آمد و هر دفعه تا حس کردم دارم گولش را می 

تمه دادم. با اينکه خودم خورم به بهانه کار بحث را خا
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از سحر خواسته بودم درباره اتفاقات خانه مادرم حرفی 

نزند اما کامال مشخص بود که يک روز دوباره مجبوريم 

با خانواده من روبرو شويم. مثال سحر شبيه زن هايی 

بود که می دانستند مشکلشان حل نشده فقط سکوت 

ا حل کرده بودند زيرا باور داشتند حرف زدن چيزی ر

  .نمی کند

آن روز قرار مالقات با دکتر داشتيم. اولين بار بود که 

برای سونوگرافی و معاينه های الزم دوران بارداری 

می رفتيم. طبق معمول دير رسيده بودم. در انتظار کلمه 

ای غر شنيدن داشتم جان می کندم و سحر با آرامش از 

ی پنجره ماشين خيابان را تماشا می کرد. مطب خيل

شلوغ بود. برای اينکه در جمع زن ها نباشم داخل 

راهرو به انتظار ايستادم. در و ديوار مطب پر بود از 

عکس بچه و مادرهای خوشحال اما وقتی نگاهم پايين 
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 .می آمد در چهره خيلی از زن ها خبری از شادی نبود

حق است که می گويند چهره زن نماينده مردش است. 

ه کالفه و خسته خودشان را با به جز يکی دو نفر بقي

حرف زدن سرگرم کرده بودند. آن دو نفر يک تفاوت 

اساسی با ديگران داشتند. شوهرهر دو درست جلوی 

  .پاهای آن ها ايستاده بودند

نفسی گرفتم و سراغ سحر رفتم. گوشه ای تنها نشسته 

بود و ليوانی آب در دست داشت. مرا که ديد لبخندی 

يش ايستادم و ليوان را از دستش زورکی زد. جلوی پا

 :کشيدم

 پر کنم؟ -

 خودم می ريزم. می خوای بشينی؟ -

ديگه چی؟ زن حامله ام بلند بشه که مِن لندهور  -

 .بشينم؟ هنوز اونقدر که فکر می کنی بی غيرت نشدم
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به سمت آبخوری رفتم و ليوانش را پر کردم. نگاهش 

رنگ عجيبی داشت. يک جور خاصی مهربان شده بود. 

ليوان را از دستم گرفت و با دست ديگرش گوشی 

 :موبايلش را به سمت من گرفت

 .همين االن اينو ديدم... بخون -

گوشی را گرفتم و نگاهی به پست مورد نظرش کردم. 

 :نوشته بود

نکنيد، اما بعضی مردها سال هايی که می  شايد باور»

توانند پی خوشگذرانی بروند را کار می کنند و بدبختی 

می کشند. برای اين که اگر زنی وارد زندگی آنها شد 

 «!بدبخت نشود

مردمک هايم باال آمد و به چشم های منتظر سحر 

 :دوخته شد

 االن اين مدل جديد دلبری بود؟ -
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ود وقتی موبايلش را از لبخند قشنگی روی صورتش ب

 :من می گرفت

 .خواستم بفهمی که می دونم -

نگاهی به جمعيت کثير اطرافم کردم. خم شدم جلوی 

 :صورتش گفتم

من هم می خواستم که بفهمی ولی اين ساکت بودنت  -

 ...از کتک زدنت بيشتر درد داره. همون بهتر نفهمی

 :ردکمی از آب خورد و با چشم های براقش ديوانه ام ک

 تنت برای کتک می خواره آقا سياوش؟  -

 !اوم... چه جورم -

بلند خنديد. توجه بقيه هم به ما جلب شد. با عالمت 

چشم و ابرو تشر می آمدم آرام تر بخندد اما از اينکه 

همسرم جزو معدود زن های خوشحال مطب بود به 

خودم می باليدم. بدون من وارد اتاق سونوگرافی شد. 
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ن در آن محيط شلوغ که جايی هم برای انتظار کشيد

نشستن نداشت واقعا عذاب آور بود. تصورش را نمی 

کردم بچه دار شدن تا اين حد سخت باشد. حرف های 

مراجعين را که می شنيدم دود از کله ام بلند می شد. 

زنی بود که از تشخيص اشتباه دکتر معالجش می ناليد. 

مخصوص  بنده خدا را مجبور کرده بود داروهای

بيماران کليوی بخورد در حاليکه اصال نيازی نبوده و 

احتمال می رفت جنين ناقص شده باشد. يکی ديگر در 

ماه پنجم بارداری شبيه بادکنک باد کرده بود. تا سحر 

از اتاق معاينه بيرون بيايد من از وحشت اتفاقاتی که 

  .قرار بود بيافتد داشتم پس می افتادم

وی زنی ميخ مانده بود که تمام چهره نگاهم بی اختيار ر

اش پر از جوش های وحشتناک شده و به منشی می 

گفت تمام بدنش هم چنين وضعی دارد. سحر دستش را 
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روی شانه من گذاشت که از جا پريدم. وحشتزده به 

 :سمتش چرخيدم و ديدم گريه کرده

سحر چی شده؟ خدای من چه غلطی کردم... گفت بايد  -

سرت من به هفت جدم خنديدم اگر  سقط کنی؟ فدای

 .دوباره ازت بچه بخوام

اولش از تعجب چشم گرد کرده بود و بعد کم کم زير 

 :خنده زد

سياوش؟ چی شد دو دقيقه رفتم؟ صبر کن وقت بعديم  -

 .رو هماهنگ کنم بريم بيرون نشونت بدم

منشی روی کارت، تاريخ مراجعه بعدی را نوشت. حق 

دست سحر را محکم گرفتم. ويزيت را حساب کردم و 

جلوی آسانسور که ايستاديم دستش را کشيد. از کيفش 

برگه های سونوگرافی را بيرون آورد و بوسه ای روی 

 :عکس سياه و سفيدش گذاشت
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 .بيا ببينش -

سرم را کمی نزديک بردم. من که چيزی نمی فهميدم اما 

 :سحر اشک می ريخت و دست روی تصاوير می کشيد

ر... دکتر گفت وضع دوتامون خوبه فقط خدا رو شک -

 .بايد بريم داروخانه من قرص بخرم

 قرص برای چی؟ -

ضد تهوع و چند تا قرص تقويتی... چيز مهمی نبود  -

 .الحمد

تا به ماشين برسيم شرحی درباره اشکال درهم و مبهم 

تصاوير سونوگرافی داد. تازه داشتم پدر شدنم را باور 

دار که از کنارمان می گذشتند می کردم. زن های بار

دست سحر را محکم تر می فشردم. چنين فداکاری 

بزرگی برای خوشبخت کردن يک مرد ارزش خيلی 

چيزها را دارد. اين را فقط کسی درک می کند که پای 
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درد دل زن های باردار بنشيند و زجری که می کشند را 

با چشم ببيند. تا قبل از اين درک صحيحی از آن 

  .منداشت

جلوی ماشين نگاهی به اندام ظريف سحر انداختم. فقط 

چند ماه زمان می برد که سحر برای تمام عمرش با اين 

شلوار جين جذب که عاشقش است خداحافظی کند. 

کتونی های قرمزش را ديگر نتواند بپوشد. تحمل وزن 

کوله پشتی اش را نداشته باشد. شايد هم صورتش پر 

روی پوست لطيفش تا آخر از جوش شود و جای زخم 

  .عمر باقی بماند

سحر آن لحظه برای من عشقی شد به قداست مادرم. 

همان عشق که کاری می کرد بی عقل شوم. همان 

احساس که بی منطق مرا تا پای مرگ به خودش 

وابسته می کرد. هنوز جلوی در مشغول تماشای 
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تصاوير جنينش بود. ماشين را دور زدم و در را برايش 

 :ودم. خجالت نکشيدم کنار گوشش بگويمگش

 خيلی دوستت دارم می دونستی؟ -

 :نگاه خيسش باال آمد و با بغض خنديد

 !من هم خيلی دوستت دارم بابايی -

بی هوا پريد وسط خيابان شلوغ بغلم کرد. کمی خودم را 

 :عقب کشيدم

 نکن سحر... وسط خيابون؟ -

 :سريع خودش را جمع و جور کرد

 .خيلی احساساتی شدمببخشيد  -

 :تای ابرويم را با چهره ای جدی باال دادم

احساساتت رو نگه دار توی خونه خودم ترتيبش رو  -

 !ميدم

 ببخشيد؟ -
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بی توجه به چشم های گرد شده اش با دست اشاره 

کردم بنشيند. پشت فرمان که جای گرفتم هنوز داشت با 

 :تعجب نگاهم می کرد

ت من چه کار کنی؟ ترتيبش االن قرار شد با احساسا -

 !رو ميدی؟ شيطون شدی آق سياوش؟

 :دستش را گرفتم و به لبم چسباندم

 شما شيطون دوست داری؟ -

 چرا که نه؟ -

 .ترتيبش رو ميدم -

نُه ماه عذاب... نُه ماه درد...نُه ماه لحظه به لحظه 

وحشت از دست دادن موجودی که با يک اشتباه کوچک 

ش نقص عضو يا بيماری پيدا ما ممکن بود تمام عمر

کند. دروغ نيست که وقتی بچه دار می شويم خيلی 

چيزها بين زن و شوهر تغيير می کند. رابطه ها نزديک 
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تر می شود. عشق مرد محک های سنگين می خورد. 

در واقع تازه مرد می شود. همه چيز تا قبل از آن حکم 

بچه بازی دارد. به يک باره می فهمی زندگی خيلی 

دی است. بايد مسئوليت هر چيزی که تا به حال از آن ج

شانه خالی می کردی برعهده بگيری. خوابيدنت هم بار 

  .زندگی بر دوش دارد

چه شب هايی که تا صبح ناز کشيدم. چه روز هايی که 

تا شب با استرس وضعيت زن و بچه ام چيزی از گلويم 

  .پايين نرفت. ديدم که زانوهای سحر آب آورد

کهير زد و چند روز مجبور شد کامال عريان در  بدنش

خانه راه برود زيرا از بس پوستش ملتهب بود با 

کوچک ترين لمسی جيغش به آسمان می رفت. نمی 

توانست خم شود بند کفشش را ببندد. تمام دوران 

بارداری اش را با يک جفت دمپايی ابری گذراند. هر 
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شد و چيزی غير از آن می پوشيد پوستش زخم می 

احساس خفگی می کرد. اندام روی فرم همسرم جلوی 

چشمانم تبديل به يک بشکه شد. اعتماد به نفسش دود 

می شد و تنها اميدش يک نگاه يا لحظه ای توجه از 

  .سمت من بود

گاهی يک هفته تمام، چيزی جز ترشی نمی توانست 

بخورد. نيمه های شب با صدای قرچ قرچ يخ جويدنش 

کمبود آهن افسرده اش کرده بود. بی  بيدار می شدم.

دليل اشکش در می آمد و اواخر دوران بارداری توانايی 

نظافت شخصی اش را هم نداشت. تنها کاری که به 

عنوان يک مرد از دستم بر می آمد تماشا کردن بود. 

يک جور بيچارگی زيبا که نمی خواستم حتی يک ثانيه 

ن بود همه را اش را از دست بدهم. تا جايی که دست م

از سحر دور نگه می داشتم. وقتی به کمک احتياج 
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داشت با خودم تکرار می کردم مرا مديون کرده اجازه 

ندهم هيچ يک از اعضای خانواده ام کمکش کنند. خودم 

بار مسئوليت همه چيز را به دوش گرفتم. در بدترين 

شرايط سحر مشکلش را با کسی جز من در ميان نمی 

رابطه ما را به شدت محکم تر کرد. با  گذاشت و همين

همه اين ها تا روز آخر چشمش به در خشک شد 

مادرش سراغی از او بگيرد. سمانه با سحر قهر بود و 

طبق معمول همه پشتيبانی او را می کردند. بنابراين از 

من خواست روز زايمانش را از همه پنهان کنم. می 

که بعد از نُه گفت بدترين اتفاق ممکن برايش اين است 

ماه انتظار برای يک تماس خشک و خالی، با حضور 

در بيمارستان توقع کنند همه چيز را از ياد ببرد. من هم 

نمی خواستم اين لحظه را ببينم برای همين به هيچکس 

نگفتم تاريخی که دکتر برای سزارين معلوم کرده چه 
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روزی است. تنها کسانی که خبر داشتند کيان و 

ليکا و افشين به اضافه شهرام و ليندا همسرش، م

بودند. با اين حال وقتی در بيمارستان مشغول انجام 

کارهای نهايی اداری بودم کارم با اولين مزاحم گره 

  !خورد. سمانه

طبق معمول آمده بود امر و نهی کند. ما از قبل همه 

چيز را آماده کرده بوديم. سمانه با ورودش به 

بغب داد و خطاب به متصدی بيمارستان بادی به غ

 :پذيرش گفت

ما آشنای دکتر جواديان هستيم. از قبل خواهرم  -

 .سفارش شده

نيازی به سفارش کسی نيست. همسرش همه کارهاش  -

 .رو کرده

افتخار داشت... نداشت؟ اين که بدون داد و هوار يا 
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توضيح اضافه با عملمان به همه دنيا ثابت کنيم پای 

... يکی شدنمان را می خواهيم جشن عشق هم مانده ايم

بگيريم چه شما باشيد يا نباشيد. نگاه مغرور سمانه 

لحظه ای روی من نشست. نتوانست ساکت بماند و 

 :متلکی بارم نکند

چه عجب! اميدوارم يک بار هم شده طوری با سحر  -

 .رفتار کرده باشی که اليقشه

 .نتونستم -

واب مرا که می خواست بگويد و از کنارم بگذرد. ج

 :شنيد متعجب و کمی خشمگين پرسيد

 يعنی چی نتونستی؟  -

هيچ وقت نمی تونم کاری که لياقت سحره براش انجام  -

بدم. دنيا هم به پاش بريزم ارزشش بيشتر از اين حرف 

هاست. با اين حال وضع من بهتر از توئِه... الاقل من 
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ه سعی ام رو کردم تو حتی سعی هم نمی کنی... حاال ب

 ...من گوش بده خانم مثال خواهر

نزديکش شدم و با لحن خيلی جدی و محکم رو به چشم 

 :های منتظرش غريدم

اينجا نمون سمانه... زن من از اتاق زايمان بياد  -

بيرون و ريخت تو رو ببينه، دکورت به هم می ريزه... 

