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خبر از   ی خود ب کهیکرد؟ در حال ه یهست که بشود بهش تک یی جا یتیگ  کران یب یانتها ن یدر ا  ایآ ییگو   یوقتها  با خودت م یگاه

  نهیکه خدا آن رو در تو نهاد ید یخدا....ام ایبزن  و بگو  د یدرخت ام ۀ . دست بر تند یبه نام ام یبر درخت  یداده ا ه یکه تک یآن

  د یدونفره....ام  یزندگ  یبه هوا  د یبه عشق...ام د ی...امیبه زندگ د یاز جانب اوست. ام ی حکمت یدار  یکه به جلو بر م ی کرده. هر گام

 شود.....    یکه از من جوانه زده و ما شکوفا م ی

 

 عشق  ینام خدا به

 ییباچشما رهیبه خود بگ  یارتعاش  نیسالن بزرگ عمارت بدون آنکه بذاره صداش کوچکتر یدرسرسرا  تیاون همه جمع یجلو

ازدواج   نی من با ا یصرف نظرکن  متیخوام ازتصم  ی بارازت م نیآخر  ین برازد:خا اد یوفر ستادیخان ا ی ازحدقه دراومده روبرو

  یزیچ چیکنم ه   یکارروم   نیدارم ا یچ  ی سر!بفهم برا ره یخۀ:دخترد ی توپ رش به رنگ خون به دخت  یی.خان باچشماستمیموافق ن

  ن یا نی: چرابادزدیوفر  د یسالن کش ی حضارتو یبسو  ی. محکمتراز قبل دستیقبول کن ی توهم مجبور ذارهیرنمیتأث  ممیهم توتصم

بس بشه؟ چرا شما خان؟   نحاضرنشده که دخترش عروس خو  یشوم بشم؟ چراکس ی عروس  نیا یقربان دمنیبا فه یهمه دخترتو طا

من عروس خون بس   ی که بخواد دخترش رو جا شه یدامیپ یجمع کس ن یکردازقبل بلندترداد زد:توا تیچراشما؟ سپس روبه جمع

  ن یشد:هه! بب ی به پوزخند پررنگ  لی. نگاه منتظرش تبد ومد ین رونیب یازکس یی. صداد یتو سالن چرخ یبازشکار  کنه؟ نگاهش چون

 ستیحاضرن  چکسی اشاره کرد وخان رو مخاطبش قرارداد: ه تیخواد! باز با دست به جمع یعروس خون بس نم یکس نیخان!بب

که دخترش رو   ستیکدومشون حاضرن چ یه یقوم کرد  نیدرحق ا ی همه خوب نی! تو که بعد ازاچکسیکنه!ه ی برات فداکار

ونون ونمکت رو   ی عمر دستشون روگرفت هی که   یم قو ن یا نهیخان! ا یزنیم نه یکه سنگ شون رو به س   یاون قوم  نهیبدبخت کنه ،ا

:بسه ستاره! بسه! من به  د یکش  ادیبلندترازقبل فر  نبارخانیکنه خان! ا یبرات فداکار  ستیحاضر ن یکس  ازهیخوردن و حاال موقع ن

  نیب ی زیونرتا کشت وکشتار وخ  ی کن یبا پسرجعفرخان عروس  د یندارم! تو با ی قوم به قول تونمک خور ونمکدون شکسته کار نیا

ازدست دادن   متیبه ق  ؟یمتیزد:به چه ق ادی نحس تموم بشه، من مجبورم ستاره! بفهم! ستاره برگشت ومثل خان فر ۀف یدو طا نیا

نخواهم   یکار  ن یازم نخواه!من هرگز تن به چن نو یمن؟ نه خان!ا یوآرزوها ی از دست دادن جوان متیتنها دخترت؟ به ق یزندگ

خوام عروس خون بس   یمن نم  ؟یستی سکوت باال برد: چرامتوجه ن  ۀداد! خان هشدارگونه گفت: ستاره! ستاره دستشوبه نشون 

