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رو بگو از حاال به   ایتلخ نیدادم: بس کن... دوباره قرقره نکن ا رون یکالفه نفسم را ب

 م؟یبعد چه کار کن

تو فعال   یمن گفت یگلو یرو یاز پاهات رو گذاشت یکیداد: تو  هیتک واریرا به د سرش

 ادیتو ز یجا صبر کن تا من برم آرزوهام رو برآورده کنم بعد وقت برا نیخفه شو... هم

نبود....   ریامکان پذ ییو دوتا یبه صورت مواز  یزیچ چیمغزت ه یهست... کال تو

 ایوردست  یتونست  ینم یتاز بود کهیبود... تو  ادهند ادیکردن  یمیبهت کار ت یکس

سوخت تا تو  یم می لحظات جوون دیچه برسه به همسر... من با یهمدست داشته باش

تالش کردن  ایمن هم حق فکر کردن  دی... بعدش شا یتکون بخور  ینتون یربش یپ

که  یمد او ید ینقشه کش  ی... رفتیکن یهمون کار رو م یکردم... االن هم دار  یم دایپ

که   یخونه ا  یتو یبنداز  ی... بر یکن  رابیدوباره با چند تا لقمه نون منو موقتا س

  فتینباشه وقت شر یتا دردسر یگوشه پنهان کن کیبود  یانبار  هیبرات شب شهیهم

  یباشم...م تیانبار  یتو هی تونه اثاث ینم  گهید یول اوشی... دوستت دارم سرهیبگ رو

  می کنم حال یم یجهنم زندگ یاالن دارم تو مردمهم قبال  دیشا ؟ی فهم یم رمیم

 .... ستین

تمام مدت او مثبت نگر  یتوانستم اعتراض کنم وقت یکرد اما چطور م یم یباف یمنف

تخت و نور  یبرگرداند سمت پنجره کوچک باال  یکردم؟ رو یبود و من مسخره اش م

به   گریبار د کیبود داخل مردمک چشمانش افتاد.  شهیکه درست پشت ش یچراغ برق

زدم و محکم   بی در دل نه یشگی هم یها یخودخواه  یخاطر خودش و نه از رو

اگر   ینباش... حت گهید یظلم بسه؟ نامرد بود یتسی اگر ن ؟یعاشق اوشی: سدمیپرس

زخم هاش رو مرحم کنه بهتر از  گهید یک یبغل  یتو ییبره جا یولش کن یقراره زخم

... اون هنوز از تو شجاع تر و خوش قلب تره که دم از  شیدست هات بشکن  یتو نهیا

احمق؟   یعاشقش نباش یزنه... اصال مگه جرأت دار  یرو م دشدوست داشتن جال

وگرنه تو   یبزن ادیفر  یبار فقط عشق و احترامت رو حق دار نیا یسرش داد بکش ول 

 خفه شو اون حرف بزنه... 
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م معلوم کرد. چهارزانو شدم و هر دو  را با خود  فمیام کارساز بود. تکل یمکالمه درون