تو خيلی وقته خواهر سحر نيستی. زن من احتياج به 

و نحسه... من هم نحسی باالی سر آرامش داره وجود ت

 ...عشقم نمی خوام

 :دست به سينه شد و با تمسخر گفت

 عشقت؟ از کی تا حاال سحر شده عشقت؟ -

 :دستی بين موهای پريشانم کشيدم و نزديک تر شدم

حق با توست... عشقم نبود ولی شد... درست زمانی  -

 ...که ثانيه های آخر زندگيمون بود اومد نشست اينجا
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 :ستم را روی قفسه سينه ام گذاشتمد

درست اينجا... همين وسط... جای سحره و من مثل  -

کوه پشتش ايستادم. سحر ديگه نيازی به امثال تو نداره 

تا من نفس می کشم. هر وقت ُمردم بيا قلدری کن. االن 

هم برو نمی خوام با ديدنت موقع زايمان استرس داشته 

  ...تنت ثابت کنیباشه. می تونی محبتت رو با رف

سريع از کنارش گذشتم و جلوی آسانسور به نگهبان 

  :بلند گفتم

اگر کسی به خاطر ما خواست خارج از ساعت مالقات  -

باال بياد حتی اگر مادر يا پدر من بود راهش 

نديد...ساعت مالقات که شد خودم ميام پايين هر کس 

 ...الزم بود می فرستم باال

چشم های از کاسه بيرون زده چند اسکناس هم جلوی 

 :سمانه کف دستش گذاشتم و گفتم
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مخصوصا اين خانم... تا وقتی همسرم نخواسته باال  -

 .نمياد

نگهبان نگاهی به سمانه و صورت سرخ از خشمش 

 :انداخت

 .شما بفرماييد من خودم حلش می کنم -

شنيدم پشت سرم داد می زد که هيچ غلطی نمی توانم 

خواهر هويجش که زن من شده اما  بکنم و خاک بر سر

چه باک! امروز برای سحر مهم ترين اتفاق زندگی اش 

رقم می خورد. نمی خواستم مثل روز عروسی تلخ ترين 

خاطره اش باشد. به اتاقش که رسيدم با ديدن مادر و 

 :پدرم يخ زدم. اصال نفهميده بودم کی باال آمدند

 شما اينجا چه کار می کنيد؟ -

 :خند به سحر نزديک شدپدرم با لب

رو سفيدم کردی عروسم... ببينم يه پسر خوشگل  -
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 تحويلم ميدی؟

من می دانستم فرزندم دختر است و بسيار بابت 

جنسيتش خوشحال بودم.اين حرف پدرم درست قبل از 

 :زايمان سحر سنگين بود

 ...بچه دختره...بيرون...هر دو -

عذب سحر لباس مخصوص عمل به تن داشت و واقعا م

شده بود. با اينکه درد زايمان نداشت اما به خاطر وزن 

زياد و درجه حرارت باالی بدنش نمی توانست خيلی 

رعايت پوشش را کند. مادرم دست برد جعبه ای از 

کيفش بيرون کشيد. سينه ريزی داخلش داشت که به 

 :عنوان هديه آورده بود

ن مال تو که اجازه ندادی ما عروسمون رو ببينيم... اي -

 ...خبر بارداريت که هر چی دعوتت کردم نخواستی بيای

اين هديه را وظيفه خانواده ام و حق سحر می دانستم 
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 :برای همين دخالت نکردم اما خود سحر گفت

من به طال و جواهر شما نياز ندارم... شما با ارزش  -

ترين هديه رو با به دنيا آوردن سياوش به من داديد. 

 .زيادههمين از سرم هم 

 :پدرم گونه هايش از شادی برق می زد

حرف نزن... بده من خانم... برات بهترش رو می  -

  .خرم

صدای سحر لرز محسوسی داشت وقتی بی رودربايستی 

 :حرفش را زد

شرمنده ... ولی من نمی تونم قبول کنم. بهتره اصرار  -

 ...نکنيد

 :وقتش بود خالصش کنم

وقتش هست و نه اينجا نمی شه حرف زد... نه  -

جاش...بفرماييد بيرون اعصاب سحر نبايد قبل از عمل 
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 .تحريک بشه

خودم جلو رفتم جعبه طال را از روی ميز غذاخوری 

 :مخصوص بيمار برداشتم سمت مادرم گرفتم

 ...بگير برو بيرون... بابا شما هم -

می دانستم قدمی بر نمی دارند. خودم بيرون رفتم و 

 :جلوی در اتاق کناری ايستاده بودپرستار را صدا زدم. 

خانم پرستار... مگه من از شما نخواستم کسی ديدن  -

 زن من نره؟

 :با تعجب نگاهی به داخل اتاق کرد

وا؟! کی رفته؟ خانم بيا بيرون... آقا شما چی می  -

خوای باالسر زن زائو؟ االن ميان دنبالش بره اتاق 

 ...عمل... همه بيرون

با اخم های گره خورده بيرون صبر کردم تا هر دو 

بروند. از دور ديدم که تبسم تازه رسيده و سراغ اتاقش 
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را از قسمت اطالعات می گيرد. در عجب بودم اين 

جماعت از کجا می فهمند و چطور نگهبان های 

بيمارستان را دست به سر می کنند؟ سريع پرستار را 

 :دوباره صدا زدم

کس اومد بگيد زن خانم من می تونم خواهش کنم هر  -

 من مالقات ممنوعه؟ 

 چرا؟  -

من حق ندارم برای همسرم يک زايمان آروم بدون  -

نگرانی بخوام؟ اتاق خصوصی گرفتم که کسی مزاحمش 

نشه... دو دقيقه ديگه صبر کن ببين اينجا جمعيت موج 

می زنه... من نمی تونم جلوی کسی رو بگيرم اگر 

 .همکاری نکنيد

يه ما زياد ديده بود. با دست اشاره کرد بنده خدا گويا شب

صبر کنم. به اتاقی رفت و با يک تابلو برگشت. پشت در 
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 :اتاق سحر آويزانش کرد و دست هايش را به هم کوبيد

 .تمام... برو پدر نمونه حالش رو ببر -

عالمت مالقات ممنوع را زده بود. با خيال راحت وارد 

دستش را  اتاق شدم. کنار سحر روی تخت نشستم و

گرفتم. از چشم هايش استرس می باريد. دستش را باال 

 :آوردم و بوسيدم

  ...ببخشيد اصال نمی دونم کی -

 :ميان حرفم پريد

تقصير تو نيست. سياوش بزرگترين اشتباه من و تو  -

اين بود از ديگران توقع داشتيم تغيير کنند. راهش 

هوای هم همين کاری بود که االن داری می کنی. ما بايد 

  .رو داشته باشيم

 خوبی؟ می ترسی؟ -

 .خيلی... دلم می خواد الکی گريه کنم -
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بلند شدم و زاويه نشستنم را عوض کردم. سرش را 

آرام به سينه ام نزديک کردم و دستم را بين موهايش 

 :کشيدم

عشقم گريه کن...اجازه نميدم کسی توی اتاق بياد.  -

ايد کامال احساس راحت باش. اين زمان مال توست. ب

  .راحتی کنی

 اگر بميرم چی؟ -

نفسم بند آمد. قبال هم از اين سؤال ها پرسيده بود. 

عامری می گفت کامال طبيعی است. نبايد زياد درباره 

اش حرف بزنيم اما اينکه اجازه ندهم خودش را خالی 

 :کند هم خوب نيست

خدا نکنه... تو قوی هستی از پسش بر ميای. من  -

  .منتظرم هر دوتون سالم برگرديدبيرون 

 .نکنه دل مادرت رو شکستم -
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نگران نباش. خوشحالم اين همه عذابی که کشيديم رو  -

به يک تيکه طالی بی ارزش نفروختی. هر کس تاوان 

  .کاری که خودش کرده ميده تقصير ما نيست

چند پرستار با هم وارد شدند. آمده بودند سحر را ببرند. 

ه با حضور غريبه ها از او فاصله می برعکس هميشه ک

گرفتم اين بار از جايم تکان نخوردم. همان پرستار که 

روی در، تابلوی مالقات ممنوع را نصب کرده بود با 

 :ديدن ما لبخند زيبايی زد

وای چه صحنه قشنگی دارم می بينم... آفرين همين  -

طور سفت بغلش کن. نگران بقيه هم نباش همه رو 

  .مبيرون کردي

جوابش را با لبخندی زورکی دادم. بغض داشتم و سحر 

داشت توی بغلم گريه می کرد. تخت مخصوص را 

آوردند و مشغول تعويض ملحفه هايش شدند. لحظه 
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سختی بود. بيش از حد احساس تنهايی و بی پناهی می 

 :کردم. احتماال سحر هم فهميد که با گريه گفت

و هم وقتی من خيلی خوبه که تو رو دارم. کاش ت -

نيستم يکی پيشت بود. تنها شدی سياوش... کاش بيشتر 

 .از بقيه گذشت می کردم

چرت نگو... من تنها نشدم. االن شهرام و کيان ميان.  -

همون دو تا جای صد تا برادر دلگرمم می کنند. با خيال 

 .راحت برو نگران هيچی هم نباش

 .دعوا نکنی ها -

 .ن نخوردهوقتی برگردی آب از آب تکو -

از چند آزمايش مثل اکوی قلب و چيزهای ديگر روی  

تخت روان خوابيد. نگاهش نگران به من دوخته شده 

بود. تا جايی که می توانستم دستش را رها نمی کردم. 

از اتاق که بيرون رفتيم با يک راهروی کامال خلوت 
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مواجه شديم. نگاهی به خانم پرستار مهربان کردم و 

 :پرسيدم

 .وری بيرونشون کردی؟ خدايی دمت گرمچط -

 :خنديد

ما اينيم ديگه... دم خودت گرم که وضعيت خانمت  -

 .برات مهم تر بود... تا اتاق عمل می تونی باهاش بری

با هم سوار آسانسور شديم. زير لب دعا می خواند و 

فکش از ترس می لرزيد. روی صورتش خم شدم و 

 :بوسه ای کنار لبش گذاشتم

ن... نترس... مگه نشنيدی دکتر گفت حرارت عشق م -

 بدنت مال اعصابه؟ 

 :دستم را محکم گرفت. انگار اين آخرين اميدش بود

سياوش اگر ُمردم هيچوقت بهش نگو ما چقدر دعوا  -

 .داشتيم باشه؟ بگو عاشق هم بوديم



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1420 
 

مگه نبوديم؟ تو جايی نميری ولی اگر عاشق نبوديم  -

ما براش تعريف می کنم از هم دلخور نمی شديم ولی حت

 .کتکم زدی

 :با بغض خنديد. پيشانی اش را بوسيدم

به اين فکر کن وقتی برگردی يک مرد عاشق منتظرت  -

  .ايستاده که هيچ چيز با ارزشی جز تو نداره

در آسانسور باز شد. سحر را بردند و من تنها وسط 

سالن ماندم. تا لحظه ای که مطمئن نشدم وارد اتاق 

خودم را کنترل کردم. پرستار که بيرون آمد و عمل شده 

گفت در اتاق عمل را بستند روی صندلی نشستم و دل 

سنگينم را با گريه خالی کردم. دست کيان که روی شانه 

ام نشست سرم را باال آوردم. گذر زمان را نفهميده 

بودم. عملش زياد زمان نمی برد اما تا آماده شود طول 

خيلی تا بازگشت سحر وقت  می کشيد بنابراين هنوز
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داشتيم. کنارم نشست و ليوانی آب با بسته دستمال 

 :کاغذی جيبی دستم داد

داداش نکن. چيزی نشده. فوقش نيم ساعت ديگه مياد  -

با يه کوچولوی شيطون مثل خودت... برو به صورتت 

 .آب بزن سحر اين ريختی نبيندت

 :بوسيدمبرادرم را محکم در آغوش گرفتم و سرش را 

کيان منو ببخش... خيلی در حقت کوتاهی کردم  -

  .داداشم. من هيچوقت تو رو نمی ديدم

خودش را از بين بازوهای من بيرون کشيد و با بغض 

 :خنديد

جمع کن بابا حس می کنم داداش گمشده آميتاباچان  -

شدم... برو آب بزن صورتت اون پايين قوم الظالمين 

 .روم نمی گيرندجمع شدند تا قصاص نشيد آ

 :دوباره ياد جمعيت هميشه طلب کار سياهی لشگر افتادم
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 وای کيان با بابا چه کار کنم؟ -

نترس... دو تا عروس گلم يه ذره ُخلم ميگه سحر  -

حرص می خوره زود وزنش بر می گرده همون چهل و 

پنج مثقال که بود... بشکه تحويل ميدی عروسک باربی 

 پس می گيری... بده؟

خنديدن نداشتم. دستی به شانه اش کشيدم و نای 

برخاستم. آب خنک به صورتم زدم کمی حالم جا آمد. 