زد:   ادیخوام! سرشو باال کرد وفر یخوام!نم یخوام خان! نم ی رو بکنم، نم ی کس ی زیکلفت وکن عمر برده و ه یخوام  یباشم، نم

 شانیشاهد بگو ومگو ی کس گه یروترک کردن تا د  سالنبگم که حرف دلمو بفهمه؟! به دستورخان همه  ی به ک د یبا نویا ایخدا

کنه،   تت یاذ یکرده اس، قول داده نذاره کس  لیدرس خوانده اس، تحص ه،یپسره خوب  روان یستاره!س  نی نباشه آرومترازقبل گفت: بب

گفت:تا    یفیضع. ستاره با لحن یو بر ییایب  ی توون یهم هر وقت دلت خواست م  یبعد ازعروس  ، یکن ی خودت خانم یقول داده برا 

ست برگرده خان؟!  خانواده اش وهروقت دلش خوا دن یهر وقت دلش خواست بره به د ید یرو د  یحاال کدوم عروس خون بس

خوشم   روانیازس  ؟من یزن یکنه خان؟!بچه گول م یخودش خانم یتو خونه اش وبرا  نهیکه بش ید ی رو د ی کدوم عروس خون بس
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اسم عروس   ی عمر زندگ  ه یخوام بعد  یخوام، من نم ینم  ینچسب شوهرم بشه، من شوهر زورک ۀخواد اون پسر ی دلم نم اد،ینم

که من   ستین ی اون یزندگ نیرو برام نخواه،ا  ی شوم ی زندگ ن یکنم چن یخون بس روم باشه! لحنش ملتمسانه شد:خان التماست م

  نیتازه ا یبش روان یس  دعروس یبا یچه نخوا یفرداشب آماده باش چه بخوا  یآرزوشو داشتم. خان بلند شدو مقتدرانه گفت: برا 

همراه   ی.لحنش باطنزشهینم دایپ یعروس خون بس نیهمچ ران یا یجا  چیه بختت نزن که هپسره دوستت داره پس پشت پا ب

رو با   رش یندونست.دامن بلند حر زیجا نیازا  شیبه عروس خون بس گفته خوشبخت وخوش اقبال؟ حرف زدن رو ب یشد:تاحاال ک

. خودشو  د یچی صداش تو کل سالن پ کهیاتاقش درته همون سالن رفت. در رو محکم پشت سرش بست طور ه دوست جمع کرد وب

بشه از   یروگونه اش جار یاشک نیخواست کوچکتر ی بودن. نم ختنیفررو ر  ۀ رو تخت انداخت.اشک توچشماش حلقه زده وآماد

سماجت  نیکرد تا پدرش دست ازا شهیکارمیچ ی ول ره یسرنگ  یعروس  نی باز مقاومت کنه تا ا د یبودن خودش بدش اومد با فیضع

فرا    د یدست بذاره تا زمان راازدست بده، با یدست رو   د ی. نباد یبه ذهنش رس  ی بود فکر رهیطورکه به سقف اتاقش خ نیبرداره؟ هم

ازجاش  ز یخ ه یتنها راه ممکن بود. با  ن ینحس فرارکنه ا یعروس  نی که به ذهنش خطورکرد تا ازا ی کرد، بله فرار! تنها راه حل

  ی دست لباس راحت ه یآورد. تندتند  رونینباشه رو از کمد ب زیکه شک برانگ  ی کوچک ی برد. ساک دست.به سمت کمدش هجوم د یپر

که خواست ساک   نیگذاشت هم  شیدست ف یرو داخل ساک چپوند. مدارک مهم رو تو ک شیدست مانتو وشلوار ولوازم ضرور   هی و 

هراسونش، وسط اتاق خشکش زد.   یاش نشه در باز شد. ستاره با ساک تودستش و چشما متوجه یکنه تا کس  میرو داخل کمد قا

