
                                                                                                               

1 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 در دست داشت:  یزیبود و حوله تم ستادهی در ا یجلو ینازک راهنیپسحر با 

 . میبخور پسیچ ایبچه جون... قهر نکن. قهر مال کوچولوهاست. ب  -

 نگاهم را از او گرفتم:  کالفه

 تونم حرف بزنم.  یام... اصال نم یعصب یل یخ دیخوام سحر... ببخش ینم  -

چون من ممکنه از پنجره خودم رو  میزن  یشدم. حرف نم یدونم... من هم عصب یم  -

 ناز نکن.  ای. بمیخواب یاما با قهر هم نم  نییپرت کنم پا

من گذاشت و   یپا  ی. در سکوت سرش را رودیرا گرفت و به سمت کاناپه کش دستم

  یکردم خودم را معذب نشان دهم. قلبم ب یسع یلیدر دهانم فرو کرد. خ پسیچ یکم

بود اما به قول   یزد. سحر هم عصب یو پوستم از خشم نبض م دیبکو یرحمانه م

 نیکرد. هم یمن فرق م باتا کهکشان  نیروش برخورد سحر با مشکالت زم یعامر

ترفندها بود. انگشتش را در سطل کوچک   نیاز ا یکیو ماست خوردنش  پسیچ

. سرم را به دیکش یآورد به زبان م یم رون یماست فرو برده بود و ته مانده آن را ب

 یسر و صدا  یاما حت دیایب نییضرب آهنگ بدنم پا دیداده بودم شا هیمبل تک یپشت

به رفتارش  یکرد. عصب یرا حل نم  یزیکه سحر راه انداخته بود هم چ یمسخره ا

 اعتراض کردم:

 نه؟   ای یکن یسحر تمومش م  -

  یکرد و به آشپزخانه رفت. کوسن زیرا تم زی من برداشت. م یپا  یرا از رو سرش

آب و قرص   وان یل کی. با دمیدراز کش یمهمان یکاناپه با لباس ها یبرداشتم و رو 

آرام   ی. با لحندیکش رون ینشست و قرص ها را از غالف ب  زیم یمن برگشت. رو یها

 گفت: 

 نیماش یتو  یساعت بود داشت می. ندمیلحظه ترس  کی یخوام... برا یمعذرت م  -

  نِیآتش یاژدها کیکنه به  لتیسرعت تبد نیتونه به ا یبابات م ی. چطور یزد یداد م

 بشنوه؟  یز یچ دیجو زده که برخالف حرفش نبا
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 گذاشتم:  میچشم ها یزدم و آرنجم را رو غلت

  یدار یحالم خراب شده... توقع نداشتم دوباره بگ  یلیخ م؟یشه حرف نزن  یسحر م  -

 . یریم

نخواب دوست ندارم قهر   نجای. من هم حالم بد شد. امی اببخو   میقرص بخور بر  -

 . میباش

 دارم تنها باشم. اجیاحت  -

  یتند دی... ببخشزمی. باشه عزیحرفت رو راحت بزن  یگرفت  ادیکه  ی... مرسنیآفر  -

 کردم. 