شهرام و ليندا که از پله ها باال آمدند پشت سرشان 

سيما را ديدم. شهرام سری به تأسف تکان داد و 

 :نزديکم شد

سياوش خدا بهت صبر بده... باور کن من بودم همه  -

م... نبودی پايين ببينی چه رو از همينجا رد می کرد

  .دعوايی با پرستارها راه افتاده بود

 فکر کردی رد نمی کنم؟  -
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جلو رفتم و باالی پله ها ايستادم. سيما و تبسم در 

آخرين پاگرد ايستاده بودند و انتظار کسی را می 

کشيدند. چند ثانيه بعد کامران و پدرم هم رسيدند. اول 

تر از سحر زايمان کرده سيما چشمش به من افتاد. زود

بود و همه حسابی پز پسرش را می دادند. آنقدر اين 

نوزاد بی گناه را به خاطر جنسيتش در چشم من فرو 

کرده بودند که بی اختيار نسبت به بچه برادرم احساس 

تنفر می کردم. لبخند سيما به من باعث شد بقيه هم 

نگاهشان به سمت باال کشيده شود. پدرم چند پله 

اقيمانده را طی کرد و جلوی من ايستاد انگار که هيچ ب

 :اتفاقی نيافتاده

 چی شد؟ ِکی مياد؟ -

 به چه زبونی بايد بهتون بگم همه بريد؟ -

 ...ای بابا... بس کن سياوش نمی شه که -
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 چرا نمی شه؟  -

پشت سرش بقيه هم باال آمده بودند. صدای آه کشيدن 

ا نگهبان اجازه مادرم را می شنيدم که گله داشت چر

نداده با آسانسور باال بيايد. دود از کله ام داشت بلند می 

شد. دلم می خواست انقدر داد بکشم روح از تنم بيرون 

 :برود

نيا مادر من... بقيه هم بريد... هيچکس اينجا  -

  ...نباشه

حريف نشدم. من برای خودم سخنرانی می کردم و از 

اتاق عمل سراغ زير دستم يکی ليز می خورد جلوی 

سحر را می گرفت. کالفه و عصبی دور خودم می 

چرخيدم و به همه پرخاش می کردم اما انگار داشتم آب 

در هاون می کوبيدم. لبخند می زدند و دو ثانيه بعد می 

ديدم يکی ديگر از دست نگهبان ها در رفته خودش را 
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  .به آخرين طبقه بيمارستان يعنی بخش جراحی رسانده

ط فقط سمانه کم بود که او هم رسيد. با غيض اين وس

جلوی در اتاق عمل ايستاد و کيفش را باالتر کشيد. 

مادرم جلو رفت و سالم کرد. چشم و ابرويی آمد و 

جواب سالم مادرم را نداد. خدا می داند چقدر ما 

خانوادگی سحر را به خاطر رفتار خواهرش شکنجه 

ن مغرور می کرده بوديم و بعد خودمان را به اين ز

چسبانديم. به همين خاطر ته دلم خنک شد سمانه مادرم 

را ضايع کرد. من مشغول چانه زنی با خانواده خودم 

بودم اما شنيدم سمانه تلفنی با مادرش بحث می کرد که 

بايد در چنين موقعيتی اينجا باشد اما نيست. مادر سحر 

زن خيلی لجبازی بود. می دانستم اگر سحر پا پيش 

ارد محال است کوتاه بيايد. تنها کسی که می نگذ

توانستم آن لحظه خشمم را سرش خالی کنم کيان بود. 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1426 
 

باالخره از يک جايی تاريخ زايمان به گوش بقيه رسيده 

و جز کيان کسی نمی توانست باشد. جلوی همه بازويش 

 :را کشيدم و پرسيدم

کيان چرا به همه خبر دادی؟ مگه نگفتم نمی خوام  -

 ياد؟کسی ب

 :متعجب جواب داد

من؟! اصال کسی با من حرف می زنه که بخوام خبر  -

 بدم؟

 :برگشتم سمت مادرم و همين سؤال را از او پرسيدم

 کی به شما خبر داد؟ -

 :جوابش مرا شوکه کرد

سمانه زنگ زد... ما از کجا بايد می دونستيم وقتی  -

 شما پنهان می کنيد؟ گفت دکترش رو پيدا کرده از اون

 .پرسيده
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 :پدرم پوزخندی زد

انگار ارث نداشته باباش رو خورديم... خوبه پسر  -

نمی زاد انقدر طاقچه باال گذاشتی برای خانم... ميميره 

  ...ما رو ببينه؟ چه کارش کرديم؟ خيلی هم دلش بخواد

خيلی به خاطر دخترم خوشحال بودم. تمام لوازمش را با 

دختر بودنش را عشق دو تايی خريديم و انقدر ذوق 

داشتيم که شبانه روز برايش خيالبافی می کرديم. 

برفرض پسر می شد سحر اين همه درد نمی کشيد؟ يا 

دردی که برای به دنيا آوردن يک دختر کشيده بی 

ارزش می شد؟ عرب زمان جاهليت را مسخره می کنيم 

و خودمان زخم می زنيم به دل پدری که پشت در اتاق 

 خبر سالمت عزيزش است؟ عمل منتظر شنيدن 

قفسه سينه ام از درد می سوخت. با خودم نجوا می 

کردم خدايا چه گناهی در حق چه کسی کرده ام که 
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اينطور بايد تقاص پس دهم؟ حال خراب مرا هيچکس 

نمی ديد. همه مشغول حرف زدن با يکديگر بودند و 

حتی اعتراض پرستارها هم نمی توانست کسی را به 

باالخره اعصاب متشنجم کار دستم داد.  خودش بياورد.

با آخرين قدرت کيف مادرم را از روی صندلی برداشتم 

و وسط سالن انتظار بخش جراحی پرت کردم. با خشم 

 :زيادی که درونم بود فرياد کشيدم

بريد خونه هاتون... دست از سرم برداريد... همه  -

 ...بيرون

ان در سر و صدای ما باعث شد نگهبان های بيمارست

آن طبقه جمع شوند. عمال بازوی مادرم و تبسم را 

گرفتم و به سمت آسانسور کشيدم. آخرين نفری که از 

سالن انتظار بيرون انداختم سيما بود. همه با دلخوری و 

غر زنان می رفتند. هر کس اعتراض می کرد بلند می 
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  :گفتم

  !به درک -

توانستند سمانه را نگهبان های بيمارستان هم نمی 

بيرون کنند. عصبی شماره تلفن مادرش را گرفتم اما 

هر چه پشت خط منتظر ماندم جواب نداد. به پدرش 

 .زنگ زدم

 :کردم که تماس برقرار شد

 ...سالم سياوش جان... به سالمتی مبارک -

 :با لحنی خشمگين وسط حرفش پريدم

می دونی چقدر سحر منتظر يک تماس خشک و خالی  -

؟ هيچ فهميديد دخترتون چقدر صدمه روحی ازشما بود

خورد که مادرش تو سخت ترين روزهای زندگيش 

کنارش نبود؟ مگه جنايت کرده برای اولين بار صداش 

توی خونه شما باال رفته؟ ارزشش رو داشت؟ می دونم 
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نداشت ولی براتون اهميتی هم نداره. به عنوان پدر 

ترت سحر ازت نمی خوام. جای پدر سمانه پشت دخ

باش. تصور کن سحر از اتاق عمل بيرون بياد... چشم 

باز کنه ببينه نه تنها مادر و پدرش نيستند بلکه سمانه 

کنار تختش ايستاده... مِن وحشی... مِن کله خراب... 

مِن بی کالس و بی فرهنگ... هر چی بگی هستم. به 

خاطر من و سحر يا نوه بی گناهت نه... بترس گردن 

م. زنگ بزن بهش بگو بره چون من سمانه رو بشکن

انقدر ديوانه ام که خون جلوی چشم هام رو گرفته... 

بگذارش پای تهديد يا هر چی دلت می خواد ولی اگر تا 

پنج دقيقه ديگه سمانه اينجا باشه به جون خود سحر که 

برام از هر چيزی مهم تره، عقده اين چند سال رو چنان 

ه نشناسيش... البته سرش خالی می کنم که وقتی برگرد

 .اگر زنده بمونه
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 ...چی داری ميگی سياوش؟ خواهرشه 

دوباره تکرار کنم؟ جمعش کن تا خودم جمع نکردم...  -

 ...همين االن

تلفن را روی پدرزنم قطع کردم. از بس حرص خورده 

بودم که حلقم کوير لوت بود. حس می کردم يک کاميون 

زير شير آب ماسه بلعيده ام. ليوان يک بار مصرف 

خوری در دستم می لرزيد. شهرام کنارم آمد و دستش 

را روی شانه ام گذاشت. نمی توانستم جلوی اشک هايم 

را بگيرم. پشت به مردمی که در گوش هم پچ پچ می 

کردند و مرا با انگشت نشان می دادند ايستاده بودم 

گريه می کردم. کمی آب خوردم اما جوابگوی حنجره 

شهرام شانه ام را ماساژ می داد اما  زخمی ام نبود.

کلمه ای نمی يافت تا مرا آرام کند. گاهی چرخی می زدم 

و به سمانه که هنوز جلوی در اتاق عمل ايستاده و با 
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تلفنش حرف می زد نگاهی می کردم. خانمی به سمتش 

رفت و کنارش ايستاد. می دانستم حاال شروع می کند به 

ه گير ديوی چون من ابراز دلسوزی برای خواهرش ک

افتاده. مردم که نمی دانستند چه بين ما گذشته... اصال 

 به کسی چه ربطی داشت؟ 

خواستم خودم جلو بروم بيرونش کنم اما شهرام دستم 

 :را کشيد

سياوش... آروم برادر من... بيا يه قرص بخور االن  -

زنت مياد بيرون اين شکلی تو رو ببينه که بدتره... 

ر بی منطق نيست نفهمه کاری از دست تو سحر هم انقد

بر نمی اومده... بی خودی انقدر شلوغش کردی... بيا 

 .بخور

می دونی شهرام... تمام روز عروسی به من گفت  -

امروز مال ماست... قسمم داد به کسی جز خودش 
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اهميت ندم. حرف کسی برام مهم نباشه. من چه کار 

نگاه محبت  کردم؟ تمام مدت تحقيرش کردم. حسرت يک

آميِز من به دلش موند چون من داشتم با همين سمانه 

خانم کلکل می کردم... می گفت چه کار به حرف سمانه 

دارم؟ نمی بينم با همه مخالفت ها به من بله گفته و 

 ...کنارم ايستاده؟ به وهللا نمی ديدم

امروز ديگه تکرار نمی شه درست مثل عروسی ما که 

م. االن اگر سحر از من طالق خودم شخصا خرابش کرد

نگرفته دليلش اين نيست که من جبران کردم. هرگز 

جبران نمی شه چون زمان به عقب بر نمی گرده تا ابد 

عقده اش و خاطرات زشتش توی ذهنش می مونه... 