داد. صنم در رو پشت سرش بست با تعجب به   رون ینفسشو آسوده ب شییتنها  یصنم همدم تموم روز ها دن یفکر کرد پدرشه. با د

د گذاشت وبه طرف صنم برگشت. دست رو  کم توساک رو  یستاره بدون معطل ه؟ یساک چ نی:ستاره جون اد یستاره نگاه کرد پرس 

بهم قول بده؟! صنم لب تخت نشست موشکافانه از   ینزن یحرف چکسیباره به ه نیخوامدرایبازوش گذاشت و گفت: صنم ازت م

بشم من   روانیتونم زن س  ی خانم؟ ستاره کنارش نشست وگفت: صنم من نم ی کن کار یچ یخوا ی : مد یسرتا باال نگاهش کرد، پرس 

آزاد بارم   یعنی  م یروندارم من دخترِ آزاد رعهدبوقی مسخره ودست وپاگ ی قانونها نیتحمل ا گه یعروس خون بس بشم د خوام ینم

  نیا ی خوام کمکم کن ی صنم! ازت م رم،یازش اجازه بگ  د یآب خوردن با ی برا ی بشم که حت ی کس ریخوام در بند واس  ی آوردن، نم

درست نکنم. صنم همچنان    یکه برات گرفتار   دمیقول م  نیستاره ادامه داد: بب رد ک  یصنم هنوز مات نگاهش م ؟یکن  ی کار رو م

ساکو   نیا یجور  هی خوام  یکنم فقط م  یازهمون جا فرارم  شگاهیبرن آرا ی منو م ی نگاهش رو ستاره زوم بود: صنم جون فردا وقت

تو صورت ستاره درگردش بود   ی رانیوحرنگ صنم هنوز تو بهت  یشیم  یهم نفهمه!چشما ی کس یکه تو کمد گذاشتم بهم برسون

صنم رو تو   یبرم؟ دستها نجایبره تا من از ا ی نم ییماجرابو نیازا یکه باز ستاره به حرف زدن ادامه داد: صنم قول بده کس

 ؟ ید یمونه، بهم قول م  ی منو تو م نیراز ب  ه یدستهاش فشار داد: بهم قول بده مثل 

 کشه!  یخانم خان بفهمه منوم -

کنم،بهت    ی برگشتم برات جبران م یروز هی رفتم و نجایجزتواعتماد کنم اگرازا یتونم به کس یمن نم فهمه،صنم ی نم چکسیه-

مستقل ،محکم و    یکنه،دختر  ی اعتماد نم یدونست ستاره به هرک   ی محبت تو فراموش نکنم.صنم م نیتا آخرعمرا  دمیقول م

سرش به شرکت خودش گرم بود تموم   ی کیشون تهران بود واون  ی ک ی هت بوده، خان با داشتن دوپسر،ک صبور درتموم مشکال

توسط   نهای زم  نیدوپسرش ازهم  لیمخارج تحص  یازهر بابت راحت بود. حت الشیدختر بوده وخ نیا  ۀبه عهد  نهاش یامور زم ۀادار



 من ستاره  دیام

6 
 

  ومد یکرد. دلش ن ی م ی دخترش داشت باز  یبرسر زندگ شده بود که خان ازآنها خبرنداشت حاال خان چه راحت ن یستاره تأم

.  ونتمیشکوفا شد تا عمر دارم مد  یستاره به لبخند  ی بایز یلبها ارم؟یو کجا سا کو ب یمعطل کنه لبهاشو بهم زد:ک  نیازا شتریب

که    یآدم  ن یات با ا ندهیخوام آ ی کنم، نم  یدل خودم م ی کار رو برا  نیخانم! من دارم ا ه یچه حرف  نیصنم با هول جواب داد:ا

