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 صحبتش با من بود نه با ترانه:  یاما رو  دیحرفم پر ان یسحر م

 

بخر...   هیگفتم برو دنبال مادر و خواهرت براشون هد اوش؟یبود س یشرطم چ نیاول   -

 گه؟ی... گفتم د گمیکه من م ی... با اصولرون یببرش ب

 

 ... درسته... زمیبله عز  -

 

 چرا؟   ید یاصال از خودت پرس  -

 

 که ...  ییحرف ها نیمهربون تر از ا یل یدونستم تو خ یم یبرام سوال بود ول یلیخ  -

 

اشتباهه... من به تو نشون دادم بدون صحبت درباره   یول  یفکر کرد  یدونم چ یم  -

  یشه با مادر و خواهرت ارتباط دوستانه ا یما هم م ییزناشو یمسائل خصوص ایمن 

و تو تجربه  رهیبه خودش بگ یدیرابطه شما شکل جد ی... خواستم فضایداشته باش

که به خانوادت دادم... به خاطر  بود یفرصت نی... آخرستیمحال ن ینیبب یاش کن

  یقدم هام رو با خودخواه نی نخواستم اول  نکهیوجدانم نسبت به مادر و پدرت و ا

من   یکه سر سفره شون خورده بودم به جا آوردم...تو جا یبردارم... حرمت نون و نمک

  نیرو دادم که االن کوچکتر شنهادی من اون پ ؟یریگ یم یمیاالن چه تصم یباش

نسبت به تو و خانوادت نداشته باشم ... خودشون نخواستن... اگر تو رو  یوجدان عذاب 

 دیشدن تا شا یم یخارج از خونه راض  نیریش یدوست داشتن به همون مالقات ها

چشمم به  خوام  ی... هرگز نم گمیخواهرت م یزمان دل من هم آروم کنه... االن جلو

داشتن بدون من انجامش   اجیاحت کمکهم به   یبخوره... اگر روز لتیاز فام چکدومیه

  دایپ اجیبشن و به پسرشون و نوه هاشون احت ریبودم که پ ی... نگران روزید یم
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  یبگ یایکنه... اون روز ن ینم  دایپ یپس به من هم ربط ستنی کنن... خودشون بفکر ن

وقت نه من محتاجشون بشم نه اون  چی ه دوارمیگذشته...ام  گهید یبگ یایببخش... ن

  ایمن  یونی... مدرهیبغلم رو بگ ریز ادیشون ب یکی یاگر شدم نکنه اجازه بد یلها و

...  ی من قائل نشدند روبرو کن یبرا  یحرمت  چیکه ه یاگر قراره باشه با کسان یبچه ا 

...   یمن ون یره پا بوسش مد یبه حرمت همون که خواهرت داره م ؟یشنو یم اوشیس

 کنم...  یهرگز حاللت نم

 دیکرد شا یو محکم م  یبرخورد جد دیو برنده اما حق با سحر بود. با زیتند گفت. ت

 آمدم: یکوتاه م دینبا نجایوقت پشتش نبودم ا چیبدهند. ه  هیرو رییفکر کنند و تغ یکم

 

در  یا  فهیوظ چیبود ه  یا چشم... کامال باهات موافقم! ... نه خودت و نه اگر بچه  -

... جواب بچه هم خودم  دیستیهم ن یکار چیمجبور به ه  دیبرابر خانواده من ندار

 باش! ی... مرده و قولش راض ادین شیپ یکه سوء تفاهم دمیشخصا م

 

چشم گفتن من باعث شد ترانه رنگش بپرد. چشمانش را گشاد کرد و با تعجب  نیا

 شد:  رهیبه من خ

 

 نکنه؟   یگوشش زبون دراز یبزنم تو یخوا  یبگم؟ م یچ یتوقع دار   -

 

 گذاشت:  شیلب ها  یو مشتش را جلو دیکش یبلند نیه

 

چرا بهتان   ؟یزنت بلند کن یبودم تو دست رو یراض یشما دو تا چه مرگتونه؟ من ک  -

  د؟یزن یم
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 پوزخند زد:  سحر

 

دست   ارهیشوهرم سرم هوو ب  رمیپذ ینم نکهی تو خودت کم مونده بود به خاطر ا  -

 تونم ازت داشته باشم؟  یم ی... چه توقعیمن بلند کن یرو

 

 من؟!  -

 

.  دیگو یشد سحر دروغ م یباورش م دیشن یگفت »من؟!« که هر کس م چنان 

 :دمیخودم د یرا با چشم ها زیبودم که آن لحظه همه چ خوشحال

 

  یم یخشک و خال  تی حالل هیشرمنده شدم...  یترانه... بس کن... اندازه کاف  -

 ارتتیهم بگو... برو ز هیبه بق  یدیشن  ی... هر چست ی اش برات مهم ن هیبق  یخواست

 قبول! 

 

 زد: یقبول« انگار تلنگر ارتیمنظور گفتم اما عبارت »ز یب

 

کرد  یم هیکردن... هر روز مامان گر یاز بس مامان و بابا اصرار م  ه؟یمن گناهم چ  -

... آخه  د یحرف بزن اوشیبا س دی... صد بار گفتم برنه یب یرو نم اوشیبچه س رهیم یکه م

خودش بلد  دیبد ادشیگفتم  ست؟یدست لباس خوب تنش ن کیکه زنش  یچ یعنی

پشت صحنه طرفدار  شهیخدا گفتم... من هم ه...بشیزنه به زندگ یگند م داره ستین
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رو  یقهر کردن چ ؟یخودش هم هست... چرا اعتراض نکرد  ری سحر بودم... تقص

 ما رو نگرفتن...  قهیبار خانوادت  کیکرد؟  یدرست م
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