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مسئله  دیبار است که سمانه و سع نی چندم نیا دمیفهم شیصحبت ها ان یدر م

کوبند و از واژه   یکرده بر سرش م ز یکه دکتر روانپزشک تجو یآرامبخش یداروها

لحظه   نیرا برمال کرد که تا ا ییکنند. رازها یساکت کردنش استفاده م یبرا  «ی»روان 

با   دیمدت حرمت مرا نگه داشت که درباره رابطه سع نیبود. تمام ا اوردهیبه زبان ن

  یاز ب ایهمه دن  دمینگفت. تازه فهم یز ی گذاشت چ یقرار م مایبا س یکه مدت یجوان

من   یدانسته، وقت یم نکهیر با اخانواده من خبر داشتند جز خودم و سح ییآبرو

 کرد:  یخطاب م یاو را روان  دی زده و حاال سع ینم  یکردم حرف یم رشیتحق

شمال که بره با زن برادر شوهر من قرار عاشقانه بذاره؟   یبا پسره رفت یپاشد  -

در به   نیهم یرفته جلو  ادتون یمامان تو بگو...  ؟یبود  رتیغ یب  ؟یبود دهیشمال ند

 افتادم نره؟   دیسع یپا

 اشاره کرد:  نیدر خانه رفت و به زم سمت

بار به خاطر من   کیبار... فقط  کیپاهام زانو زدم از برادرم خواستم  ی... رو نجایهم  -

... از تو خوردم   دیرو من از تو خوردم سع یلیبگذره... اون س شیاز خوشگذرون

خانواده   یتو رتیجو غ کی... باباش تهمت زد چون دینزد شماها زد اوشیمامان... س

راحت بود کس و کار ندارم... پشت ندارم...به سمانه و دوست   الشی... خدیمن ند

کنم   یم دیسف سیگ ییمن از تنها یشه ول یخونه شما شام دعوت م یپسرش که تو

زنگ زد گفت  اوشیمامان س یوقت دیخواره...کجا بود ینگاه کرد و گفت تن عروسم م

  یلو دیچاقو بزنند؟ خاک تو سر من که دلم برات لرز دیه سعفرسته ب  یقلدرهاش رو م

  رت؟یخوش گذشت با غ د؟یخوش گذشت آقا سع ؟یروان  یبه من هم گفت یتو رفت

و سمانه سالمت باشند گور  دیسع نمت؟یچشم ندارم بب گهیچرا د یدیمامان حاال فهم

...  نم یشما رو نب یخودم که ناراحت یتو زمیر یچرا؟ چون من م یدون یپدر سحر؟ م

مثل من رو  یدختر  اقتیکشند سرتون... شما ل یدو تا خشتک شما رو م نیا یول

  ینش یو مزاحم کس یخدمت کن یشه... اتفاقا هرچ ینم زیآزار عز ی... آدم بدیندار
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سحر که الزم نداره... سحر   دیگ یخودم م یکنند... آخرش هم جلو  یخفه ات م شتریب

 ... ستیخواد... سحر که گله نداره... سحر که آدم ن ینم که دلش

کلمه از   کی یسوزاند. حت یسحر را م شتری ب نیمادر و پدرش سکوت کرده بودند و هم

و   ستادندیفرما شد، حرف نزدند. فقط ا فیبعد تشر یو سمانه که کم دیترس سع

نگاه   کیاز  غیاما در دندیو سمانه را شن دیسوزناک سع یضجه زدن سحر و متلک ها

کرده.   رونشیشد سمانه آمده و سحر ب مکه دل به خون نشسته سحر را آرام کند. معلو 

حال اطراف خانه منتظر مانده تا خانواده من بروند. دوباره با تماس مادرش  نیبا ا

خواست من و سحر را از وسط پاره کند. سحر دختر   یم دیبرگشته بود. از در که رس

  وبودم به خواهر  دهیآمد. بارها د یدر نم کشیافتاد ج یم یهر اتفاقبود.  یآرام

کردند.   یم غیشود اما از سحر در یداده م ییایمادرش هدا ایاز طرف پدر  شیبرادرها

  یم یبا من زندگ یبد  یلیخ یمال تیخودش در وضع  نکهیبار حسادت نکرد. با ا کی

داد   یحق را م نی گفت اشکال ندارد. خودسرپرست بودن سمانه به او ا یکرد اما م

ندارد. الحق که محتاج تر از   ازیسحر ن ندگفت یحقوق سحر را بردارد و همه م یحت

خورد و خوراک خانه هم او را در   دیخر یمثل من که برا  یشعور یسمانه بود با شوهر ب 

 گذاشتم چه برسد به رخت و لباس!  یم قهیمض

کرد. متهم  یم رشیمن تحق یسحر و سمانه شکل گرفت. جلو نیب ینی سنگ یدعوا

گفت   یکرد. م یخواهرش از من دفاع م  دن یکوب یبرا   نکهیتر ا بی بود به حماقت و عج

همه سال طالق    نیندارم که اگر داشتم چرا ا یمشکل چیگفته و من ه یسحر دروغ م

 لیدادم آدم ها را تحل ینم تیماه  نبودم. قبال بهیرفتارها غر نینگرفته؟! من با ا

خوب شناخت و اندازه   دیگرفته بودم هر کس را با ادیمدت  نیکنم اما در ا یتیشخص

اثبات    یناخواسته برا ایکه خواسته  یمردم  یجلو دیکش وارید دیخودش توقع کرد. با

 ایخواهر و برادر  تی شکستن شخص یزنند حت یم یخودشان دست به هر کار

. سحر  دمیفهم  یلحظات خوب م نی سحر را در ا یخط قرمزها یفرزندانشان. معن

  تشیانسان یها شهیشدن ر دهیپوس یجلو  دیندهد اما با تی نبود به خانواده اهم یآدم

به   یسکوت و احترام وقت یگرفت. تا ک یپدر من م ایمثل سمانه  یرا در برابر افراد 
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باز   یبعد یضربه ها یبرا اراه ر یوقت  یگذشت و فداکار یشد؟ تا ک یم ریناحق تعب

  دیفهم  یشد که همه او را احمق فرض کنند؟ احمق نبود م یم نیاش ا جهیکرد و نت یم

 بود.  بی عج شان یبرا دندیشن یاعتراضش را همه م یکرد. حاال که صدا  ینم یتند یول
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