  ن ی. ستاره دو دست صنم رو گرفت: ممنونتم صنم! همون طورکه گفتم هرگزاامیبتونم ازعهده اش برب دوارمیاما ام شه تباه ب ی گفت

ه  ! فقط هرجا ک دوارمیراه موفق بشم. صنم قبل ازخارج شدن ازاتاق گفت:ام نیکنم فقط برام دعا کن که تو ا  یمحبتتو فراموش نم

 .... داتاق روترک کر  عیمواظب خودت باش وسر  یرفت

ستاره رو در اون هست   یاضاف یلباسها  نکهیا ۀرفت. صنم با استرس ساک رو به بهون  شگاهیدوتا از خدمه ها وصنم به آرا همراه

  ادیب شیاتاق آراهمراهم تو  ی گفت: دوست ندارم کس تیباخودش آورده بود. ستاره رو به هرسه نفر که همراهش بودن کرد با جد 

گذاشت وگفت:خانم    شگاهیازسالن آرا ی خونه. صنم ساک رو گوشه ا د یشماها بهتره برگرد رم، راحت ت  ی طور ن یباشم ا خوامتنهایم

. نامحسوس به صنم  د ی. ستاره با خشم گفت: جواب خان با من حاال زود برکشهیما رو م میجان، خان اگربفهمه که تنهات گذاشت

از شرّ اون دوخدمه هم رها بشه... زن   سرتونستزد. صنم قبل ازدو خدمه سالن رو ترک کرد. باالخره با هزار درد یچشمک

حرف زن   ش یگوش   یصدا زد. ی ستاره حرف م یخودش برا  یاز دوران عروس  ز یر ه یبند انداختن صورتش بود و شگرمشغولیآرا

  نگ بهش ز یاومد واز تلفن عموم  رونیب شگریدست زن آرا  ریاز ز  یعذرخواه هی . با د یکش  ی. ستاره نفس آسوده اد یرو بر شگریآرا

 آروم جواب داد:بله؟!  ی لیزده بودن خ

-.......... 

...  یرو درحقم تموم کرد یمچکرم،خواهر   ،یفت یوگرنه تو دردسرم  یکن  ر یخواد خودتو درگ یبه بعد نم نجایممنونم صنم جون ازا-

  ه ی برام  شه یخانم م د ی: ببخششگرگفتیرو به زن آرا ش یبه خودش گرفت.برگشت تواتاق آرا یناراحت ۀاف یق ی بعد از قطع گوش 

 شگرمنی. زن آراعتریکم سر ه یفقط    زنهیشور م  یدلم بدجور  مارستانی بردنش ب ورده! حال بابام بهم خ د یخبرکن  س یسرو یتاکس

بابام   گمی دادزد:من م  یبلند  باًیتقر ی. ستاره باصدامینکرد ی کار چیما هنوزه  د یبر د یتون یکرد وگفت: ستاره خانم شما نم  یمن

که ستاره   ییبا سروصدا شگری! زن آراکاریخوام چ  یبدون بابام روم یبخوره توسرم، عروس  یعروس  نی !اش؟یآرا ی گ یتوم مارستانهیب

 خبرکرد.... سی سرو یتاکس  هی براش  عیبه راه انداخته بودکوتاه اومد. سر

  ن یفقط از ا رهیرو بگ  ی چه شهر ط یکرد که بل ی نم یشد. براش فرق  نال یشد. باعجله وارد ترم ادهیرو حساب کرد وپ ی تاکس پول

ساعت بعد تو اتوبوس   کی که کجا بره...  رهیگ ی م م یکه راحت شد اون وقت تصم الشیتونه دور بشه تا خ ی بره وتا م رون یشهر ب

 اش بکنه..... ی ابیورد  رهیباهاش تماس نگ  ی روخاموش کرد تا کس شیرفت. گوش   ینشسته بود وبه سمت بندرعباس م

به    یجا نشستن درد گرفته بود. کش وقوس  هی سر راه توقف کرد. تموم بدنش از  یبعد چهارساعت اتوبوس تو شهرکوچک باالخره