من امروز رو به هيچ وجه از دست نميدم حتی اگر الزم 

باشه دل مادر و پدر خودم بشکنه...صد بار بهشون 

گفتم اين روز می رسه و از ديدن نوه شون محروم 
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ميشن. اگر پای حرف خودم نمی موندم فردا بدتر می 

  .شد

باور می کردند سياوش حرفش باد هواست جدی نگيريد 

همينطور يکه تاز بزنيد داغونش کنيد. ديگه بچه داره 

مياد... من بايد خيلی محکم روی حرف هام بمونم که 

تکيه کنه... هر بار چی شد؟ زخم  اون بچه بتونه به من

زدند و رفتند پی زندگی خودشون، من و سحر مونديم و 

مشکالت...نبايد دوباره اجازه می دادم... خيلی عذاب 

کشيدم اشک مادرم رو ديدم ولی خودش کرد. هر چی 

 ...گفتم گوش نداد. من که از فوالد نيستم کم ميارم

اشتم. هنوز قرص را از دستش گرفتم و داخل دهانم گذ

آب نخورده بودم که سمانه کيفش را طبق عادت باال 

کشيد و به سمت آسانسور راه افتاد. چشم هايم را لحظه 

ای بستم و کمی آب خوردم تا قرص را پايين ببرد. پلک 
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هايم که باز شد سمانه انگشت اشاره اش را تهديد وار 

 :به سمت من گرفت

د حقشه... به اون زن احمقت بگو هر چی سرش بيا -

ديگه نه ما و نه شما... ببينم چه گلی به سر خودتون 

می زنيد. دفعه آخرش هم باشه بياد اعصاب ما رو 

خراب کنه که شوهرش رو دوست نداره... دختره ِی 

 ...دروغگوی دو رو

 :بی خيال دستی در هوا برايش تکان دادم

  ...برو بابا... برو به سالمت نبينمت ديگه -

انسور را باز کرد و باالخره رفت. تازه با ضرب در آس

راه نفسم باز شد. سکوت سالن واقعا آرام بخش بود. 

آبی به سر و صورتم زدم و برگشتم روی صندلی کنار 

 :کيان نشستم. گيج و سردرگم از ليندا و شهرام پرسيدم

 حاال من بايد چه کار کنم؟ -
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 :شهرام خنديد

ون تازه اول هيچی فقط صبر... از اين در بياد بير -

مصيبته... ديگه نه خواب داری نه خوراک... کمک هم 

 .که نداری کال پوستت کنده است

 :ليندا دلداری ام داد

وا؟ يعنی چی کمک نداره؟ نمی شه که سحر تک و  -

تنها باشه... نترس سياوش جان من هستم. درسته با 

خانواده ها مشکل داريد اما تا چهل روز زن زائو و 

د تنها باشند خدای نکرده اتفاقی نيافته... من نوزاد نباي

  .هستم کمک می کنم

 :نفس راحتی کشيدم

ليندا خانم... خيلی ازت ممنونم. من هم می دونم نبايد  -

تنها باشند اما خودت که ديدی... از بس دلخوری به 

وجود آوردند که االن اگر نباشند خيلی کمک بيشتری به 
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 .ما می کنند

مت تأييد تکان داد اما نتوانست نظرش ليندا سری به عال

 :را نگويد

آقا سياوش ببخشيد. می دونم االن موقعيت مناسبی  -

نيست برای گفتن اين حرف ولی هر دوی شما مقصريد. 

خيلی اشتباه کرديد که کار به اينجا کشيده. اگر از روز 

اول به جای دشمنی با هم مثل دو تا آدم بالغ کنار هم 

جنگيديد االن همين پدر و مادرت  برای خوشبختی می

که حتی خودت هم دل آزرده کردند اينطور با بی 

احترامی نمی رفتند... ببخشيد ولی شما بايد با آرامش 

ياد بگيريد کنار خانواده های هم زندگی کنيد. توی هر 

خانواده ای مشکالتی هست. نمی شه که دندون همه رو 

برخورد جدی  کند. ديگه هر طور که تونستيد باهاشون

کرديد بعد از اين حداقل جلوی مادر و پدرت کوتاه بيا. 
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  .سحر هم بايد تمومش کنه

در اين مورد که مقصر خودمان بوديم، کامال درست می 

گفت. از روز اول مثل دو تا آدم بالغ با اين نگاه که 

دشمن هم نيستيم و بايد راه مسالمت آميز زندگی کردن 

دن يکديگر را بياموزيم شروع کنار هم بدون قربانی کر

نکرديم. ريشه مشکالت ما در نوع نگاه من روزهای 

اول زندگی مشترک شکل گرفته بود. دست دوستی به 

همسرم ندادم و تقاضای دوستی اش را نپذيرفتم. 

درخواست کمکش را به چشم دشمنی با خانواده ام نگاه 

کردم و به جای پيدا کردن راه حل روی صورت مسئله 

کشيدم. در جواب ليندا فقط سری تکان دادم و در خط 

سکوت با افکارم سرگرم شدم. دقايق به کندی سپری 

می شد اما آرامش خاصی در سالن انتظار حکم فرما 

  .شده بود
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قبل از سحر، بيمار ديگری را از اتاق عمل بيرون 

آوردند. اول بچه آمد و همراهان بيمار دورش جمع 

 .شدند

موجود کوچک و لطيف درون گهواره از دور نگاهی به 

شيشه ای مخصوص نوزاد انداختم. با خودم گفتم چقدر 

زشت است! هميشه از بچه بدم می آمد. تصور اينکه 

بايد بچه خودم را بغل کنم سخت تر شد. منتظر ماندم تا 

 .سِر پرستار خلوت شود سراغ سحر را بگيرم

 ديگری از بخش جراحی بيرون آمد و با دست به من 

 :عالمت داد جلو بروم

 خانم من چی شد؟  -

 .حالش خوبه فقط مژدگونی بده تا بگم -

اگر نمی گفت مژدگانی می خواهد از ترس اينکه اتفاق 

 :بدی افتاده باشد ميمردم
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 ...من چاکرتم فقط بگو حال هر دوشون خوبه -

  .گفتم که خوبه فقط يه اشتباهی شده -

نفسم را ممتد بيرون دادم و فقط نگاهش کردم. مردد 

بودم که آيا کار درستی است پول به عنوان مژدگانی 

 :بدهم يا فقط شوخی کرده که خودش گفت

 موقع تعيين جنسيت به شما گفتند بچه دختره؟ -

 بله چطور مگه؟ -

اشتباه شده... داری پسر دار ميشی آقای پدر... چند  -

ن ميدن... می دونم همه مردها پسر دقيقه ديگه تحويل م

 ...بيشتر دوست دارند

حقيقتش توی ذوقم خورد. پسر و دخترش آن لحظه 

واقعا فرقی نداشت. همين که سحر بدون مشکل بيرون 

می آمد خودش معجزه بود. پرستار که ديد بادم خوابيده 

 :تعجب کرد
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 وا؟! ناراحت شدی؟  -

طور ممکنه نه... راستش انتظارش رو نداشتم... چ -

 اشتباه بشه؟

پيش مياد... اولين بارمون نيست... احتماال دکتر  -

اشتباه تشخيص داده فقط خيالت راحت هر دوشون 

 .سالمند

 :نگاهم را رو به آسمان باال بردم

 .خدايا شکرت -

پرستار رفت و کمی بعد با گهواره شيشه ای مخصوص 

ست نوزاد بازگشت. خدا را شکر می کردم سحر اينجا ني

تا قيافه مرا ببيند. فکر می کردم چندان ذوقی برای ديدن 

يک انسان کوچولو که دائم َونگ َونگ می کند نخواهم 

داشت اما اشتباه می کردم. چشمم که به پسرم افتاد 

چنان عاشقش شدم کنترلم را از دست دادم. دستم را به 
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محفظه شيشه ای چسباندم و گريه کردم. برای يک 

نش داشتم جان می دادم در حاليکه تا لحظه بغل گرفت

همين چند ثانيه قبل در آغوش گرفتن نوزاد به نظرم 

چندش آور بود. هنوز گهواره را نبرده بودند که سحر 

هم بيرون آمد. نيمه بيهوش بود و ناله می کرد. پرستار 

بچه را برد و من خودم را به سحر رساندم. به محض 

ا پس زد و زير لب اينکه دستش را لمس کردم محکم مر

 :گفت

  .ولم کن ازت متنفرم -

لحظه ای يخ زدم. شوکه از حرکت بی اراده سحر 

ايستاده بودم و با بغض نگاهش می کردم. شهرام ضربه 

 :ای به شانه ام زد و آرام گفت

وقتی ليندا از اتاق عمل بيرون اومد به من يک فحش  -

ی خيلی زشت داد که رنگ بادمجون شدم... شانس آورد
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 ...فحش ناموسی نخوردی

سرش را نزديک گوشم آورد و آن فحش زشت را 

زمزمه کرد. به حدی بد بود که در يک لحظه تا بناگوشم 

 :سرخ شد. با تعجب نگاهش کردم گفت

مال داروی بيهوشيه نگران نباش... دوست داشتنش  -

رو با به دنيا آوردن اون فرشته ثابت کرده. برو دنبالش 

 .بسته نشدهتا در آسانسور 

همراه سحر تا اتاقش رفتم. گوشه ای ايستادم تا او را 

روی تخت بگذارند. او می ناليد و من اشک می ريختم. 

پرستار چند بار گفت از روی درد نيست و فقط به خاطر 

بيهوشی ناله می کند اما دلم آرام نمی گرفت. چند بار 

 چشم هايش را باز کرد و هذيان گفت تا باالخره از من

 :پرسيد

 بچه رو ديدی؟ -
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کنار پنجره ايستاده بودم. آرام نزديکش شدم. ترديد 

داشتم هنوز هوش و حواسش کامل برگشته باشد. دستی 

که آنژيوکت نداشت را با ترس لمس کردم. لرزی به 

تنش افتاد اما دستش را باال آورد و روی ساعد دست 

 :من گذاشت

 سياوش بچه کجاست؟ -

 .ش کامال سالم بودخوبه عزيزم. ديدم -

آه کشيد و دوباره چشم هايش را بست. کنارش گوشه 

تخت نشستم و دستش را آرام نوازش کردم. متوجه شدم 

چانه اش از بغض می لرزد. کم کم مژه هايش خيس شد 

و قطره اشکی روی شقيقه اش ُسر خورد. با نوک 

 :انگشت گوشه چشمش را تميز کردم

 گريه برای چی؟ -

  .خيلی ترسيده بودم خوشحالم... -



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1445 
 

 .من هم ترسيدم... خدا رو شکر دوتاتون سالميد -

آره... بايد يه نذری بدم. دلم می خواد ببرم  -

 ...شيرخوارگاه

 ...فکر خوبيه... االن فقط استراحت کن باقيش با من -

 مامانم کو؟ -

نفسم بند آمد. چه داشتم بگويم؟ از بين تمام کسانی که 

مد حتی جواب تلفن مرا هم نداد می آمدند سراغ آنکه نيا

 :گرفت. همان که از همه واجب تر بود اينجا باشد

 .مياد... تو بخواب االن به هيچی فکر نکن -

 :با بغض پرسيد

 نيومد نه؟ -

 :بايد بهانه ای می آوردم

 مگه ما بهش خبر داده بوديم؟ -

 می دونست... مگه می شه ندونه؟  -
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 از کجا می خواست بفهمه؟ -

من خواهر خودم رو بهتر می شناسم... محاله سمانه  -

پيش دکترم نرفته باشه. همون دکتری بود که بچه 

سمانه رو به دنيا آورد. حتما رفته فضولی مگه می شه 

 نره؟

 :عجب! پوزخندی به وضعمان زدم

بهتر که نياد... من می خوام با شما دوتا تنها باشم.  -

 .کنمهر وقت خواستی بگو زنگ بزنم خبرش 

 :با نااميدی ناليد

 .نمی خواد... اگر دوست داشت خودش می اومد -

پرستار که با بچه وارد شد هنوز سحر نمی دانست به 

جای دختر، پسر کاکل زری به دنيا آورده. برای چند 

ثانيه هنگ بود. با تعجب مرا نگاه می کرد و توضيحات 

 دکتر را می شنيد. ما هيچ آمادگی برای داشتن يک پسر
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نداشتيم. تمام لوازم سيسمونی را صورتی خريده بوديم 

و نمی دانستيم چه نامی برای فرزندمان انتخاب کنيم. 

پرستار به سحر آموزش می داد چطور به نوزادش شير 

دهد. من پايين تخت ايستاده بودم تماشا می کردم. 

وروجک خودش مادرزادی بلد بود چطور اشک مادرش 

ينکه دهانش به پستان مادر را در بياورد. به محض ا

رسيد گاز محکمی گرفت و جيغ سحر به آسمان رفت. 

دلم برای هر دو ضعف رفت. دست های کوچکش بی 

جهت در هوا تکان می خورد و گاهی لگد می زد. 