 مچ دستم گذاشت و رفت.  ینرم رو  یا  بوسه

من دوباره به خواب   نکهیکرد اما قبل از ا یسحر؟ تند ایعاشق تر بود؟ من  یچه کس

.  نمیرا بب ختشیخواست ر یحال دلم نم نیرا گرفت. با ا شرفتمیپ  یمرگ بروم جلو

توانست با وجود کوله   ی. چطور مافتمی  یدر مغزم نسبت به او نم زیمحبت آم یکلمه ا

را   یساعت قهر بودن با کس کیحد خود دار باشد؟ طاقت  نیو ترس تا ا نهیک یبار

زود از   یلیداد و خ یحساست نشان م هیاز بق  شتری نداشت. نسبت به من هم ب

ساده را به   یدعوا کیقدم نشود من  شی کرد. گفته بود اگر خودش پ یم یخودگذشتگ

که با آنها قهرم را در ذهن شمردم.  یکسان ستیکنم. ل یم لیساله تبد نیچند یقهر 

  ینم ادمی یسال هاست قهرم و حت یمتوجه شدم با بعض یکم نبود اما وقت دشان تعدا

  نیسر ا میاز پسرعمو ها یکی. با دمیخند یم یا  قهیبوده چند دق یسر چه موضوع دیآ

برنج   می برا یسر سفره مراسم پدربزرگم خواستم کم شیقهر بودم که چهار سال پ

بار به   نیکه اول یکردم کس یشتر فکر می. حاال که بدن یاما خودش را زد به نشن دزیبر

 خوابش را جدا کرد من بودم نه سحر! یحالت قهر جا

  دیبه خانه جد ی. وقت دمیخواب یکاناپه م یمن هفته ها بود رو یاز اسباب کش قبل

  نیم. همتخت بخواب یانتخاب کرد تا من رو یگریسحر آشکارا اتاق د میمنتقل شد

بهره بمانم. بلند شدم آرام به اتاق رفتم.   یسال از حضور همسرم ب نیباعث شد چند
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صدا   ی. سحر پشت کرده بود و بدمیخز وپت ریصدا عوض کردم و ز یرا ب میلباس ها

 شانه اش گذاشتم و آرام گفتم: یکرد. دستم را رو یم هیگر

 خوام.  یمعذرت م  -

 و در آغوشم فرو رفت:  دیبه سمتم چرخ یمعطل یب

 باشه؟  نیمن باش. فقط هم اوشیمراقب س  -

 حواسش به سحر باشه؟   یپس ک  -

 ام چسباند:  نهیآورد و به س نییرا پا سرش

 کردم.  یصبر م دیمن شد با ر ینکرده... تقص یسحر... بچه گناه الیخ یب  -

دانستم بارها تکرار خواهد   یدفاع از خودم نداشتم. م یبرا یشده بود. حرف  دلسرد

کردم؟  یاراده و دور از عقل رفتار م یحد ب نیبودم. چطور تا ا دهیشد. از خودم ترس

کنم. سکوت   یرا فراموش م زیافتد همه چ  یچشمم به خانواده ام م دیحق داشت بگو

توانستم   ینم  یکرده بود. حت نیرا سنگ اقات یبغض آلود سحر فضا یمن و نفس ها

گفتم با   یحد ضعف داشتم چطور م نیتا ا یافتد. وقت  یوعده دهم دوباره اتفاق نم 

  یزیاز چ دیدادم نبا یکه به پدرم بابت همکار یو آن همه وعده ا یمالقات بعد 

 بترسد؟ 

 

آمد. با  یو خواب به چشمان ما نم میزد یتخت غلت م یصبح رو کیهر دو تا نزد

 یعُق زدنش در خانه م  یرفت. صدا  رون یاز اتاق بسحر برخاست و  دیطلوع خورش

  یرفتم اما حت یقدم رو م ییدر دستشو یکرد. جلو یو مرا سرشار از شرم م دیچیپ

خودم  دی. به عقلم نرسداشتمتوانم کمک کنم ن یهستم و م میبگو نکهیا ییتوانا

به   میآمد و مستق رون یب سیخ یو صورت دهیپر یصبحانه آماده کنم. سحر با رنگ

حبس   ییدوباره خودش را در دستشو ریآشپزخانه رفت. به محض باز کردن در بسته پن 

 : دمیسرش داد کش یبرگشت عصب  یکرد. وقت
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دکتر رنگ به صورتت   می... حاضر شو بریخواد دست بزن یکوفت بخورم... نم  -