شد. صبر کرد تاهمه به   ادهیپ نیمسافران ازماش  یۀنرم بشه. همراه بق یبره و بدن خشکش کم رونیاز تنش ب یبدنش داد تا خستگ 

  به سمت مخالف  یتخت ها نشسته بودن. بدون معطل  ی رو رونیازمسافران ب ی و توک تک به اطرافش کرد.  یرستوران برن، نگاه
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  نیاتوبوس دست بلند کرد.هم نیاول یو افرادش بشه. برا   رخانیبه جا بذاره تا دوباره اس  یخواست ازخودش رد  یجاده رفت. نم

زد نشست. سرشو به    یکه چرت م  یسوارشد... ته اتوبوس کنار زن مسن  ره یاز راننده بپرسه کجا م نکهیکنار زد بدون ا نیکه ماش 

 .....د یحت خوابرا الیداد وبا خ ه یتک  یصندل یپشت

  دهیدونست چقدرخواب ی بود.نم کی تار ی هوا د یکه د ی زیچ نیچشماشو بازکرد اول  ی.وقتدارشد یازخواب ب یتکون دست با

  نیا ی بخور یز ی چ هی  یبش اده یپ ی خوا یزن اونو به خودش آورد:دخترم نم  ی االن سرحال ترشده بود. صدا دهیاماهرچقدرکه خواب

مادرجون   ستمیگفت:من گرسنه ن د یاش کش ده یپف آلودش وخواب یچشما هب  ی کنه.دست ی توقف نم شتر یب قه ی دق  ستیاتوبوس ب

فرارکردم؟با نبودعروس خون   دهیبعد دوباره اتوبوس به راه افتاد.تو افکارش غرق بود:االن خان فهم قه یدق ستی...  بد ییشمابفرما

که بعنوان   ه یدختر بخت برگشته ا  کدوم ایکشته بشه؟   یک  ارهنبارقریا شه؟یاز نوشروع م زهایدوباره خونر ا یکنه؟آیکارمیبس چ

به   جیبرگشت. گ شیواقع  یا یبه دن شیزن بغل دست  ی...که دوباره با صداای شه؟ یشمر فرستاده م ۀف ی عروس خون بس به اون طا

معده   ی نطوریا یگرسنه بمون ستیکلوچه رو بخورخوب ن ن یشده بود نگاه کرد: دخترم ا دهیزن که در برابرش کش ۀ دست درازشد 

بود. زن محو خوردن ستاره شد.   زنخورده یچ چ یگرسنه بود ازصبح ه ی لیآروم کلوچه رو گرفت. خ  ی. با تشکریر یگ ی درد م

لبخند   گرسنه بودم. زن  یحساب نیخوشمز بود واقعاً به موقع داد یل یلقمه رو قورت داد، رو به زن گفت:ممنون مادرخ نیآخر

  ی ب گنیکنم بهم م  یم  یکه زندگ  ییبود، اسمم هاجره،جا دهیرنگتم پر ،آخهیدونستم گرسنه ا ی زد وگفت:نوش جونت، م ینینمک

  ی ستاره نشست وگفت:منم ستاره هستم.هاجر با لحن مهربون وآروم یرولبها  ییبایدخترم.لبخند ز یب  ی هاجر، توهم بهم بگوب یب

 مادر؟  ی کن  ی! تنها سفرمیی:چه اسم با مسماد یپرس 

خطرناکه! توهم   ی لیاوضاع واحوال خراب خ نیسفرکردن اونم تو ا ییتنها ی دون  یبله. لحن هاجرنگران کننده به گوشش خورد: م -

 . زهیخاطرت برام عز گمیرو بهت م نهایکه دارم ا  ی البته مثل دخترم ی کم ندار یز یرو چ ماشاء...هزارماشاءا...بزنم به تخته ازبَر و 