پرستار که ديد نوزاد خودش مشغول خوردن شده 

 :خنديد

فکر کنم از اون پسر بچه های تخس بشه که از ديوار  -

ه باال... ماشا خيلی انرژی داره... حاال اسم راست بر

 پسرمون چيه؟
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نگاه سحر باال آمد و روی من نشست. سحر بعد از 

جستجو در هزاران سايت و کتاب ليست اسامی نام 

"آريانا" را برای دخترمان انتخاب کرده بود و گزينه ای 

برای اسم پسر نداشت. با اين حساب بايد صبر می 

ام برنامه ريزی های پدر و مادرش را کرديم. شازده تم

 :از بيخ خراب کرده بود

 !آريا -

 :گيج سری تکان دادم

 چی؟ -

 :نگاهی به نوزادش کرد و گفت

 حاال که آريانا نشد بهش ميگيم آريا... خوبه؟ -

پيشنهاد خوبی بود. دوست داشتم اسم فرزندم مثل خودم 

باشد. اصيل و در عين حال وقتی بزرگ می شود از 

مش خجالت نکشد. قبل از اينکه من موافقتم را اعالم نا
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کنم پرستار، بچه يا همان آريا جان مرا از آغوش سحر 

 :بيرون کشيد و به من گفت

 !بيا بابايی... نوبت شماست -

باالخره آن لحظه ترسناک رسيد. لبخندم گواه ِسر درونم 

بود. با ترس نزديک شدم و با اکراه دستم را زير سرش 

حس می کردم هر لحظه گردنش در دستم خرد  گذاشتم.

می شود و از درد جيغ می کشد. يک جور ترس ذاتی 

نسبت به بغل کردن نوزاد داشتم. نگاه خيره و منتظر 

سحر بيشتر باعث وحشتم شده بود. با کمک پرستار 

فرشته کوچکم را به سينه نزديک کردم و باالخره با 

نم اما روش درست چند لحظه ای توانستم بغلش ک

 :شروع به گريه کرد

وای... خانم پرستار بگيرش... دردش گرفته...  -

 .بگيرش من نمی تونم
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 :پرستار زود بچه را از من گرفت

 آقا چرا انقدر می ترسی؟ -

دست هايم را جلوی چشمانم گرفتم. انگشتانم به وضوح 

 :می لرزيد. سحر خنديد و گفت

  .بديد به من... هنوز ازش سير نشدم -

ه تا خود صبح گريه کرد. هيچکدام نتوانستيم لحظه بچ

ای پلک روی هم بگذاريم. تازه متوجه شده بودم چقدر 

حضور خانواده در چنين زمانی اهميت دارد. هر دو 

کامال بی تجربه بوديم. برای کوچکترين واکنش آريا بايد 

می رفتم از پرستار يا همراهان بيمارهای ديگر می 

انم جوانی که همراه بيمار اتاق پرسيدم. نزديک صبح خ

 :مجاور بود طاقت نياورد. در اتاق را آرام زد و پرسيد

 اجازه هست؟  -

من از روی مبل بلند شدم و با دست اشاره کردم داخل 
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شود. سحر کالفه از گريه های بچه با بغض داشت به او 

 :شير می داد

 اجازه هست يک لحظه عروسکت رو بغل کنم؟ -

داد و بچه را به او سپرد. آريا را بغل سحر سری تکان 

 :گرفت و داخل بينی اش را با دقت نگاه کرد

مامانی تو چرا انقدر گريه می کنی؟ همه نی نی ها  -

  ...خوابيدند کوچولو

 :با نوک انگشت بينی آريا را کمی باال کشيد

آهان... پس جوجو داری .... بابايی برو پرستارو خبر  -

َمماخ اين عروسک رو در  کن بياد جوجوهای توی

  ...بياره

مخاط رحم داخل بينی بچه بود و اجازه نمی داد راحت 

نفس بکشد. حتی پرستارها متوجه نشده بودند. تجربه 

يک مادر الزم بود. يکی مثل مادر سحر يا مادر خودم 
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اما از بس به حاشيه چسبيده بودند که هيچ کدام نمی 

ما باشند. پرستار توانستند در اين لحظات حساس کنار 

که راه نفس بچه را باز کرد فقط چند دقيقه طول کشيد 

که مثل فرشته ها بخوابد. سحر با آن خانم که نامش 

مريم بود حسابی گرم گرفتند. از بس تنها بوديم تا صبح 

 .مرتب به ديدن ما آمد

روز بعد برای گرفتن پول از نمايشگاه، سحر را تنها 

م امور اداری پله های گذاشتم. آنقدر برای انجا

بيمارستان را باال و پايين کردم که ديگر نايی برايم 

نمانده بود. نزديک ظهر دوباره به اتاق سحر برگشتم. 

حضور ترانه کنار سحر را نمی توانستم هضم کنم. آريا 

در آغوشش بود و قربان صدقه اش می رفت اما بی 

 توجه به احساسات سحر نسبت به نوزادش، دماغ باد

 :کرده آريا را مسخره می کرد
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 دماغ گنده عمه...آخه تو چرا انقدر زشتی؟  -

 :رو کرد به سحر و گفت

می ترسيديم شبيه بابات بشه... حاال با اين لب های  -

 زشتش چه کار کنيم؟

سحر رنگ به صورت نداشت. شبيه مجسمه يخی زل 

زده بود به ترانه و حتی متوجه ورود من به اتاق نشد. 

داخل دستم را با سر و صدا روی مبل همراه لوازم 

بيمار پرت کردم. نگاه هر دو به سمت من چرخيد. ترانه 

 :با لبخند نگاهم کرد و آريا را در آغوشش باالتر گرفت

 ببين بابايی هم اومد... بابايی ببين من چقدر زشتم؟ -

 «!به بچه من گفت زشت؟«متعجب از خودم پرسيدم: 

 :فتمبدون کوچکترين ترحمی گ

هر چی باشه از بچه های سياه سوخته تو  -

 ...خوشگلتره... اينجا چه کار می کنی؟ کی اجازه داد
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سحر با صدايی که به زور از ته گلويش در می آمد 

 :ميان حرفم پريد

من اجازه دادم سياوش... االن بهترم هر کس خواست  -

 می تونه بياد. تو چه کار کردی؟

بيرون کشيدم و روی پای  شناسنامه را از جيب شلوارم

 :سحر گذاشتم

 .بفرماييد اين هم آقا آريا جان خوشگل باباش -

سحر با ذوق شناسنامه آريا را نگاه می کرد. من هم 

وارد سرويس بهداشتی شدم. دست هايم را می شستم و 

  .حرصم را سر انگشت هايم خالی می کردم

 :با خودم زير لب غر می زدم

بود بهش می گفتی دماغش کجه حاال اگر بچه خودش  -

تا عمر داشت ولت نمی کرد. کجای پسرم شبيه بابای 

سحر شده؟ اصال شده دوست نداريد نگاه نکنيد...دماغ 
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 ...به اون قشنگی... همين که سفيده بسه

خدا می داند من فقط يک معيار برای تشخيص زيبايی يا 

زشتی افراد داشتم و آن هم پوست سفيدشان بود. از 

سبت به پوست سبزه خودم احساس انزجار می بس ن

کردم. اگر کسی از من می پرسيد فالن شخص خوشگل 

است جواب من اصوال بر مبنای رنگ پوست طرف داده 

می شد. حس می کردم سفيد ها تميزند و ما سبزه ها 

کثيف! اين هم ريشه در وسواسم داشت. شب قبل را با 

ح کرده بودم. اين کابوس که آريا مثل من سبزه شده صب

بعد از باز شدن راه نفس بچه رنگ پوستش از کبودی 

برگشت و صبح قبل از ترک اتاق دل پدرش با ديدن 

پوست سفيد فرزندش شاد شد. دماغ که چيزی نبود می 

شد عملش کرد اما اگر مثل خودم سبزه می شد چه 

 .خاکی بر سرم می ريختم
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شت. وقتی من انقدر عصبی شده بودم سحر چه حالی دا

دست هايم را خشک کردم و مستقيم سراغ ترانه رفتم. 

آريا را از دستش گرفتم. با اينکه داشتم از ترس صدمه 

زدن به بچه پس می افتادم ولی محکم بغلش کردم و 

  .دور شدم

نگاهم روی اجزای چهره پسرم چرخيد. هنوز صورتش 

باد داشت. لب هايش شبيه فرم لب های خودم بود. لب 

باريک تر و لب پايين کمی بيرون زده با يک باال کمی 

 !فرو رفتگی در قسمت ميانی لب پايينی، کپِی پدرش

کمی فاصله گرفتم. با هر بدبختی بود سعی می کردم بچه 

را درست در بغلم نگه دارم. حتی سحر نتوانست در 

 :برابر فرم مسخره ايستادنم مقاومت کند و خنديد

 ش داشتی؟سياوش نکن... چرا اينطوری نگه -

چشم غره ای رفتم تا بفهمد جلوی ترانه مرا ضايع 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1457 
 

 :نکند

 !درست گرفتم ديگه -

 :ترانه هم خنديد و گفت

سياوش از بچگی می ترسيد نوزاد بغل کنه... هيچ  -

 ...وقت بچه دوست نداشت. سحر کارت در اومده

 :سوژه دستم داد حالش را بگيرم

ديدم فرار  آهان... پس يادتون بود من هر جا بچه می -

 می کردم؟ اصال فکر نکرديد ممکنه من بچه نخوام؟

متلکم را گرفت. شانه ای باال انداخت و دستش را سمت 

 :من دراز کرد

 ...خب حاال... بده من بچه رو -

 :بدنم را جمع کردم و آريا را محکم تر گرفتم

الزم نکرده... وقتی بچه من زشته چرا می خوای  -

 بغلش کنی؟
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ت سحر برگشت و کمی رنگ تعجب نگاهش به سم

 :گرفت

 من شوخی کردم... بهت برخورد سحر؟ -

چطور می گفت دلش خون شده؟ قبل از اينکه سحر 

 :جوابی پيدا کند خودم گفتم

به من برخورد... اگر بچه خودت بود حتی به شوخی  -

 کسی اين حرف رو می زد چه حالی می شدی؟

 :معلوم شد ترانه دلش با ما نرم شده

وای... ببخشيد من اصال منظور بدی نداشتم. معذرت  -

  .می خوام

بچه را که به ترانه سپردم با پشت دست عرق روی 

پيشانی ام را پاک کردم و نفس آسوده ای کشيدم. يکی 

دو ساعت بعد سحر ترخيص شد. قبل از تحويل اتاق، 

 :مرا صدا زد و آرام کنار گوشم پرسيد
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به مريم خانم بدم؟ چند بار اجازه دارم شماره تلفنم رو  -

پرسيده من ترسيدم دوباره گير بدی که چرا به غريبه ها 

 ...تلفن دادم

دلخور نگاهش کردم. چند ثانيه ميخ هم بوديم که 

 :خودش خنديد

باشه بابا غلط کردم... خب چه کار کنم هنوز می  -

 .ترسم

 :دستش را گرفتم

ادر شدی سحر خانم... قرار شد بين ما احترام باشه. م -

يعنی بايد به عقلت اعتماد کنم که نقش معلم برای 

خانواده بازی کنی. خودم صداش می کنم بياد که باهاش 

خداحافظی کنی شماره تلفنش هم بگيری. اتفاقا بهتر که 

دورت چند تا دوست خوب داشته باشی من که هر کی 

 ...قبال بود با اون اخالق گندم پروندم
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ر لبخند روی لب هايم را بايد شانه ام را بوسيد. تصوي

جايی ثبت می کردم. کامال مشخص بود چقدر احساس 

پيروزی می کنم و از اينکه سال گذشته را صرف 

بازسازی رابطه زناشويی ام کردم پشيمان نيستم. بعد از 

يک زمستان هفت ساله پسرم در يک تابستان گرم به 

سافرت دنيا آمد. ماه شهريور بود و خيابان ها به دليل م

تهرانی ها به سواحل شمال ترافيک کمتری داشت. 

فاصله بين بيمارستان تا منزل ما زياد بود و بايد از 

  .قسمت های پر تردد شهر می گذشتيم

مسيرم را به سمت خانه پيش گرفته بودم که نزديک 

اتوبان، سحر از صندلی عقب مرا صدا زد و چيزی 

 :خواست که اصال توقعش را نداشتم

وش جان... ممکنه از اتوبان بری؟ اول بريم خونه سيا -

 ...شما



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1461 
 

 :با تعجب از آينه نگاهش کردم

 خونه ما؟  -

 :نگاهم را به سمت ترانه که کنارم نشسته بود گرداندم

 ترانه باز چه خبره؟ -

 :او هم تعجب کرده بود و کمی گيج به نظر می رسيد

  .نمی دونم... من هم االن شنيدم -

 :سحر پرسيد

 رانه مامانت خونه است؟ت -

 آره االن همه خونه مامان بودند... چطور؟ -

خوبه... سياوش اول برو خونه مادرت... زياد نمی  -

مونيم چون بعدش هم می خوام يک سر برم خونه مادر 

 خودم باشه؟

 :اصال دلم رضايت نمی داد

سحر فکر نمی کنی با اين کارت خيلی داری منو ضايع  -
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 می کنی؟

 :روی شانه من گذاشتدستش را 

نه عزيز دلم... غلط کنم بخوام تو ضايع بشی... می  -

دونی؟ اگر االن هيچ قدمی بر نداريم ممکنه به اين 

آسونی نشه کدورت از بين برد. اين همه مادرت آرزوی 

 ...بچه ما رو داشت. دلم می سوزه هنوز نتونسته بياد

 :ترانه از حرکت سحر تقدير کرد

ی می کنی سحر اگر بيای خونه خيلی کار قشنگ -

مادرم... ديشب تا صبح خونه ما قيامت بود. از بس 

مامان گريه کرد حالش خراب شد... ولی سحر تو االن 

 درد داری اصال می تونی راه بری؟ 

راستش خيلی درد دارم ولی دلم می سوزه... تو  -

 .ماشين می شينم

ق تا اين لحظه از سحر پنهان کرده بودم پشت در اتا
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عمل چه قيامتی بر پا بوده. فکر می کرد با تماس تلفنی 

 :خواسته ام کسی نيايد

سحر جان... من ديروز بهت چيزی نگفتم ولی  -

حقيقتش وقتی توی اتاق عمل بودی خيلی اتفاقات 

افتاد... نمی خوام نگران بشی ولی من خيلی برخورد 

تندی با همه کردم که دورت خلوت شد. االن وقتش 

حالت هنوز رو به راه نشده. بريم خونه  نيست...

