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تکان داد: من  یبود انداخت و دست دهیبه من که رنگم پر ینداد. نگاه تی سحر اهم

 رفتم... کارت تموم شد زنگ بزن برگردم... 

 یم رونمون یکرد؟ ب ینجور ی چرا ا نی: ادیدر کامل بسته نشده بود که تبسم پرس هنوز

 تر بود...  نیکرد سنگ

به آنها نگفته   یداشتند بشنوند و هرگز بزرگتر ازیکه ن ییبود حرف ها دهیرس وقتش

و خالصشان کنم. تبسم آغازگر وز وز کردن پشت سر ملکه قلبم بود   می بود را بگو

 نیخونه سحره نه من... دوما کمتر نجایابتدا او را خطاب قرار دادم: اوال که ا  نیبنابرا

 کردن شخص خودت بود...  رون یتونست بکنه ب یکه م یکار

 یکار بد د؟یکن یتعجب م یشدند: از چ رهیوق زده به من خ یسه نفر با چشم ها هر

  اینه ح دی... به وهلل که اگر خودتون بوددیمدت در حقش نکرده باش نینبوده که تو ا

  دیکن یسحر به خاطر من سکوت کرد... فکر م یشد نه احترام بزرگتر ول  یسرتون م

 رم؟ یبگ  یزنم خونه مجرد یشد برا  ینم ارخدشه د رتمیغ ایبرام راحت بود  یلیخ

چشمم   یجور وقت ها بود تا خودش را جلو نیکه مختص ا یآرام اریبا لحن بس ادرمم

خواستم بپرسم مگه   ی... من اتفاقا مدای: ببخشدیدفاع نشان دهد پرس یمظلوم و ب

تونست خونه مادرش بمونه؟ دعواشون شده؟ تا حاال نگفتم که دخالت نکرده   ینم

 باشم... 

ام گذاشتم تا   نهیس ینداشتم دستم را رو یوجه درد چیحالم خوب بود و به ه نکهیا با

دادم: اتفاقا خوب شد  هیبه استهزاء زدم و تک ینکند. پوزخند  یرو ادهیجرأت ز یکس

  یحت زیترفند از همه کس و همه چ نی ما من با اا  میخواست جدا بش ی... میدیپرس

که ساخته دست من و   یاعصاب نداشته ا  امشآر یخودم دورش کردم... خواستم برا 

که وضع   زمیبه سرم بر یچه خاک نمیبب رهیمثل غار پناه بگ ییبود، بره جا انمیاطراف

پول شد به خاطر گناه نکرده... من که    هیخونه سکه  نیدر هم یشد... جلو ینطور یا

 ادشی چکسی وقت هم نداشتم... ه چی ندارم انگار ه یارزش چیشما ه یجلو گهیکال د

 ... دهیکش نجایمن چرا حال و روزم به ا ستین
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 ...  نهینب رهیمادرت بم  -

 : دور از جون... میهمه با هم گفت بایتقر

با من   یاون بار که اومد اوشیس نیسکوت شد و بعد ترانه شروع کرد: بب  یا  لحظه

خوب فکر کردم به تو حق   یراستش وقت یشدم ول یاز دستت عصبان یلیخ یحرف زد

 ... میدیکش یم شیمونا رو بدون مشورت تو پ هیقض دیدادم... ما نبا

 

 ... دیکرد یبهش فکر م یحت دیشما اصال نبا  -

دادگاه... مامان حق نداره ازت   یتو ای دی با هم قهر بود ای... شما میخب نگرانت بود  -

 نوه بخواد؟ 

من انقدر نفهمم خودم صالح خودم رو   یعنینه نداره... اصال به شما چه؟ هان؟   -

تونه حالل مشکالتش باشه؟ چند   یم اوشیخوره س یبه مشکل بر م یندونم اما هر ک

 ها من بهیغر یشد من واسطه شدم؟ چطور برا یزن و شوهر یدعوا لیفام یبار تو

  یبودم و سحر داشت آبرودار میرسه؟ اگر من عق یدرباره خودم نم دیرس یعقلم م

جمع  یکشه تو  یخجالت م اوشیس دیشا دیلحظه به خودتون نگفت  کی ؟یکرد چ یم

ما  مینه تصم ای میما با هم بمون نکهیا یمشکل داره ول  یک ستیبگه ضعف داره؟ مهم ن

سفر که حق من و   هیبود نه شما... اصال معلوم هست پشت سر من چه خبره؟ به خاطر 

به من گذشت...  یچ دیدون یشدم... چه م یبه مرگم راض دیبا من کرد یکار دزنم بو

با   یهست چطور ادتیو عالقم به خانواده زنگ زدم  یبهت از سر نگران یتو وقت نیهم

خواست سحر مثل تو بره سفر   یدلت نم یلو  یبود  تیخوش یخودت پ ؟یمن کرد

 تو تبسم...  نطوریخارج... هم

خواست سحر سفر بره؟ من   یچشم گرد کرد و از در فاصله گرفت: من دلم نم ترانه

 غلط کردم...
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جلوش رو  یهم از خودش دفاع کرد: من اصال به سحر چه کار دارم؟ بره ک تبسم

 گرفته؟ 

 بچه هام...  نمی خواد بب یدلم م  شهینوبت مادرم بود: به خدا من هم حاال

  یحرف ها پر بود: آره همه تون خوب منو م نی . گوشم از ادمیحرفش پر ان یم

اون شما رو دوست نداره... من به سحر برسم شما   دی... اصال عاشق سحردیخواست

بار هم   کیاداها رو... نیا دیخوشتان باشه... جمع کن دی... به قول مامان بردیخوشحال

کدومتون  چیه دمیخودم شن یها گوشمن که با  دیشده الاقل به خودتون دروغ نگ

فرق    زیباشه همه چ گهید یکیاگر  دیکن  یمن با سحر بمونم چون فکر م دیدوست ندار

 دمیبا چشم د  یکردم ول یگفت همش ادعاست و من خفه اش م یکنه... سحر م یم

وجه   چیبه ه  دیکه با سحر دار یرفتار نی .. اپشت سرم. دیراه انداخته بود یچه قشقرق

 ... ستین دیکن یادعاش رو م هک یزیچ
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