  یکه مجبور   هی مادر؟مگه شغلت چ یچ ی عنی: د یشغلم مجبورم سفرکنم.هاجر متعجب پرس  ی!من به اقتضایب  یب  نیدار اریاخت-

مجبور به دروغ گفتن بود. با   ش یکنون تی وضع  یخودش زد اما به اقتضا یبه حرفها یتو دلش پوزخند  ؟ستارهیسفر کن ییتنها

آب    دنیم لی بزرگ بزرگ بهم تحو یدروغها  ایهمه آدم تو دن نیخوره، ا یمبرن ییکه به جا  یکم دروغ مصلحت  هی خودش گفت: 

هستم   یاستش دنبال شهررسه:ر یکه به آخرنم ا یبگم دن کیکوچ  یدروغ مصلحت ه یخوام  ی خوره حاال که من م ی ازآب تکان نم

باشه   یحاال هر شهر ،خواستم نبودن  یرو که من م  یز یاون چ یرفتم ول  یباشه، چند شهر ی شغل مردمش کشاورز شتریکه ب

 داشته باشن. ی کشاورز یبرا  ی مرغوب  ینهایباشه که زم یی جا هی کنه فقط   ینم ی فرق

 ؟ یهست یشهر ن یهمچ هی که دنبال  ه یمگه شغلت چ-

داشته باشه رو دوست ندارم،   رت یکه با رشته ام مغا  یکه درس خوندم کارکنم،کار   ی!دوست دارم تورشته ایمهندس کشاورز-

  جاد یا یبذارم که هم شغل گانیمردم دفترمشاوره را ی آن شهر برا تیکشاورزها ومحصوالت بهتر وباکفا  ی قصد دارم برا قتش یحق
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که   فیوگفت: ح د یکش ی مادر. ستاره آه  ی کن  یم  یخوب ی لیزد: چه خوب! کارخ ید کرده باشم هم به سود مردم باشه.هاجرلبخن

 که گفتم؟   یطیشرا ن یبا ا ن یرو سراغ دار ی! شما شهریب  یکنم، ب  دایرو پ یشهر ن یهمچ هی هنوز نتونستم 

اون   د یشا ی بسنج طویوشرا ی نیاونجا رو بب یی ایب ی کنم مردمش اکثراًکشاورزند، دوست دار ی م ی که من زندگ ییدخترم جا-

تونست   یبوجود اومد، نم یترس مبهم ه یدلش  ی حرف خوشحال شده بود اما تو نیاز ا نکهیباشه که تو مَّد نظرته!ستاره با ا ییجا

زن   نیبا ا شه یبود. درسته چند ساعت م یبزرگ  سک یر ط یاشر نیها تو ا بهیبه غر کردن اعتماد کنه،اعتماد  ی به هرکس یبراحت

وسرد وگرم   ده یکنه. معلوم بود هاجر زن دوره د تیروهم رعا اطیجوانب احت د یاما خوب! با دهیازش ند  ی بد  زی آشنا شده و چ

بهش زد:بهت حق   ی بخش نانیرو لبخند اطم نیداره ازا د یستاره در جواب دادن شک وترد د یاست. هاجرفهم ی ا ده یروزگار چش

،دل به   اد یتا ستاره به حرف ب د یطول کش قه ی . چند دقیهرطور راحت  ستین ی اجبار چیکنم، ه  یدرکت م ، یبهم اعتماد نکن دمیم

  ش به یبخش نان ینداره.هاجر لبخند اطم یامتحان کردنش ضرر  ام، یرو هم م ی کی نیرو رفتم ا یزد و گفت: من که چند شهر ایدر

 . یخودم مهمون ش یپ یرو ندار یی وجا یبیتو اون شهرغر  یدخترم! نگران جاهم نباش تا وقت ادیوشت م زد: حتماً از شهرمن خ