استراحت کن. صبر می کنيم هر کس واقعا برامون 

ارزش قائل بود خودش پا پيش بگذاره... من ديگه 

  ...اعصاب يک جنجال ديگه رو ندارم

 :سوالش قلبم را خراش داد

 پس مامانم اومده بود؟ -

 :چطور می گفتم تنها کسی که نيامد، مادرش بود

بودند ولی من دعوا کردم همه رو فرستادم  خيلی ها -
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 ...خونه که تو آرامش داشته باشی

 :با لحنی قدرشناس گفت

عزيزم... نمی دونم چطوری تشکر کنم ولی سياوش  -

فکر می کنم االن وقتشه بريم... با اين کار ما حرف و 

سخن ها جمع بشه...خيلی درد دارم اما وجدانم راحت 

خورد تند تو هم ديگه کسی نيست. به قول خودت با بر

 .جرأت نمی کنه جلو بياد

 :ترانه از خدا خواسته تأييدش کرد

آره... سحر می دونم االن حال نداری. برو خونه  -

استراحت کن يکی دو هفته بعد بيا... من بهشون ميگم 

می خواستی بيايی. خيلی کار قشنگی می کنی. به قول 

اين يکی دو سياوش هر کس ناراحتتون کرده بايد توی 

 .هفته با محروم شدن از ديدن آريا تنبيه بشه

شنيدن اين حرف از ترانه واقعا عجيب بود. من که چپ 
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 :چپ نگاهش کردم خودش متوجه شد

سياوش هر کس خواسته به خيال خودش محبت کنه  -

ولی درک نکرده که شايد روش محبت کردنش باعث 

کردم. ناراحتی شما می شه... من اين مدت خيلی فکر 

تو راست می گفتی ما بايد به جای توقع کردن ياد می 

گرفتيم هر کس رو جای خودش بگذاريم... سحر من 

ازت معذرت می خوام به خاطر هر کاری که کردم و 

ناراحت شدی. به خاطر دنيا اومدن آريا نيست خيلی 

وقته دارم بهش فکر می کنم...بدون خيلی از ناراحتی 

 .ومدهها ناخواسته به وجود ا

از آينه نگاهی به سحر انداختم. پلک هايش را آرام 

لحظه ای روی هم گذاشت تا دلگرمم کند. دستش را 

روی شانه ترانه گذاشت. خواهرم برگشت و هر دو 

 :لبخندی به هم زدند. سحر هم ساکت نماند
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ترانه جان من هم خيلی بچگی کردم و باعث ناراحتی  -

کنم اما من با زندگی همه شدم. بايد از همه عذرخواهی 

کسی بازی نکردم. بنابراين صبر می کنم بقيه هم مثل 

تو محبتشون رو به زبون بيارند بعد سهم خودم هم 

انجام ميدم... ميرم خونه ولی به محض اينکه حالم بهتر 

شد حتی اگر کسی قدم جلو نگذاشت وظيفه خودم می 

  ...دونم بچه رو بيارم بزرگترها ببينند

رگی داشت می کرد و اگر اين بار باعث فداکاری بز

ايجاد صلح بين خانواده ها نمی شد بايد برای هميشه 

دندان همه را می کنديم. هر دو می دانستيم لحظات 

زيبايی در پيش نداريم اما راهی بود که بايد با هم می 

  .رفتيم

ترانه را جلوی خانه اش پياده کردم. خواست برای 

د اما من نپذيرفتم. ديگر کمک به سحر همراهمان باش
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مثل سابق اصرار نکرد و به تصميم ما احترام گذاشت. 

از قبل برای همه چيز برنامه ريخته بوديم. سحر و بچه 

در اتاق خواب جای گرفتند. با تماس من، مليکا و ليندا 

آمدند تا تنها نباشد. من همراه شهرام به نمايشگاه 

  .رفتم

ر کس که فکر می حدود ساعت سه بعد از ظهر با ه

کردم دلش می خواهد به مالقات سحر برود تماس 

گرفتم. رک و بی پرده گفتم همسرم به خلوت و 

استراحت نياز دارد اگر می خواهند آريا را ببينند بين 

ساعت پنج تا هفت شب منتظر هستيم. در مسير 

بازگشت دنبال خانمی رفتم که هماهنگ کرده بوديم برای 

خاله کبری همان کسی بود که سال پذيرايی کمک کند. 

ها در خانه مادر سحر کار می کرد. زن بسيار مهربانی 

بود. هر چند خيلی پير شده بود اما فقرش اجازه نمی 
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داد دست از کار کردن بکشد. سحر هم می گفت مهم 

نيست که نتواند خيلی کار کند. همين که يک سينی چای 

شيم پولی در تعارف کند کافی است تا بهانه داشته با

جيبش بگذاريم. کارهای سنگين نمی توانست انجام دهد 

  .اما پذيرايی برايش سخت نبود

کمی قبل از پنج به خانه رسيديم. مليکا و ليندا در 

نشيمن با صدای پايين حرف می زدند. کيسه های خريد 

را از دست من گرفتند و همراه خاله کبری به آشپزخانه 

ا کردم تا سری به همسرم رفتند. من هم فرصتی پيد

تماشای چهره های غرق خواب سحر و آريا که  .بزنم

مثل فرشته ها ديده می شدند بغض روی راه نفسم 

نشاند. آرام کنارشان نشستم. با نوک انگشت دست های 

کوچک آريا را لمس کردم. اخم ريزی به پيشانی داشت 

 :که مرا ياد خودم انداخت
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 !خدا به داد زنت برسه -

 :صدای خنده من سحر پلک هايش را آرام باز کرداز 

 .هيس... تو رو خدا بيدارش نکن -

 :دستی روی سر سحر کشيدم و لبخند زدم

باشه عشقم... فقط دلم تنگ شده بود. بخواب قربونت  -

  .برم

نگاهش را در اتاق گرداند و با نگرانی زمزمه وار 

 :پرسيد

 کسی اومده؟ -

بچه ها هستند. گفتم پنج به نه عزيزم... خاله کبری و  -

 .بعد هر کس خواست بياد

تنش را رها کرد و ساعد دستش را روی پيشانی 

 :گذاشت

خيلی گرمه ولی نميشه کولر بزنيم...دارم خفه می  -
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 ...شم

 :از کنار تخت کتابی برداشتم و آرام بادش زدم

مامان خوشگل... مامان مهربون... خدا رو شکر که  -

 ...ه تو رو داريمهستی... چه خوبه ک

 :لبخند شيرينی زد و نگاهش را به سمت من گرداند

عزيزم من هم خوشحالم که تو هستی بابای خوش  -

 .اخالقش

 :ابروهايم را با شيطنت باال دادم

از کی من خوش اخالق شدم؟ تازه پسرم هم به خودم  -

رفته... داشتم فکر می کردم خدا به داد زنش برسه با 

. از شکم مادرش به قصد پاره کردن اين سگرمه هاش..

 ...اومده ببين

سحر ريز می خنديد. نگاهش بين من و آريا در گردش 

 :بود
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نکن سياوش بخيه هام درد می گيره... خدا خفه ات  -

نکنه حاال ديگه خنده ام بند نمياد... برو بيرون االن 

 .بيدار می شه پوست من بدبخت کنده است

بوسه ای بگذارم اما  آرام خم شدم روی پيشانی اش

 :خودش صورتش را باالتر کشيد و لب هايم را بوسيد

 .خيلی دوستت دارم بابايی -

  .من هم دوستت دارم فرشته خوشگلم -

من رفتم دوش گرفتم و به جمع خانم ها ملحق شدم. 

سحر هم کمی بعد با کمک مليکا لباس عوض کرد و به 

يم نشيمن آمد. ساعت که از هفت گذشت مطمئن شد

کسی قرار نيست به ديدن آريا بيايد. همه ناراحت شده 

بودند جز من و سحر که تازه نفس راحت کشيديم. يک 

خاص ته گلوی هر دوی ما گير کرده » آِخيش«جور 

بود. هرگز تصور نمی کردم وقتی بچه دار می شوم 
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خانه تا اين حد آرام و دور از جنجال باشد. يکی دو شب 

فت و با همسرش به ديدار ما بعد دايی سحر تماس گر

آمدند. همراهشان يک پاکت پول از طرف مادر سحر 

 :بابت سيسمونی آورده بودند. حقش بود اما نپذيرفت

دايی... من از خانواده خودم پول نخواستم. اين همه  -

لجبازی مامان درست وقتی بايد کنار من باشه برای 

 چيه؟

بود. از روز دايی سحر مرد بسيار آرام و بی حاشيه ای 

اول من از اين خانواده خوشم می آمد. بسيار آداب دان 

و خانواده دوست بودند. هميشه در خانه اش به روی 

همه باز بود و با اينکه وضع مالی خيلی خوبی نداشت 

وظيفه اش را درباره همه انجام می داد. هرگز دست 

خالی يا بدون هماهنگی منزل کسی نمی رفت اما 

 :ش تعصب بی جا درباره مادر سحر بودبزرگترين ضعف
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ناراحت شده سحر... خيلی دلخوره از دستت... زياده  -

روی کردی دخترم... از تو بعيد بود اين حرف ها حتی 

 .من هم شوکه شدم وقتی شنيدم

معلوم بود از چيزی خبر ندارد. به هر حال اگر هم مطلع 

بود هرگز پشت خواهرش را خالی نمی کرد. سحر سری 

ان داد و به جای اينکه مثل هميشه شروع به توجيه تک

کند بحث را ادامه نداد. سکوت ما باعث شد هر دو به 

فکر فرو بروند. خودشان قبال از سمانه زخم خورده 

بودند و سحر را هم خوب می شناختند. يک ساعتی 

نشستند و خيلی زود برای راحتی سحر قصد رفتن 

شم سحر سمت من کردند. جلوی در پاکت را دور از چ

 :گرفت و با عالمت چشم و ابرو گفت

بگير بعدا بهش بده... االن اعصابش خرابه داره از  -

 .حق خودش می گذره
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 :دستم را روی شانه اش گذاشتم و لبخند زدم

دايی جان شما که خبر از هيچی نداريد. خوب بود  -

حرف هر دو طرف رو می شنيديد بعد قضاوت می کرديد 

ته... سحر نيازی نداره ما همه چيز ولی ديگه گذش

 .خريديم

 :دست مرا کشيد و پاکت را کف دستم گذاشتم

سياوش جان... خواهرم وظيفه داشته خيلی کارها  -

برای سحر بکنه. سر بسته بمونه ولی فکر نکن پشت 

سر هيچکس عين خيالش نيست. همه از دستش 

 ناراحتيم که چرا توی اين مدت به خاطر هيچ و پوچ اين

بچه رو طرد کرده... دعوای تو و سمانه نبايد باعث 

 ...بشه سحر از حقوق خودش بگذره

دايی مسئله دعوای من و سمانه نيست. سحر خودش  -

دلخوره و اگر من االن اين پول رو بپذيرم خيلی 
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غرورش می شکنه. اتفاقا برگردون به همه بگو قبول 

فا نکرد. سحر توقع زياد يا غير معقولی نداشت. لط

اصرار نکنيد چون من بدون هماهنگی سحر ديگه هيچ 

  .کاری نمی کنم

تنها که شديم کنار سحر روی مبل نشستم. حرکاتش را 

زير نظر داشتم. بغض کرده بود و به بچه شير می داد. 

حق داشت دلش بسوزد. بعد از اين همه وقت فقط پاکتی 

پول برايش فرستاده بودند و منت هم سرش داشتند. 

