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من تکان داد تا سوار شود. با چند گام بلند  یبرا یبلند شد و سحر دست ریدزدگ یصدا

 مانعش شدم:  ندیبنش یصندل  یرو نکهیخودم را رساندم. قبل از ا

 لج نکن.  یر نصفه شبسح  -

 کامال آرام و به دور از خشم گفت:  یلحن با

 ...ایخونه مادرم کارت تموم شد ب رمی . مستمیلج کدومه؟ باور کن ناراحت ن  -

 : دمیغر میدندان ها نیادامه دهد. از ب نگذاشتم

 . میزن یباال حرف م  ایبسه... ب  -

و هر چه در دستش   دیرا محکم به هم کوب نی. در ماشدیلرز یاز خشم م شیصدا حاال

 انداخت:   نگیبود وسط پارک

  ی... وقتگهیحرف... حرف ... حرف... به خدا بسه د م؟ی خسته شدم... چقدر حرف بزن  -

  نیا  یتونه به تو بفهمونه تو یبچه نم یشدن خودت... حت  ضینه مشاور، نه من، نه مر

آخه چقدر؟   م؟یبمونم؟ دوباره حرف بزن  یچمنتظر  دی... بایافت یبار ن نیهزارم یدام برا 

 شه؟  یحرف زدن تموم م نیا یکِ

خونه هم که به نامت زدم... قراره تکون بخورم  ی... االن حق طالق دار گهیآره د  -

 فرق سرم؟   یبکوب

دار  اریاخت  یمحضر، برگردونم به خودت... وقت ایفردا ب نی... هماوشیس یاحمق یلیخ  -

مال خودت  اینکرد. ب  یهم فرق  دی. دست من رسیکن یدگدرست زن ینتونست  یبود

شدم.   یمن اگر قصد سوء استفاده داشتم بچه دار نم ؟یبرس  یخوا یبه کجا م نمیبب

با   ی... من چطوریکرد یو باهاش آشت یساعت فقط با پدرت تنها موند کیالمصب 

گناهم رو   یمن و بچه ب یِتونه هست  یساعت حرف زدنت با بابات م کیترس که  نیا

 کنم؟  یبکشه زندگ یبه نابود 

تن لش بود که از  ارشیداشت؟ مسئله ک یاصال به تو چه ربط  ؟یگیچرا مزخرف م  -

 دارم...  فهیکنه... من در برابر خانواده خودم وظ یم یبابام دزد
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  یکن یمن گفتم؟ غلط کردم با هفت پشتم... چرا وانمود م ؟یندار فهیگفته وظ یک  -

 ای یکه من هرگز نخواستم به خانوادت پشت کن یدون یخوب م یلیخودت خ ؟یخر

زنم   یحرف م یدارم درباره چ یدون ی... خودت م ادیاز دهنت در ب   یاحترام یب یکالم

 یم  یبودن و فتنه گر یمحکوم به روان من که  شهیمثل هم یبار بر  ریز یخوا یفقط نم

 ... ی شدم که تو به کار خودت ادامه بد

  ایکن... بچه که به دن یراحت زندگ الیاالن با خ نیبابات هم شیبابات پُرت کرد؟ برو پ 

سراغ ما... اگر   یایعقب افتاده بابات انجام شده باشه، بعد ب یتمام کارها دیاومد با

بمون...   یریپدرت بپذ ینوپا، به جز زندگ یزندگ کی تی مسئول یتون  یو م یمرد هست

... برو به سالمت... نگران طالق من هم  اریصورت سر من و خودت رو درد ن نیا ریدر غ

 . ریپس بگ  یداد یهر چ اینباش صبح ب

  تیکنم. در آن وضع دایخشمم پ یرو یتا کنترل کم دمیکش قیعم ینفس ها یبار چند

دندان   ی. مشتم را ال اورمیگرفته بودم به خاطر ب ادیکه  ییها کیتوانستم تکن ینم

 را بستم و آرام گفتم:  نگیدور شدم. پشت به سحر، درِ پارک یگرفتم و کم

 . میزن یباال... باشه حرف نم ایفقط ب  -

 جمع کرد و به سمت آسانسور رفت:  نیزم یصدا از رو یرا ب لوازمش

از تو نخواستم. گفتم درست   یدایز زی جا تموم شده باشه... من چ نیهم دوارمیام  -

که وعده داد و هر بار پوچ از آب در اومد تو   ینداده بودم... کس  یقول چیشه من ه ینم

دفترخونه دلم   می... منِ احمق دوباره بهت اعتماد کردم... مدارکم حاضره صبح بریبود

  شتیمن با ترس پ ی... گرچه تو دوست دار یکن یدگخواد با ترس کنارم زن ینم

 . ری باشم. شب به خ

. با خودم  دمیچرخ یدور خودم م نگیباال رفت و من وسط پارک  ییمن نشد. تنها منتظر

  یم یرو ادهی. مشکل از خانواده من بود؟ سحر زدمیپرس یزدم و سوال م یحرف م

توانستم انجام دهم؟ من مَرد نبودم؟ آخر چه   یداشتند که نم یکرد؟ همه از من توقع 

  یفشار هر دو طرف داشتم له م ریز  دم؟یرس نجایگم بود که دوباره با سحر به امر
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به خانه رفتم. توقع داشتم قهر کرده   یچارگیاز سر ب تاینها یماندم ول یشدم. کم

 . دیکش یانتظارم را م ریماست موس یو ظرف  پسیبسته چ کیباشد اما با 
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