سال ها بهت دروغ   نیسحر... من اگر همه ا نیگذاشتم: بب شیزانوها یدستم را رو

بار با صداقت به چشم هات نگاه کردم گفتم عاشقت نبودم اما دوستت که   کیگفتم 

بود... اما   یسطح یلیکنم خ یعاشق نی تو تمر ابتونم ب نکهیا  یداشتم... احساسم برا

فرق    زیتونم بگم انقدر عاشقت هستم که همه چ یال... دوباره با همون صداقت محا

گرفتم تازه کالس اول نشستم اما دارم   ادیگم االن هم  یکنه... من بلد نبودم... نم

هفت   ام یزخم خورده است ول یزندگ ن یدونم ا یم ؟یفهم  یگذارم م یبراش وقت م

زحمتات   الیخ یب یخوا  ی... م میرفت... ازش درس گمیسال عمرمون رو پاش گذاشت

عذاب وجدانم اصال   یتو بشم... بگذارش پا الیخ یتونم ب یخوام و نم یمن نم ؟یبش

... حاال  رمینم یکرد  دایحس نکنم آرامش پ یتا وقت شتمیر خیب  یعشقم رو باور نکن ول

بار نوبت توست...منو   نیکشم ا ینقشه نم گهیمن د م؟یکن یبگو بدونم... چطور زندگ

 ... نیبب

:  دیتکان دادم تا نظرش را بگو ینگاهش را به چشمانم دوخت و من سر یحال یب با

  یاحترام  یبدون عشق با ب ی... از اول هم نبود... من زندگاوشیس ستیسخت ن  یلیخ

کنم  یکار م رمیهم نخواستم... گفتم خودم م ادینخواستم... پول ز ییو زورگو

با هم نه   یعنی ییمنظورم از دو تا ؟یفهمیم یی... دوتامیبساز ییرو دوتا مون یزندگ

با  رهیکه م ی... فرق تو با اونمیپاش له کنه...مجرد که نبود ریرو ز یکیبپره اون  یکی

کنه به امان خدا با درد  یولش م دهی م یخال یکنه وعده تو یم یناموس مردم باز

  راچ یدو نفره رو قبول کن یزندگ کی  تیمسئول  یتون یمن  یوقت ه؟یچ رهیخودش بم

  یخوام نقاب تو باشم... من مرد پولدار نم یمن نم ت؟یباز یتو یاریرو م گهید یکی

  دهیم تیفقط امن  ارهینم اره؟یم یخواستم... گور پدر پول مگه همه دارند؟ مگه خوشبخت

  یشکنه هرچ  یدل م یشه بدستش آورد ول یهست با تالش م شهی ...پول همنیهم

مونه... دل من ترک خورده   یتا ابد م رکشت یاگر به هم بچسبه جا یحت یخرجش کن

  لیبه م گهیچون د یو بساز یباهاش بسوز دیبا یاگر هنوز خواهانش هست  اوشیس

 کنه... یمن کار نم
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نم پمپاژ  کنم زهر به خو  یتونم کار یهاش من هم نم چهیماه یرفته تو  ی... تلخ

راه ولمون   ان یارابه که م کیو  میخواست یسقف م کی یشروع زندگ ینکنه... ما برا

زن و   یلیاز خ شتریهم ب ینکنه مدلش مهم نبود... متراژش مهم نبود... همون طور

چون   ینبود همش حس فرار داشت تی گزند ریتو دلت گ یول  میداشت تی شوهرها امن

  یم یکه قبال نقشش رو باز ی... مردیکه قبال توش بود  یاز خونه ا  یتونست ینم

... من  یبش یدیوارد مرحله جد یبگذر یبود  تی تو دوران مجرد ی... از هرچ یکرد

بره   یکیالاقل  رهیرو داشتم که بهتره خفه خون بگ یادیحس آدم مزاحم و ز شهیهم

 ...  اشخواسته ه یپ

حرف هات  ی.. االن آماده ام... همه دونم سحرم. یآرام و از ته قلبم گفتم: م یلحن با

کنم به اشتباهاتم... االن شجاعتش رو دارم و   یهم قبول دارم... اگر الزمه اعتراف م

  یشم نم یحاال که دارم اصالح م یول  امیباالخره به خودم ب یممنونم که باعث شد 

هم   گهیبار د کیجز تو کنم... فرصت بده...  یا گهیخوام تجربه هام رو خرج کس د

 کنم...  ینم مونتیاعتماد کن پش

 دیمن زنم درست... با اوشیپشت دست اشکش را گرفت و دوباره شروع کرد: س با

شرافت مگه نداره؟ غرور   ست؟یزن مگه انسان ن یتو باشم اون هم درست... ول  عیمط

 یاگر نتونه حاکم عادل  یاست ول نداره؟ گفتن مرد حاکم خانواده ینداره؟ حق زندگ

کار  میش رو نداشته باشه... اگر بلد نباشه تقسیباشه... اگر بلد نباشه... اگر هنوز آمادگ