 :نياوردم حرفی نزنم طاقت

سحر جانم... نبينم غصه بخوری ها... خودم نوکرتم  -

بقيه هم باالخره دست از لجبازی بر می دارند. زمان می 

 ...بره ولی درست می شه

 :باالخره اشک هايش پايين چکيد

ديگه به چه دردی می خوره؟ من هيچوقت برای  -
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م. خانواده خودم مزاحمتی نداشتم حتی وقتی بچه بود

مامانم يک بار مجبور نشده به خاطر من بياد مدرسه 

چون من خودم همه کارهام رو می کردم. از خودم می 

پرسم حاال که مادر شدی اگر ببينی يکی از بچه هات بی 

زبون يا بی مشکله باهاش چه کار می کنی؟ از ترس 

اينکه بچه های سرکشت افسار پاره کنند حق اون بی 

 ؟ زبون رو ضايع می کنی

با پشت دست اشکش را پاک کرد. نزديک رفتم و دستم 

 :را دور شانه اش گذاشتم

سحرم گريه نکن... بچه می فهمه. همون بهتر که  -

 ...اصال نيان وقتی حتی اسمشون اشکت رو در مياره

مگه می شه؟ مادرمه... جونم ميره اخم به صورتش  -

بابا  ببينم ولی نمی فهمم چرا اين همه از من توقع داره؟

هم که جرأت نمی کنه حرفی بزنه... صداش در بياد همه 
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وسط خونه ترورش می کنند...صبر کن يه کم جون 

بگيرم خودمون ميريم در خونه هاشون... شايد خجالت 

 .کشيدند

سه هفته بعد از تولد آريا وقتی داخل آسانسور خانه 

مادرم می شد به حالت خميده راه می رفت. دلم آتش 

اما نهايت بزرگواری اش را به نمايش می گرفته بود 

گذاشت. الحق تأثير کارش هم غير قابل انکار بود. 

مادرم دور سرش اسپند دود کرد. با احترام برايش جا 

درست کردند و تبريک گفتند.با اينکه ترانه زودتر گفته 

بود که پسر دار شده ايم اما هنوز چيزی از حيرت بقيه 

از خوشحالی چه کار کنند.  کم نشده بود. نمی دانستند

پدرم به محض اينکه شنيد کارش را رها کرد و به خانه 

آمد. باور نکرده بود بچه پسر است. وقتی مطمئن شد 

  .از شادی وسط خانه می رقصيد
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يک ساعت بعدگوشه ای تنها نشسته بودم و با اخم به 

 :بقيه نگاه می کردم که سحر برايم پيامک فرستاد

. من که گفتم بايد بريم ممکنه تو هم سياوش عزيزم.. -

 زود بلند بشی؟

حواسم جمع حرف های اطرافيان شد. مادرم داشت بلند 

 :می گفت

محاله اجازه بدم بری... خودم مراقبتم. تبسم برو  -

 ...رختخواب بيار همينجا دراز بکشه

موذيانه خنديدم. زير چشمی نگاهی به سحر که گير 

يان انداختم و برايش تايپ افتاده بود وسط اصرار اطراف

 :کردم

 !حقته -

به مادرم لبخند می زد اما دستش روی اسکرين 

 :موبايلش حرکت می کرد
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 .خيلی بدجنسی -

 :دلم نيامد اذيتش کنم. خودم زودتر بلند شدم

خب مامان جان ديگه نوه ات هم ديدی... ما بايد بريم  -

 ...يک سر هم خونه مادر سحر... حاال وقت زياد هست

آريا را در آغوش داشت. به سمتم چرخيد و چشم گرد 

 :کرد

به خدا اگر اجازه بدم... االن سحر که نمی تونه کار  -

 .کنه. خودم هستم

 :قدمی نزديک تر رفتم و با لحنی محکم گفتم

مادر سحر هم مثل تو دلش می خواد آريا رو ببينه.  -

  .اصرار نکن چون ما هم اينطوری راحت نيستيم

 کاراش رو بکنه؟پس کی  -

خودم نوکرشم... بده من آريا رو... سحر جان بلند شو  -

 .دير شد
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با هر مکافاتی بود از خانه مادرم بيرون رفتيم. قسمت 

سخت ترش مالقات با خانواده سحر بود. ماشين سمانه 

 :را که جلوی خانه ديدم زودتر ترمز زدم

 سحر می خوای نريم؟ -

 :تبا بغض نگاهی به خيابان انداخ

  .نه... بهتره همين االن باشه -

 :دستش را روی دست من گذاشت و کالمم را بريد

 !سياوش تقصير ماست -

 :با تعجب و کمی دلخور نگاهش کردم

تقصير ما؟ تو که نديدی من پشت در اتاق عمل چه  -

 مصيبتی با اين سمانه خانم و بقيه کشيدم؟ 

 يک جو معرفت که بيشتر از کسی توقع نداشتيم؟

موضوع همين بود. ما توقع داشتيم. فکر می کرديم  -

  .همه بايد خودشون رو به خاطر ما عوض کنند
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کسی نبايد عوض بشه جز ما... ديگه هم نبايد از کسی 

  .توقعی کنيم

تا وقتی پشت هم باشيم مشکلی پيش نمياد. تا االن ما 

رفيق هم نبوديم که اذيت شديم ولی از اين به بعد با 

  .مون زندگی می کنيمقانون خود

هر چقدر بتونيم درست و اصولی جلو ميريم بدون اينکه 

  ...يک دونه شيشه شکسته پشت سرمون بگذاريم

وقتی خانواده ما توی يک دژ محکم باشه کسی نمی 

تونه صدمه ای بزنه ولی خودت نديدی چقدر تنها 

  .بوديم؟ ديشب خيلی فکر کردم

اون ها به ماست. به قول ترانه اين روش محبت کردن 

  .اصال نميگم درسته ولی مدلشون همين بوده و هست

ما بايد انقدر تصوير خوبی از زندگيمون بهشون بديم که 

  ...حرفی پشتمون نباشه
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من نمی خوام با هيچ کدوم ديگه رفت و آمد کنم اما اين 

به هنر ما بستگی داره... اگر همين االن بگی راضی 

 ...جفتمون مهمهنيستی بر می گرديم. نظر 

 :تازه فهميدم درد سحر چيست

 عزيز دلم... ما خواستيم تنها باشيم؟ -

 :کالفه گوشه ای پارک کردم

نمی فهمم چرا انقدر اصرار می کنی؟ همه االن بايد  -

وضعيت تو رو درک کنند... به جای اينکه بقيه دست از 

 غرورشون بکشند ما داريم زن زائو رو می بريم؟

 

کردی اگر امروز خونه مادرت نمی رفتيم  واقعا فکر -

 خودشون پيش قدم می شدند؟ 

ما کوچک تريم نبايد براشون غرور داشته باشيم اما 

 ...نبايد توقع کنيم درک کنند يا حتی ممنون باشند
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سياوش از اين لحظه به بعد هر کاری برای بقيه کرديم 

فقط به اين نيت باشه که خودمون خواستيم و اگر حس 

  .به ما نداد انجامش نديم خوبی

 

اين فقط زمانی درسته که هيچ توقعی در عوض محبت 

 .و احترام به بقيه نداشته باشيم

 

به جای حرف زدن با عمل به همه می فهمونيم زندگی 

 ...درست يعنی چی

 .ما خوب زندگی کنيم بقيه از ما ياد می گيرند

 

درستش اين بود که من و تو دوباره اولين قدم رو 

 ...رداريمب

در ضمن اندازه کافی سمانه باعث منزوی شدن من 



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1484 
 

  .شده

 قبال بچه بودم االن يک مادرم می فهمی؟

 

 

 

خودم را برای يک دعوای حسابی يا سرشکستگی سحر 

  .آماده کردم

 

برعکس خانه مادرم که همه جلوی در منتظر بودند، 

 .هيچکس به استقبال ما نيامد

 

شد و من سبد حمل  سحر با همان وضع خميده وارد

 .نوزاد را روی مبل گذاشتم
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چند ثانيه بعد پدرش از آشپزخانه بيرون آمد و با لبخند 

 :احوال پرسی کرد

 

  ...ای جان دلم... خوش اومدی بابا جان -

 

 :خم شد نگاهی به صورت آريا کرد

 

... خدا برای هم حفظتون کنه -  ...ماشا

 

 .کامال مشخص بود سحر دلش خون شده

 .ا بغض نگاهش روی در آشپزخانه خشک شده بودب

 

از سر و صدای پدر سحر، سمانه که گويا در يکی از 

 .اتاق ها خواب بود با ظاهری آشفته بيرون آمد
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پر اخم نزديک شد و بی توجه به حضور ما آريا را از 

 :جايگاهش بيرون کشيد و در آغوش گرفت

  ...جون دلم... خوشگل خاله... قربونت برم -

 

باالخره مادرش بعد از شنيدن صدای سمانه از 

 .مخفيگاهش بيرون آمد

فاصله بين آشپزخانه تا در ورودی را طی کرد و با اخم 

 .سالمی داد

  .سحر به سختی سرپا ايستاده بود

 

 

 :دلم سوخت با صدای بلند گفتم
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 .سحر جان بشين بخيه هات درد می گيره -

  .به در گفتم ديوار بشنود

 .ه را به مادرش سپرد و سراغ ما آمدسمانه بچ

 

 

 :خيلی رسمی دستش را به سمت من دراز کرد

 ...خوش اومدی سياوش جان -

 

 :همان حرکت را با سحر هم تکرار کرد

 ...خوش اومدی... بشين -

 

اين جور وقت ها سمانه هميشه خودش را خيلی 

  .بزرگوار نشان می داد و بار اولش نبود

 .به سفيدی می زدسحر از شدت ضعف رنگش 
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 :لب هايش را از درد به داخل جمع کرد و گفت

 .ممنون... اومديم آريا رو ببينيد بريم -

 ...سياوش بچه رو بيار

 

 

مادرش بی هيچ حرفی آريا را به من سپرد اما سمانه 

 :اعتراض کرد

 مامان؟! تموم نشد؟  -

  .لجبازی را از حد گذرانده بود

 

نياوريم غلط کرديم سگرمه هايش می دانستم تا به زبان 

  .باز نمی شود
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کسی پيش قدم نمی شد يک قهر را چندين سال طول می 

  !داد درست مثل من

يکی از داليلی که من دائم با مادرزنم مشکل داشتم 

  .تشابه اخالق ما بود

 

به خاطر يک حرف يا يک اشاره گاهی هفته ها سحر را 

موضع خودمان تحت فشار می گذاشتيم و در آخر از 

 .کوتاه نمی آمديم

مادر سحر قهر بود و اين تمام نمی شد حتی اگر بهايش 

 .محروميت از مالقات با نوه و دخترش باشد

 

 :بنابراين قدم بعدی را من برداشتم

خانم رضائی... من اگر حرف بدی زدم يا باعث  -
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  .ناراحتی سحر شدم از همه عذرخواهی می کنم

 ...ص شما بوديم ولی خبخيلی اين مدت منتظر شخ

 قابل ندونستيد. ببخشيد مزاحم شديم... سحر بريم؟

 

 .نگاه قدر دانش کامال از اشک خيس بود

  .سری تکان داد و دنبالم راه افتاد

 .سمانه اصرار می کرد بمانيم

 

حتی دل سمانه کباب شده بود اما لجبازی مادرش تا 

 .خود سحر عذرخواهی نمی کرد تمام نمی شد

 !هم که طبق معمول عين ماستپدرش 

 

به خانه که رسيديم سحر ديگر جانی در بدن نداشت اما 

  .تأثير کاری که کرد يک هفته بعد خودش را نشان داد
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تماس مادرش با سحر هر چند کوتاه و بسيار رسمی 

  .خودش معجزه ای بود

 

از سوی ديگر به طرز عجيبی از طرف خانواده من 

مد و همه جا حرف از پرچم صلح به اهتزاز در آ

 .بزرگواری سحر نقل مجلس فک و فاميل شده بود

 

طبق پيش بينی ما بعد از به دنيا آمدن آريا دو نوع 

 .برخورد می ديديم

اول اينکه خانواده سحر به طور کامل قطع رابطه می 

کردند زيرا من در بيمارستان حسابی سمانه را چزانده 

 .بودم

 

ردند به مهمانی دادن و دوم خانواده خودم شروع می ک
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  .همگی توقع داشتند ما شبانه روز کنار آنها باشيم

سحر در حالت عادی نمی توانست بيشتر از چند ساعت 

شلوغی را تحمل کند وای به حال وضعيتی که بعد از 

 .زايمان داشت

 

از طرفی من حالم از اينکه به واسطه بچه همه وانمود 

  .می خوردکنند هيچ اتفاقی نيافتاده به هم 

به هيچ وجه نمی توانستم بپذيرم بعد از آنهمه بازی که 

با زندگی هم کرده بوديم حاال که بچه به دنيا آمده خوش 

  !و خرم هر شب دور هم جمع شويم انگار نه انگار

 

همه تماس می گرفتند تا وقتی برای ديدن آريا معلوم 

  .کنيم

پر از  کافی بود من در سبز نشان دهم تا هر روز خانه
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 .مهمان شود

 .سحر به هيچ وجه توانايی پذيرايی از مهمان نداشت

چند شب بعد شهرام و ليندا برای حمام کردن آريا به 

  .خانه ما آمدند

 