 . ستین

 گفتم اما بد برداشت کرد: یسر دلسوز  از

دکتر... نگران  می ... الزم نکرده بریخواست یو اصال بچه نمشک ندارم ت گهید  -

 نباش خودم کردم لعنت به خودم باد! تشی مسئول

  یم نییپا شیو دهانش بست. اشک ها ینیب  یسبک آورد و جلو یروسر کیاتاق  از

حاضر  عیسر دیانداختم. با ینگاه یواریکرد. به ساعت د یو صبحانه حاضر م دیچک

شد  ینداشتم اما مگر م یناز کش یبرسم. زمان برا  یقرار کار کیشدم تا به  یم

 حال تنها در خانه رها کنم:  نیسحر را با ا

...  یگ یچرت م یدار یشد یخواستم... عصب یمعلومه که بچه م ؟یگیچرا مزخرف م  -

 شده.  رمیمن قرار دارم د میبپوش بر

 پشت دست اشکش را پاک کرد: با

آهن   یبر دیبرو به قرارت برس... البد بعدش هم باسحر...  الِیخ یگفتم که ب  -

امروز ما   ی... کار داریچونیرو بپ ان یک ایو کامران  ارشیگوش ک رغضبیمثل م یفروش

 . میش یمزاحمت نم

 لبخند زدم:  اریاخت یشوم، شوکه شده بودم. ب یعصب  نکهیاز ا شتریب

 ؟ ی دار بی ! واقعا علم غ؟یزیانقدر ت  یچطور  -

 . دم یفهم ی... کاش احمق بودم نمده یخوره؟ فقط عذابم م یبه چه درد م  -

  ییکنارم گذشت و وارد اتاق شد. تصور کردم رفته تا لباس بپوشد. نشستم تنها از

 سحر گرفتم.   یهم برا یخوردم و لقمه ا 

سرخ از   یآمد. با چشمان رون یگذاشتم که ب یم  خچالیو کره را درون  ریپن  یها ظرف

 خچالیگذاشت. در  ییاز کنارم گذشت و استکان ها را در ظرفشو یو لباس راحت هیگر

 : دمیرا کالفه بستم و به سمتش چرخ
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شده   رمید یلی... تو رو خدا دوباره شروع نکن. من خیتو بگ یسحر... باشه... هر چ  -

 وضع ولت کنم و برم.  نیتونم با ا ینم

 :دیکش رون ی ب نتیکاب  یشومخصوص نان را از ک سهیبرگشت و ک

من هم انسانم حق   یول یخواد بکن یدلت م یهر کار یمگه من گفتم نرو؟ تو مختار  -

 محضر...  ییایب دینکردم که امروز با یحالم بد بشه... در ضمن شوخ ایکنم  هیدارم گر

 ؟ یکن یبابا... سحر تمومش نم  یا  -

 کنم؟  یمن؟! من تمومش نم  -

 باال بردم:  میدو دستم را به حالت تسل هر

 ؟ یبفهم یتون یبرم وقت ندارم م دیباشه من تمومش نکردم. با  -

 دستش به اتاق اشاره کرد:  با

 مانع کسب و کار شما نشده.  یبه سالمت... کس  دییبفرما  -

کرد بحث را   یشب گذشته سع  نکهیکرده. با ا الیبود که تا صبح فکر و خ نیا حدسم

  کیجز رفتن نداشتم. هنوز  ی. چاره ادیاید اما موفق نشده با خودش کنار بتمام کن

 یپدرم شروع شد. هر بار شماره تلفنش را رو یساعت نگذشته بود که تماس ها

به مغازه آهن   یسر یناچار یرو. از دیلرز  یم میدست ها دمید یم یصفحه گوش

  یزدم. صورت خندان و بشاش پدرم در بدو ورود خجالت زده ام کرد. حساب یفروش

 مرا داد.  یپز زندگ یگرفت و به چند تن از همکاران بازار آهن فروش لمیتحو

که  دینکش  یبه گپ زدن. طول  میآورد و به رسم کاسبان نشست یچا دشیجد یآبدارچ

  یکه من برا یمیقد یاز کاسب ها یک یدوباره بحث بچه دار شدن من شروع شد. 

کرد. به   یهم نداشت شروع به سخنران یو سابقه خوش نام دمید یبار او را م  نیاول

 : تگف نکهیاحترام سن و سالش سکوت کرده بودم تا ا

  الیشه... طالقش بده خودت و همه با خ یدردسر م هیکه اجاقش کوره ما یزن  -

 ؟ یداره بخواب  رادی و ا بیه عک یبا زن ادی. اصال دلت مدیراحت دنبال زن سالم بگرد
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را گرفت. پدرم هم   میچشم ها یبود که خون جلو فیشرم آور و کث یبه حد  سوالش

 و ذوق زده گفت:  دیبه هم کوب یکرده دست دایهم درد پ نکهی خوشحال از ا

به    یدختره مهره مار داره؟ هرچ  نیدونم ا یآ... خدا از دهنت بشنوه... من نم  -

 . ستیکنه... الاقل شما بگو که بدونه فقط حرف من ن یکه گوش نم میبگ اوشیس

زن هم   یدو سال اول ازدواج... خوشگل  یکیفقط  ی... عشق و عاشقاوشیآره آقا س  -

تونه وارث بهت بده ارزش   یکه نم یباعث افتخارت بشه. زن دیدوام نداره. زن با

  یلوش ردش کنه بره پبنداز ج یزیچ  هی ؟یپرس  یدوست داشتن هم نداره. از من م

 ندارند.  یزینباشند، جز دردسر چ شو آرام  یجور زن ها آفت خوشبخت نیکارش... ا

 کرد:  یدست شیبزنم که پدرم پ   یتوانستم سکوت کنم. لب باز کردم حرف ینم

کنه چون زنش اهل  یاز پسر خودمه... ماشاهلل کامران داره شبانه روز کار م  رادیا  -

کنه هر   یعروسمون کله پر باد داره... فکر م یکی نی متأسفانه او سر به راهه...  یزندگ