باشه که من دنبالشم!حاال اسم  یشهرهمون شهر نیا نکه یشما رو داشته باشم وا ی همه مهربون نیا اقتیل دوارم ی!امیب  یممنونم ب-

 ه؟ یشهرتون چ

 داره همه اهل کارند. ی اما مردمان خوب  ه یلوشان دخترم! شهرکوچک-

 شهرِکجا هست؟  نیا-

با خودش عهد کرد   رهیم  وارکجید  نیا ایتا ثر ی خشت اول را کج بذار یوقت  ؟ ییاز توابع رودباره،خودت اهل کجا النیگ یازشهرها-

 وغ ساخته بشه: اهل کردستانم.با در شیزندگ  ۀقص  یۀ زن دروغ نگه تا بعداً مجبورنشه بق ن یبه ا گهید

 ؟ یدور   نیاونم شهر به ا یی ایسفرب نیبه ا ییشدن تنها یخانواده ات چطور راض-

مجبورم کارکنم تا بتونم    یمخارج زندگ یبرا کنهیم ی عمه ام زندگ شیپ ره یپ ی لیمامانم سه ساله عمرشوداده به شما بابام هم خ-

نبود   ی خورد سودش اونطور ی خورد اگر هم م ی نم ی کنم به درد کشاورز  یم  یکه من زندگ  ییشو جورکنم آخه جا یضی پول مر

 کنم.   نیتأمبابام رو  ی که بتونم باهاش پول داروها

  تیخودش بزنه و به پدرومادرش اهم یبه خاطر خانواده اش اززندگ  شهیدامیپ ی دوره زمونه کم دختر  نیبده مادر!توا رتیخداخ-

 بده و برسه. 

دوره زمونه کمر شکن   ن یتو ا یمخارج زندگ   یدونی! خودت بهتر م یب یمجبورشدم ب ی ذاشتم ول  ینبودم هرگزتنهاش نماگرمجبور-

 شده.
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گفتن نداشت.   یبرا یبه خداباشه..... حرف دتیام  شهیهم ذارهیوقت بنده هاشوتنها نم  چیه ییخدابزرگه دخترم، اون باال-

تو   گه یکه د  ی مادر یکرد،هوا  ی م ییدل شوهوا شتریشبق مانند ب  یاهیس  نیاشد. رهیشب خ یکیوتار  یاهیبه س  اتوبوس ۀازپنجر

غم دلش سبک بشه.   نیازا ی کم د یدرد ودل کنه شا ی شد، دوست داشت با کس یشهرنمشهرواون  نی ا ۀ نبود، اگربود آوار ایدن نیا

که   ید یجد  ی رقم خورده بود. زندگ شی رو ش یدرپ ی ا ده یچیمبهم وپ یکه تهش مشخص نبود،زندگ  ذاشتیپام یداشت به راه

براش   نطوریخدا ا  دمینه؟شا ایراه مقاومت بکنه  نیتونه توا ی دونست م ی خواست، نم ی م ف یوحر دش یطلب ی به مبارزه م هایسخت

 ....رسپردیشکر گفت و چشماشو بست. خودشو به دست تقد  یقرارش بده. تو دلش اله شیمورد آزما  یخواسته تا تو سخت

                    ******************************* 

راحت شدم تموم   شیوگفت:آخ  د یکش یبه بدن خشکش داد. نفس بلند  ی شد دستهاشو باال برد وکش وقوس  اده یازاتوبوس پ ی وقت

  ی گرفت وکنارستاره اومدو:به شهرمن خوش اومد  ل یبارِاتوبوس تحو اتوبوس.هاجرساکشو از قسمت نی استخونهام خشک شدن تو ا

.هاجر دستشوگرفت واز درب  یکه بهم اعتماد کرد ی ب ی انداخت وگفت:ممنونم ب یی رابزرگ اونجا نگاه گذ  نالیدخترم. ستاره به ترم

