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مادرش وارد آسانسور شد: زشته آخه... دعواتون  دمیانداختم و د یبه راهرو نگاه

 شده؟

 خواد...  ی: گفتم که نمدیآه کش کالفه

من   یپا یجلو ییدمپا عیدر گذاشتم. سحر سر یرا جلو میشدم و کفش ها وارد

 گذاشت: بده به من... 

: سحر نگران دمیپرس دمیپوش یم یی که دمپا نطوریمگل را دستش دادم و ه دسته

 کرد...  یم هیشدم... مادرت داشت گر

  هیباال رفت: دخالت نکن... گر شیصدا  یگذاشت و کم نتیکاب یرو  یرا عصب ینیریش

داشتم تنهام گذاشت...   اجیبا همه وجودم بهش احت یکنه چون مقصره... چون وقت یم

چون   ومدمیبه حساب ن چوقتیبچه مادرم بودم... ه نیتوقع تر یو ب نیآزار تر یمن ب

کو گوش شنوا؟ هنوز  یکجا بوده ول گناهشاومد... نشستم بهش گفتم  یصدام در نم

با   چکسی جز سمانه نداره... سمانه بگه ه یا  گهیانگار بچه د ستادهیهم پشت سمانه ا

 نازل کرده... دیجد هیسحر حرف نزنه انگار خدا آ

باره بگو سمانه دوباره فتوا صادر  کیخورد: خب   یدم دعوا از کجا آب مز یم حدس

 کرده من هم بفهمم داستان از چه قراره؟ 

همه وقت فرمودند من که گفتم   نی: خانم بعد از ا دیلرز یم شیحرص دست ها از

خودش که عقل نداره... اون  دشیاریب دی شه... االن هم بر یبدبخت م اوشیسحر با س

پشت   رمیبگ لیکردم که پول بده وک یمن التماس بابام م یسمانه وقت نیوقت هم

 ... دیشما دخالت نکن هیبچه خوب اوشیگفت س یسرم م

 بگم غلط کرده...  ایدونم ممنون سمانه باشم  یاالن من نم  -
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  ییرا بفهمد. صداحرفم  یتا معن دیطول کش هینگاهم کرد. چند ثان یعصب یو کم جیگ

 ...  اوشی... سی: وا دیکوب  نیآمد و پا به زم رون یب شیغرش از گلو هیشب

  یشده بود ابون یدشت و ب ی: خب عشقم اگر بهت پول داده بودند که االن آهودمیخند

 گردوندم؟  یبرت م  یچطور

به چه   نیو نگاهش به دسته گل دوخته شد: حاال ا دیاش کش یشانی به پ یدست

 مناسبته؟

خانه کنار دسته گل گذاشتم: قول   دیو همراه کل دمیکش رون یکتم ب بی را از ج قولنامه

که   یا  هیتونم همه مهر یبدم... نم تی بهت امن یبر  یخواست یداده بودم اگر روز

در حقم  یلطف بزرگ یباش یراض نیاگر به هم یپرداخت کنم ول  میحرفش رو زده بود

خودت با هم   قهیبخر دکورش کن به سل  یدوست دار یبرو هر چ یخوا ی... میکرد

...اجاره آپارتمان هیمهر یمال توست جا نیا یخوا  ی... نم میکن یتوش زندگ میبر

 ... یسر پول با من بحث نکن  گهیبه حساب خودت که د ادیبزرگه هم م

 

 

 

توش  ان یخونه خودمون هم بدم ک ی... اگر اجازه بدشگاهیدونم و درآمدم از نما یمن م

  نیتو ا یخونه حق توست از هرچ نیا  یچه بر  یبمونه تا دستش باز بشه... چه بمون 

 ... میکن یخودمون حل م نیهم ب زهایچ هیهفت سال در کنارت در آوردم... بق

  یا  هیم شروع به محاسبه کردم. مهردر ذهن  یکرد. لحظه ا یبه قولنامه نگاه م رهیخ

شد. به خودم  یآن آپارتمان م متیچهار برابر ق بایکه در عقدنامه نوشته شده بود تقر

معامله  نی. ممکن بود تصور کند با ادمیرا وسط کش هیفحش دادم که چرا حرف مهر

الت  جم یرفتم تا هر طور شده رو یخودم کلنجار م باکنم.  یدارم از او سوء استفاده م

 هیگر ریمرتبه خودش را در آغوشم رها کرد و ز کیام ماله بکشم اما سحر  دهینسنج
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را دورش حلقه کردم و به   میخوشحال شده؟ بازوها ایدانستم ناراحت است  یزد. نم

را به باد   متوانستم خود ینداشت. آن لحظه فقط م ی. هق هقش تمامستادمیانتظار ا

  یدونست یبرد: م  نیباره از ب کیرا به  می ها یزد که نگران یاما سحر حرف   رمیفحش بگ

 اون کاغذ نوشتم؟ یتو یچ گهیدو سال د یبرا 

زنم...   یم تارینوزادمون گ یمن برا  ین یخونه بب یایادامه داد: تو ب  دیمرا که د سکوت

ثابت   کردم محاله... تو امشب یتا خوابش ببره... فکر م یبا من بخون  ینیکنارم بش

باالخره   نکهیخوشحالم... نه به خاطر خونه و پول... به خاطر ا یلی...خستین یکرد

ها هم   نیکدوم از ا چی... اگر ه یکه چقدر آرومم کرد خ... آی شد دمی... امیعاشقم شد

... ممنونم مرد  استیدن کیبرام  یکه منو به حساب آورد نی برام مهم نبود هم ینداشت

 کنم...  یکنم... به خدا جبران م ی... جبران م یخوبم...ممنونم به من اعتماد کرد

کل  یوقت  یحد حس مرد بودن و اقتدار نداشتم. حت نیبود. هرگز تا ا  یبیعج احساس

  یقدرت درونم وجود نداشت. شانه ها  نهمهیشدندا یداد من ساکت م کیخانواده به 

از   سیخ یفشردم. بوسه ها یرا به قلبم م فشیودم و تن لطلرزانش را محکم گرفته ب 

خم   ینکه کمکش کنم راحت تر ببوسد کمیا  یگردنم مثل معجزه بود. برا یاشکش رو

  یآن تخت زهوار در رفته با فنرها  یکردم. آن شب رو یشدم و خودم هم همراه 

بنا   یقبل  یها رانهیو یکه با خون دل رو یخانه عشق یآجرها نیشکسته اش آخر

 .می. هم سر و هم نفس و هم دل شدمیدیرا چ میکرده بود
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