همه بچه هام  نیب یبگه چشم... حاج دیپسر ساده لوح من هم با  نیگفت ا یچ

 نگرفتم.   یسوزه براش زن خوب  یچقدر دلم م یدون یاست. نم گهید زیچ کی اوشیس

 تموم نشد؟!   -

 به سمت من برگردد:  یمن باعث شد پدرم با نگاه غضب آلود  سوال

رو  ایدن  یکجا نمیبب  یوجب میتموم شد... شما بچسب به همون ن اوش؟یچرا آقا س  -

 ؟ ی ریبگ  یخوا یم

 :ستادمیشدم و ا بلند

به سر من   یچه گل یبچه دار ادی... مثال تو زیکه تو گرفت رمیگ یرو م ییهمون جا  -

...مگه زنگ  یکرد یو کامران ناله م ارشیپشت سر ک  یداشت شبید نیهم ؟یزد یکی

 رون؟ یاز مغازه پرتشون کنم ب امیب ینزد

 خبر نشان داد:  یتعجب خودش را ب با
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... شب زنش تا صبح فتنه انداخته  دیر یبگ لیتحو دییبفرما ؟ی گیمن؟! چرا دروغ م  -

 .میدیطال خر شیجار یدق کرد ما برا یچون از حسود

  هی حسنش نسبت به بق نیمهمتر یکرده ول ادیداره. اشتباه هم ز رادیا یلیزن من خ  -

. طمع طال و جواهر هم نداره که اگر  ستین یبوده که اصال اهل حسود  نیزن ها ا

 نبود.   نیداشت وضعش االن ا

 جوش آورد؟  رتتیرگ غ می کرد نی... به خانم توهاوشیآقا س دیببخش   -

مسئله رختخواب من و زنم بشه نقل مجلس کاسب  یبابا... وقت یکرد  نیبه من توه  -

سرم که باز  یرگم. خاک تو یب ینیزم  بی س ارهیاگر جوش ن  رتمیغ یعنیبازار  یها

 کاش...  ی... ایدون یکه قدر نم فیاومدم. ح نجایگول تو رو خوردم تا ا

 سهیند کباعث شد حرفم نصفه بماند. چ یو کامران به دفتر آهن فروش ارشیک ورود

از مردها بلند  یکیبزرگ پر از غذا همراه داشتند. کت چرمم را چنگ زدم تا بروم اما 

 مرا گرفت:  یبازو ریشد ز

تو بوده... ازت توقع  فیفقط تعر می... ما هر جا نشستدهیپسرم... نکن زشته از تو بع  -

 دارم.

 برم کار دارم.  دیحاج آقا با دیببخش   -

 ننداز.  نیمن هم زم  یرو نیاصال حرفش هم نزن. بش  -

از عقل نشأت نگرفته اما به   یکن یکه م یکار یدان ی. مستین  یخوب زیچ یستیرودربا

زهر مزه   یو تلخ یانداز یم نییخبر ندارد سرت را پا زیچ چیکه از ه یگر یاحترام د

طعم را داشت. سحر   نیدر دفتر پدرم خوردم هم هیکه به اجبار بق ی. ناهاریکن یمزه م

کردم  یفکر م  یجوابش را بدهم. از طرف کردمتماس گرفت اما جرأت ن یچند بار

 .  دمیکش یخجالت م  شیاز رو گریقصد آمار گرفتن دارد، از طرف د

زدم. آنقدر غرق کار  رون ی ب یساعت چهار بعد از ظهر بود که از آهن فروش کینزد

. با عجله از گاراژ روغن گرفته انبار دمیشدم که گذشت زمان را نفهمکردن کنار پدرم 
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چشمانم گرفتم. پنج   یرا جلو لمیموبا یآمدم و گوش رون یدنده عقب ب  یآهن فروش