 :شهرام پيشنهاد جالبی داد

من جای شما بودم، خيلی شيک با يک رستوران برای  -

 .شام هماهنگ می کردم

 .برای همه کارت دعوت می فرستادم

  ...کی اومد ديدن بچه که تکليفش معلوم می شههر 

 ...بقيه هم ديگه خودشون نخواستند

به نظر من هم فکر خوبی کردی ولی من نمی خوام  -

 ...دوباره شروع روابط قبلی کليد بخوره
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شهرام دستش را روی زانوی من گذاشت و برادرانه 

 :نگاهم کرد

 ...نداشتسياوش جان... روابط قبلی هم هيچ مشکلی  -

شما بوديد که باعث همه اين اتفاقات شديد اما االن 

 رابطه شما مثل قبله؟ 

 چقدر االن توی خونه آرامش داريد؟

 اصال حرفی هم باقی هست که کسی بخواد بزنه؟

 

سحر و ليندا با آريايی که دورش پتو پيچيده بودند از 

 .اتاق بيرون آمدند

  .چهره پسرم گل انداخته بود و می خنديد

 

 :من هم حرفی زدم که باعث خنده بقيه شد

فکر کنم پسرم فهميده مثل باباش سبزه سياه سوخته  -
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 ...نيست انقدر خوشحاله

 

 .ليست مهمان ها را همان شب با سحر نوشتيم

تعداد زيادی نبودند اما همين که در خانه کوچک ما قرار 

نبود از همه پذيرايی کنيم بار بزرگی از دوش سحر بر 

 .اشتمی د

 

رستوران کوچکی نزديک نمايشگاه بود که سالن تر و 

 .تميزی داشت

دو مدل غذا و مخلفات سفارش دادم و برای آخر هفته 

  .هماهنگ کردم

  .کارت های دعوت را سحر و ليندا نوشتند

 

  .همه را دست شاگرد نمايشگاه سپردم تا تحويل دهد
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ها  روز جشن، ما زودتر به سالن رفتيم و منتظر مهمان

  .شديم

 

 

هر دو می دانستيم خانواده من اينجور مواقع خودشان 

را می رسانند اما خانواده سحر ممکن است اهميت 

 .ندهند. همين هم شد

سمانه، سعيد و پدرش آمدند اما مادرش بهانه آورد که 

  .سرش درد می کرده

 

بين حرف ها فهميدم دايی سحر پا در ميانی کرده و 

 .ما گفته حوصله ندارددنبال مادرش رفته ا

 

پدرش دوباره پاکت پول هزينه سيسمونی را پيشکش 
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  .کرد

 

 :سحر حتی رغبت نمی کرد نگاهش کند

 ...من مادرم رو می خواستم نه پولش -

بگو سحر الزم نداره می تونه بده به سمانه يا سعيد من 

 .راضی ام

 

بعد از مهمانی ما که بسيار آرام برگزار شد و کسی 

د حرفی بزند همه چيز به روال عادی يک جرأت نکر

  .زندگی روزمره برگشت

آرامش قشنگی داشتيم و راه حرف زدن با يکديگر را 

 .آموخته بوديم

فاصله را تا جايی که امکان داشت حفظ می کرديم و 

 .همه جا پشت هم بوديم



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1498 
 

 

اين شب ها زودتر به خانه می آمدم تا کمک حال سحر 

 .باشم

  .خيلی دست تنها بود

اين تنهايی و مسئوليت بزرگی که داشتيم باعث نزديکی 

 .بيشتر ما به يکديگر شده بود

ياد گرفته بوديم خودمان مشکالت را با کمک هم حل 

  .کنيم بدون اينکه نگران نظرات ديگران باشيم

 

 .مقداری ميوه خريده بودم و هر دو دستم پر بود

 .نمی خواستم زنگ خانه را بزنم

 .هر دو خواب باشند احتمال می دادم

  .به سختی از جيبم کليد در آوردم
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پشت در داشتم با خودم کشتی می گرفتم که صدای گيتار 

 .زدن سحر در راهرو پيچيد

  .آرام در را باز کردم و پاورچين داخل رفتم

 

سحر کنار گهواره آريا نشسته بود ملودی ماليمی می 

  .نواخت

 .بوی قورمه سبزی می آمد

  .ها به خودش حسابی رسيده بود بعد از مدت

 

پيراهن تابستانی بلندی به رنگ محبوبش يعنی آبی 

آسمانی تنش داشت و موهايش را از دو طرف بافته 

 .بود

 

  .من اين صحنه را قبال در خيالم ساخته بودم
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رويای مشترک من و سحر که روی کاغذ نوشتيم به 

  .تحقق رسيد

 

ال نواختن گيتار گفته بود دو سال بعد خودش را در ح

کنار گهواره فرزندش می بيند که منتظر من نشسته اند 

  .از سر کار برگردم

 

کيسه ها را که زمين گذاشتم متوجه حضور من شد و 

 :دست از نواختن برداشت

بزن سحر... نمی دونی چقدر هر دو تون زيباييد و من  -

 ...امشب چقدر مرد خوشبختی هستم

 

  .چانه اش از بغض لرزيد

 .گيتار را کنار گذاشت
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  .بلند شد و خودش را در آغوش من انداخت

 

  :عطر زنانه اش را بو کشيدم و با خودم گفتم

  !زن عجب موجود عجيبی است -

 

 .خانه ديگر برای من حکم جای خواب يا انباری نداشت

  .سحر مزاحم يا سربارم نبود

  .محلی برای تفريح و گذراندن اوقات خوش شده بود

  .که می رفتم عشق و حال کنمجايی 

از حاصل زحماتم به بهترين و درست ترين شکل ممکن 

 .لذت ببرم

بهترين رفيقم هر شب منتظرم بود تا راز دار و هم دردم 

  .باشد

همه اين ها فقط با عوض کردن طرز تفکرم درباره 
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 .خودم اتفاق افتاد

می دانستم به زودی رابطه ام با خانواده بهتر از قبل 

  .هد شدخوا

همه فهميده بودند حد خودشان را بدانند. دو طرف 

يکديگر را بهتر شناختيم و دست از دروغ گفتن به 

  .خودمان برداشتيم

حاال وقتش رسيده بود دوباره برای دو سال آينده 

  .رويايی مشترک با همسرم بسازم

 

تمام مدت که شام می خورديم با خودم فکر می کردم دلم 

 ديگر در همين تاريخ کجا باشم؟  می خواهد دوسال

 

سحر که ظرف ها را جمع می کرد کنار آريا نشستم و 

 :خيره به انگشت های کوچکش فکری به ذهنم رسيد
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 سحر جان کارت تموم نشد؟ -

 

 :دست هايش را با حوله خشک می کرد

 االن ميام... چای می خوری؟ -

  ...نه می خوام بخوابم -

 .امبيا حرف بزنيم هيچی نمی خو

 

سمت ديگر مبل نشست و نگاهی به آريا انداخت نفسی 

 :آسوده کشيد

 

 .وقتی خوابه خستگی من هم در مياد -

 :خنديدم

 .فکر کنم امروز پوستت رو کنده -
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 :لبخند شيرينی زد

  ...فدای سرش -

  .بچه نق نقويی نيست ولی خيلی انرژی داره

 

هر  دستم را روی پشتی مبل تکيه دادم تا نزديک تر به

 :دو باشم

  ...خب سحر خانم -

 امروز به رويای مشترکمون رسيديم درست ميگم؟

 

 :نگاهش برق قشنگی گرفت

 چه خوب که يادت بود؟ -

 ...محال بود فراموش کنم -

 حاال بايد برای دو سال بعد رويای جديد بسازيم درسته؟
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 :سرش را آرام حرکت داد

  .شماستاوم... بله و فکر می کنم اين بار نوبت  -

من آرامشی که آرزو داشتم و عشقی که می خواستم 

 .توی زندگيم باشه دارم

آقا سياوش من دلش می خواد دوسال ديگه همين موقع 

 دقيقا کجا باشه؟

 

عميق به چشم هايش نگاه کردم تا تصوير زيبای درون 

 :ذهنم را با او به اشتراک بگذارم

 

يک دسته گل  دو سال ديگه... من با آريا تيپ زديم با -

  ...خوشگل

 .توی راهيم تا موفقيت تو رو جشن بگيريم

می خوام خيلی حرفه ای بری سراغ يک کاری که 
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  ...دوست داری

می تونه گيتار باشه يا هر چيزی که حالت رو خوب می 

  ...کنه

تو دختر با استعدادی هستی دلم نمی خواد گوشه خونه 

 ...بمونی وقتی می تونی يک مادر موفق باشی

 

 :حرف من باعث تعجبش شده بود

 

 باور کنم؟  -

فکر می کردم اولين تصوير توی ذهنت عوض کردن 

 !خونه باشه

 

من اين خونه آروم و پر از عشق رو با يک دنيا  -

 ....عوض نمی کنم
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مگه توی رستوران مهمونی گرفتيم آسمون به زمين 

 رسيد؟

به جای عوض کردن خونه ترجيح ميدم با هم بريم 

ن هتلی که باعث شد مسير زندگيمون عوض بشه و همو

  ...من عاشق تو شدم

دوست دارم اين بار با آريا بريم و حسابی خوش 

 ...بگذرونيم

اما قبلش دلم می خواد ته دلت احساس کنی يک زن 

شکست خورده که به زندگی مشترک محکوم شده 

 ...نيستی

نمی دونم خودت چی دوست داری ولی دو سال ديگه 

 .آريا رو به جشن موفقيتت دعوت کنمن و 

 

شادی اش را با چشم های پر اشک و لبخند به نمايش 
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 :گذاشت

اگر بخوام برم سراغ گيتار ممکنه مجبور بشم تو جمع  -

 ...هايی که مرد هست يا تو دوست نداری کار کنم

 ...دلم نمی خواد دوباره مشکلی پيش بياد

  .من درک می کنم و بهت اعتماد دارم -

 

توی آموزشگاه بهم پيشنهاد شد عضو يک گروه  -

ارکستر بشم که خيلی کارشون درسته ولی خواستند 

قبلش پيش يکی از گيتاريست های همون ارکستر تعليم 

  ....ببينم

من قبول نکردم اصال حرفش هم نزدم ولی االن که داری 

ميگی بايد بهت بگم اون مربی يک پسر جوون حدودا 

 ...ده و آهنگساز هم هستسی ساله است که مجر

يکی دو ماه پيش من داشتم توی آموزشگاه يکی از 
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ملودی های اختراعی خودم رو می زدم به خانم 

  ...شهبازی گفته از ملودی من خوشش اومده

 ...گفتم که بدونی چه فضايی در انتظارمه بعد

 

  :ميان حرفش پريدم و دستش را گرفتم

 ...سحرم... نور چشمم -

وسط يک طوفان سخت با تن پاک بيرون  من و تو از

  ...اومديم

  .می دونم نگران چی هستی ولی من بهت اعتماد دارم

 خودت بگو توی اون گروه ارکستر چند تا زن هستند؟

 

 .خيلی... تقريبا گروه ُکر نصفشون زن بودند -

 ...پس دعوتنامه رو حاضر کن عشقم -

پشت می خوام تو آلبوم عکس آريا يک عکس سه نفره 
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  .صحنه اجرای تو داشته باشيم

وقتی بزرگ بشه به همه پز ميده که چقدر پدر و 

مادرش به هم اعتماد داشتند و برای پيشرفت هم تالش 

  ...کردند

حمايت من رو داری به حرف هيچکس هم اهميت نده... 

 !قول؟

 

سحر قول داد. من با بوسه ای روی دست هايش توافق 

 .نامه را امضاء کردم

م کار کرديم تا مسئوليت آريا را هر دو بر عهده تقسي

  .بگيريم

اعتماد به نفس از دست رفته همسرم را به او برگرداندم 

و برای اينکه بيشتر تشويقش کنم روز بعد با يک جفت 

کت و شلوار رسمی يکی برای خودم و ديگری برای 
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  .يک پسر بچه دو ساله دلش را گرم کردم

 

در آن کت رسمی با پاپيون تصور آريا که بزرگ شده 

  .قرمز هر دوی ما را ديوانه کرده بود

 .شک نداشتيم قرار نيست هرگز با هم دعوا نکنيم

محال است اشتباه نداشته باشيم. ما ديگر دشمنانی قسم 

 .خورده زير يک سقف نبوديم

دو دوست صميمی شديم که هر کدام زندگی شخصی 

به هم گره  خودشان را دارند در عين حال سرنوشتشان

خورده و نسبت به يکديگر تعهد دارند تا پشتيبان هم 

  .باشند

مسير حرکت هر دو به يک نقطه مشترک ختم خواهد 

شد و در نهايت ما موفق شديم عاشقی کنيم آن هم در 

 ...آخرين دقايق وقت اضافه



 عشق در وقت اضافه  مريم چاهی

1512 
 

 

 

 28/2/99پايان 

  


