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  یکرده بودم و هنوز در حال بحث و جدل با سحر بودم. من داد م یاز راه را سپر یمین

که تمام مدت از  مشیوخ اریبس یروح تیکنان از حس و حال و وضع هیزدم و او گر

به   یبه دکتر و دارو داشتم وا  ازیخودم آنهمه ن یگفت. وقت  ینگاه من دور مانده بود م

داستان او بود.   نیا یاصل  یبود و قربان ختهیرا در خودش ر زیال سحر که همه چح

  نیآخر یکرد وقت یاطراف جاده پژواک م یام در کوه ها انهیوحش یادهایفر یصدا

  یشود و منتظرم بماند به زبان م ادهیپ  یلعنت یاز آن تاکس نکهیا یرا برا  میدهایتهد

و کم  ردن ک دیتهد یپا کیبلکه خودش هم  دیترس یاز من نم گریآوردم. نه تنها د

وجه   چیوضع عادت داشتم اما سحر به ه   نیتفاوت که من به ا نیشده بود. با ا اوردن ین

نداشت. حالش بد شد و باالخره خود راننده   یبا گروه خونش سازگار ییزهایچ نیچن

 ...  رمیگ یدارم برات آب م ینگه م یگفت: آبج

 خواد آقا فقط برو... یگفت: نم یمبا بغض  سحر

 پدر برسم بهت...  یزدم: بگو نگه داره... بگو بزنه کنار من ب یداد م یعصب من

سحر کنار  یمن باعث شد وقت  یرستوران و سرعت باال کیکنار  یتوقف تاکس باالخره

  شی. من بازومیدیکنم. با راننده همزمان به سحر رس دایکرد او را پ یجاده استفراغ م

را به سمتم گرفت. درش را   یآب معدن یو بطر  دیا گرفتم و بلندش کردم. راننده ترسر

آمد و تعادل  یکردم. نفسش باال نم زیصورت سحر را تم ختمیباز کردم و کف دستم ر

بکشد و سوار   یدر راه رفتن نداشت. با خشونت مجبورش کردم دست از لجباز

کردم و مرتب سرش  یخانه درکش نم کینداشت. تا نزد یمن شود. حال خوب نیماش

افتاده بودم و کنترل کالمم را   یدنده لجباز یزدم که تمامش کند. من هم رو یداد م

  یبار صدا نی حال سحر مجبور به توقف شدم و ا اما با به هم خوردن دوباره نداشتم

 یو دستم را رو ستادمیوا داشت. کنارش ا یباالخره مرا به دلسوز شیضجه ها

ببرمت   یخوا ی: مختیر یزد و اشک م یآب عق م یلب جو  یکمرش گذاشتم وقت

  مارستان؟یب

و  دیزلر  یم یو من با عجله دستش را گرفتم. طور ستین یازیدست اشاره کرد که ن با

 دکتر....  میبر ایب ستی: سحر جان... حالت خوب ندمیزده بود که ترس خی
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 خوام تنها باشم...  یبه زور من آب خورد تا نفسش باال آمد: فقط منو ببر خونه م یکم

 گران ید یهمه سال جلو نینداشت. ا یع ی حالت طب گریحالش بد بود. رفتارش د سحر

 ییکار طاقت فرسا میندار یمشکل  چیخوب است و ما ه زیوانمود کردن که همه چ

 است. 

ما  نی تحمل تکرار آنچه ب ییتوانا گرید دیگو یکه م دمیشن یم شیها هیگر ان یدر م

لبخند بزند و آنها را   دیبا کهیگذشته ندارد. تصور روبرو شدن با پدر و مادرم در حال

کردم.   ضیدردناک تر بود. سحر را مر  یهر شکنجه ا  از شیمامان و بابا صدا کند برا

داشت همه را به صلح   یافتاد سع  یهم م یاز آن دختر ساکت و قانع که هر اتفاق

کردم اگر خودم درمان شوم  یساخته بودم و فکر م اریتمام ع یروان کیدعوت کند 

داشت سحر بود اما از  ازیاز من به دکتر و دارو ن شتریکه ب یحل است. کس زیهمه چ

  مشد. چرا فکر کرد ینم مشیمتوجه حال وخ یداد کس ینشان م یبس خودش را قو

تاوان آن روزها را پس بدهد؟ اثر دل   ست یقرار ن یگذشته ما را رها خواهد کرد و کس

حق داشت   .ردیدار شده اش تا ابد قرار بود دامانش را بگ  حهیو غرور جر هایشکستگ

 یزندگ کیکنم چون با رفتن من  یم  دایکرد با طالق الاقل من نجات پ  یکه فکر م

عمر   کیجسم و روح با  یماریجز ب زیچ چیسحر ه یبود و برا میرو شیپ دیجد

توانست با  یداشت و نه م یآزاد یماند. در هر حال سحر نه راه به سو یشکست نم

 از درد ادامه دهد.  پر  ینکبت بار با ذهن یزندگ نیمن به ا

به من   رهیپر حسرت خ یزده بود و با نگاه هیتک یسرد فلز واریآسانسور به د داخل

متشنج بود که هر   یخواستم نوازشش کنم اما اعصابش به حد یزد. م یآتشم م

.  میشد. در سکوت وارد خانه اش شد  یباعث عذابش م شتری از سمت من ب یحرکت

 رون یب یلباس ها همان و با  دیمختصر پاش یآب ییظرفشو نکیصورتش را داخل س

قرص  دیها را باز و بسته کردم تا شا نتیتخت رها کرد. تک تک کاب یخودش را رو

  یاش لحظه ا یدست فیک پیرا گشتم. با باز شدن ز فشی. در آخر کابمیمسکن ب

  یضد اضطراب و مسکن ها یداروخانه مسکن داخلش داشت. داروها کیخشکم زد. 

کند. کنارش نشستم.   یاست از آنها استفاده م یادیکه کامال مشخص بود مدت ز یقو
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کند. آرام   هیصدا گر یداشت ب یتخت چمباتمه زده بود و سع  یپشت به من رو

 دیگشتم شا یم یشانه اش گذاشتم. دنبال کلمه ا  یو دستم را رو دمیکنارش دراز کش

. میدخانه در همان حال مان یکیدر سکوت و تار ی. کمافتمی یبتوانم آرامش کنم و نم

کنم خودش را با حرف زدن و فحش دادن به من  یاگر کار دیبا خودم فکر کردم شا

 ؟ یدر گوشش زمزمه کردم: سحر جان بهتر نیهم  یکرده باشم برا یکند کمک هیتخل

 خوام بخوابم...  یبغض لب زد: فقط م پر
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