دانستم   یبود. م یبه همان ناهار کوفت طمربو یتماس از دست رفته داشتم که همگ 

که دارد حدس زده کجا هستم.   یدر راه است و سحر با آن شَمِ قو یدوباره طوفان

دست کنار صورتم گرفتم.   کیرا با  یو گوش دمیدکمه اتصال کش یانگشتم را رو

 کردم.  یم یمنت کش دیداد. با ینم یخوب یجواب ندادنش بو

جور کنم با سحر تماس  یموفق نشدم وقت خال  شگاهیدر نما بتمیشب به خاطر غ تا

  کی کینزد  ینداشتم. از دکه ا هیهد دیخر یبرا یبود و زمان کاف روقتی. دمریبگ

با  ری. تمام مسدمیخر یکه چند کوچه با خانه ما فاصله داشت شاخه گل مارستان یب

  یلیسکوت کنم. پشت در واحد خ طخودم کلنجار رفته بودم که هر چه گفت من فق 

  یشده بودم و مشت م یداد. عصب یزدم جواب نم یمعطلم کرد. هر چه زنگ م

 : دمیکوب

  یانتقامت گرفت  ؟یرو ثابت کن یچ یخوا  یکارت زشته... م نیا یلیسحر باز کن... خ  -

 باز کن...

بردارم.   نیخانه را از داشبورد ماش دیبرگردم تا کل نگیشدم دوباره به پارک مجبور

که  یرا در قفل چرخاندم. شاخه گل دیکل یوقت  دیلرز  یاز شدت خشم م میدست ها

 نبود!  چکسی که به داخل برداشتم له شد. ه یقدم  نیاول ریبودم ز دهیخر

هر دو دستم را بر فرق   تایکردم و نها یرا بررس ی. هر احتمالدمیدر خانه چرخ یکم

 بافت:  یم هیامان فرض یکاناپه نشستم. ذهنم ب یرو دمیسرم کوب

 ... نه... دکتر؟! دیخونه مادرش... نه... خر   -

  یصبر کردم و باز هم دست خال هیثان نیرا گرفتم. تا آخر لشیاره موباعجله شم با

 : دمیبه تشکش کوب یمبل پرت کردم و مشت  یرا رو یماندم. گوش

 خدا صبرم بده...آرومم کن.  یوا  -
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نفر   کیچرا  دمیپرس ی. از خودم مدمیکوب یم نیو پا به زم دمیچرخ یدور خودم م