به  دیبا یعنیفکر کردن نداشته باشه  یو ذهن آزاد برا  دن یشن یگوش شنوا برا  ایکنه 

اورهاش زنشه... مش رشی... وزرندیبگ میمشاورهاش رجوع کنه به جاش تصم ای ریوز

اش    جهیتن  دهیجواب نم شهیتاز بودن هم کهیدوست هاش هستند...  ایخانواده اش 

که  یمغزت از خودت ساخت یکه تو یبت مردانگ  نیاز ا ایما... کوتاه ب یشه زندگ یم

  یزهای همه چ یعنی... مرد یحام یعن یکوه... مرد  یعنی... مرد شیدیبه وهلل بد فهم

  فی سر جنس لط یاگر بلد نباشه دست محبت رو هیکه درخت زندگ یخوب... مرد
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هاش  شهیبخوره به ر وندیپ گهیدرخت د کیبا  دیتونه محصول خوب بده با یبکشه نم

 گنده...  یم ادیاز شاخه هاش در ب یبزنند هزار تا کار هست که تا نکنه هرچ  یتیتقو

 د؟ یشن ینم می گوش هاچرا قبال دمیپرس یبودم و از خودم م  شیلب ها رهیخ مبهوت

خودم سخت کرده بودم سحر داشت با کلماتش  یمدت برا نیکه در ا ییزهایهمه چ

  یبرا   یدوش بکشد. نان ینتواند رو ینبود که مرد یکرد. آنقدر سنگ بزرگ یآسان م

گذاشتن و به انسان  گریکدی ی... احترام به نفس هایزندگ یبرا  یخوردن و سقف

ها   نهینشست وسط س یم دشآورد و عشق خو یبودن هم حرمت قائل شدن آرامش م

  نیو بهتر ییآل گرا دهیکرد اما از بس دنبال ا یم  هیاز بوسه و آغوش گرم هد یلیس

آب و علف فرو کرده ام راه   یخشک و ب  ابان یرا در ب میها شهیر دمینفهم دمیبودن دو

  یتر رفتم تا چانه ام را رو کینزد یام. جرأت کردم کم دهیبررا هم  گرید یکینفس 

اش بگذارم نفسم به نفسش گره بخورد: سحر... من عاشقت   یاستخوان   یزانوها

 نجایتونم بگم... ا یصادق تر نم نی... از ایخواستم باش یشدم... قبال نبودم فقط م 

دوباره نقش   ایوسط راه ب نی... از همم یاز اول شروع کن ایکه بگم ب ستی نقطه صفر ن

بعد    میکن یم مینکرد ی... هر کارن... من بشم دوست پسرت تو بشو دلبر ممیکن یباز

...  می ش یهم سقف م میر یم میهم سر و هم دل باش ییدوتا می تون یم میدید یوقت

دونم باور   یکنم... م یم ریخ یخندونم دعا یخرم لبت رو م یم تی نشد من برات امن

شه... حاال بگو   یدلت قرص م یکن دایاگر آزادت کنم حق انتخاب پ  یول یکن ینم

 ؟یزن من شد یمن... چرا خر شد یوحشتزده  یچولوفاخته کو

کردن من چند  حتیقلبش را با نص  یرو  نیبار سنگ ایآرام تر از قبل بود. گو نگاهش

خواستم   یاخت: از خونه ماند  نییزد و سرش را پا یگذاشت. لبخند  نیزم یلحظه ا

 فرار کنم! 

 دلت رفت؟   یدیمنو د ی: تو که گفتدیباال پر میتعجب هر دو ابرو از

گرفت: آره خب... خواستگار داشتم اما در حد حرف بود اجازه   یشتر یعمق ب لبخندش

اشتباهه... چون   یگفت ازدواج از راه خواستگار ی... خواهرم مادیب یکس میداد ینم
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بشم   دیخودش رفته غلطه من هم با یکرد هر راه  یده بود فکر مخودش شکست خور

کرد...   یم یاتاق زندگ کی یتو ن برگشت با م یغالم حلقه به گوشش... از وقت 

 ری خواست ازم بسازه نبودم... تقص یکه م  یهاش رو قبول نداشتم... من اون حتینص

ما همون شب که سمانه از خونه شوهرش   یکل زندگ تیریمادرم هم بود... انگار مد

 اش...  نهیس یرو  دیبرگشت مثل مدال چسب
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