  یقبال دوست  دم؟یام بر یهمه را از زندگ یکه از حال زنم با خبر باشد؟ چرا پا ستین

  یما را بفهمد همه کسان یراز زندگ دیبود اما از بس خجالت کش یداشت که دختر خوب

 ی. آن روزها به خودم مبتمیمص ایدن کیبا من و  ندکردند خط زد. تنها ما یکه آرامش م

 خوردم.   یام و امروز حسرتش را م دهیا از خانه بر سحر ر یهمه دوست ها یپا دمیبال

را جز خانه مادرش  ییمبل افتاده بود برداشتم. جا ریرا که ز لمیموبا یشدم گوش خم

سمت در و با  دمی. چرخرمیتماس بگ نکهیا  ینداشت. بهتر بود سرزده بروم به جا

گذاشته بود که  ییچسبانده خشکم زد. نامه را جا یورود یکه جلو یتکه کاغذ دن ید

 : نمیمن به محض ورودم آن را بب

  الیخ یب  یول یدونم کجا بود  ی. میمحضر منتظرت نشستم. زنگ زدم بر نداشت ی»تو

نداشته باشم دلم  یکه توقع دمیباشه. گفتم خط قرمز روت کش یبرام عاد دیبا گهید

.  ستی حالم خوب ن یم بود. برگشتم خونه ول خود ریحرفم نموندم. تقص یپا ینشکنه ول

  یباش رون یبرگردم تو هنوز ب یکنم وقت کرف یخونه ول کینزد مارستان یب رمیدارم م

مراقب خودش  دیگذاشتم. طبق معمول سحر با اطی. محض احت ینینامه رو نب نیاصال ا

 باشه.« 

وحشتزده بودم که   یانداختم. به حد  نیرا در مشتم مچاله کردم و با حرص زم کاغذ

بود و در   یفروش نیکه سال ها شغلم ماش یسوار آسانسور شوم. من  دیعقلم نرس

فراموش کردم با  دیشد یلوکس داشتم به خاطر نگران   لیخانه دو اتومب نگیپارک

ودم هر دو را با هم از دست  ب  ان هم نگر  دیبروم. حس پدر بودن باعث شد؟ شا نیماش

 سیتمام بدنم خ دمیکه رس مارستان ی. به بدمیدو یتوانم م نیبا آخر یکیبدهم. در تار

گرفت. به قسمت اطالعات که  یحنجره ام آتش م دمیکش یاز عرق بود. نفس که م

 بزنم:  هیگر ریز یمتصد  یکم مانده بود جلو دمیرس

 برنگشته.  یول تی زیو یبرا نجایعصر اومده ا ای... خانم من گودیببخش   -

 همسرتون...  لیاسم و فام  -
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ضعف و   یفقط کم دهیرس یساعت چهار به بخش اورژانس رفته بود. گفتند وقت کینزد

  یو مجبور شدند او را بستر یزیسِرُم شروع کرده به خونر ریداشته اما ز جهیسرگ

 کنند.

خواست   یدلم م شیحرف ها دن یشن رفتم از  یم رشیهمراه پرستار که به بخش پذ

 دهان باز کند و مرا ببلعد: نیزم

راحته... خدا رو  ییمادرت الزمه گفت تنها ایبه خانمت گفتم تلفن همسر  یهر چ  -

...  دیخبر باش یازش ب  یلحظه ا دیهمسرتون بارداره نبا یوقت یگذشت ول ریشکر به خ

  دییبفرما م؟یداد یبه شما خبر م دیافتاد چطور با یبچه م ایمادر  یبرا  یاگر اتفاق

 ؟ ی داری... سحر خانم بنجاستیا

بود. پرستار که کنار رفت تا من وارد  دهیبخش اورژانس خواب یاز اتاق ها یکی در

را نداشتم به چشمانش نگاه کنم.   نیا  یلب گفت که خواب است اما من رو ریشوم ز

مغزم   هی. تا چند ثاندمستایا  واریپرستار تکان دادم و همان جا پشت د یبرا یسر

ر گذشته. سرم را باال آوردم و با چشمان یافتاد که به خ ادمیکرد.  یدرست کار نم

شد. اگر   یچشمانم واضح تر م یبسته شکر خدا کردم. کم کم عمق فاجعه داشت جلو

 میکاش قلم پاها یا  ختم؟یر یبه سرم م یافتاد چه خاک یهر کدامشان م یبرا یاتفاق

به پدرم با  یزیشد؟ چه چ دمیعا یز یرفتم. چه چ ینم  ین فروششکست به آه یم

 کرد تا بروم حرف بخورم؟  کمیتحر د؟یرس کارش نیا

کرده   قیخون به او تزر سهیک کیسِرُم به دستش داشت و  نکهیشدم. با ا کینزد آرام

جز تماشا کردن  ی. کارستادمیبود. کنار تختش ا واریبودند اما هنوز رنگش مثل گچ د

سرد   یصندل یهدف رو  یکبودش نبود که خودم را مجاز به انجامش بدانم. ب یلب ها 

 کنار تخت نشستم.  

  چیدانم چقدر گذشت که من فقط زُل زده بودم به چهره غرق در خواب سحر و ه ینم

که بلند شد با عجله از  لمیموبا یکردم. صدا یجز سرزنش کردن خودم نم یکار خاص

خواستم بفهمد   یرفتم. بغض کرده بودم. مادرم پشت خط بود و من نم رون یاتاق ب
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 نی داشت در ا میکه عنوان مادر برا یکس  شیکجا هستم. سخت بود سفره دلم را پ

گرفته من   یصدا دن یبا شن یسخت باز نکنم. بعد از سالم و احوالپرس طیشرا

 : دیناطرافم را ش یسرو صداها نکهیتا ا دیمشکوک شد. چند بار پرس

 شده؟ یمرگ من بگو چ ؟یمارستانیب اوشیس  -

 مامان من خوبم.  یچیه  -

 سحر؟ دعواتون شده؟    -

 نه مامان دعوا کدومه؟   -

 .افتادم یبگو تا راه ن رمیجان من بگو... من بم  -

اصرار کرد تا طاقتم از  یلیاز سحر گله داشتم. خ  یپر بود. از خودم، از پدرم حت دلم

 رفت.  نیب
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