  یدخترم م  شهیجرگفت:همبودن ها یطورکه منتظر تاکس نیفاصله گرفتن هم نالیازترم ی اومدن. کم رون یب  نالیترم یخروج

  ۀبه راننده داد... ستاره ازپنجر  اجرآدرسوهردو سوارشدن. ه یتاکس  ستادنی... با اادیامروز کار داشت و نتونست ب ی اومد دنبالم ول

کس بهش   چی اومده بود که عقل ه ییکنند، جا ی نم شیدایپ نجایخان وافرادش ا گه ی.مطمئن بود دزدیم د یمناظر شهررو د یتاکس

رد گم کردن اتوبوس شوعوض کرده بود....   ی شهر بمونه به خصوص که برا نیتونست درا ی توآرامش م ی وتا مدت د یرس  ینم

بزرگ ودو طبقه   یساختمان شد. خونه ا  یرون یب ی ظاهر ونما یشدن. ستاره محوتماشا ادهیپ نیرو پرداخت کرد. ازماش  هیجرکراها

رو تو   د ی کند.هاجرکل ی زندگ ییجا نی اومد که چن ی. به ظاهرِساده وآروم هاجرنمد یبه رنگ سف یقرمز وساختمان  یروانیبا ش 

به   دنیبره،ساکشو تو دستش جابجا کرد وداخل شد.از دم درساختمان تا رس  داخلدرانداخت وبازش کرد.منتظرشد اول ستاره 

  نکهیت خونه کوچکتربود...باتعارف هاجر وارد ساختمان شد.با انسبت به مساحت ساخ اطشیبود. ح اط یح یمتر  ستیدرسالن دو

کرم    یشهر خودش نداشت. مبلها یابا ساختمانه یشباهت چیداشت.ه یخونه براش تازگ  نیا دن ید یبود ول  ی مرفه ۀ خودش ازطبق 

سالن قرارداشت، پرده ها با مبل ها ستِ   یاوپنش دم در ورود  ۀبود.آشپزخون ده یبخش یخاصۀکه به سالن بزرگ جلو  یی بایز د یوسف

مرتب ومنظم بود.هاجر   ز یداد.همه چ ینشون م  یخاص رو به تماشاچ عتیطب ک یاز ییبایز ۀکه هر کدام منظر  ییبودند وتابلوها

  یدنینوش  ه ی شم یاستراحت کن منم االن بلند م یدخترم کم نیمبل انداخت: بش ن یاول ی شو ازسر برداشت وخودشو رو یروسر

  یتونیز یآروم رفت و رومبل کنار هاجرنشست. ستاره تازه متوجه موها   ییبره.باگامها رون یازتنت ب یتاخستگ   ارمیبرات م  خنک

  یبزرگ ن یبه ا ۀخون  نیتوا  یب ی:بد ی نبود، پرس  دایخانم پ نیتارمو ازا ه ی  هازخون  رونیبود. ب یرنگ وکوتاهش شد.زن با حجاب

تنها   یاز رفتنش گفت: تنها اره،قبلیب یخنک ی دنیزد وازجاش بلند شد تا به آشپزخونه بره ونوش  یلبخند  ؟هاجری کنیم یتنهازندگ

هم تو پر بود   ی کم د،یسف یقدمتوسط وپوست با ی باراز پشت سرهاجررو براندازکرد زن نیاول  یهم نه دخترم!به آشپزخونه رفت.برا

 کرد.....   یومتواضع بودنش اونوخاص م  یسادگ نیبود که ا یی بای. سرِجمع زن زومد یتوپربودن بهش م  نیکه ا
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!  ینشست وگفت:نه چه زحمت ش یقبل ی. هاجرسرجایفتی خواد تو زحمت ب ینم ی راه ۀ شربت رو ازهاجرگرفت:خودت خست ینیس 

  کنهیبوشهر کارم روگاه یبده: پسربزرگم تو ن ح یشترتوضیمسافرتها عادت کردم. نگاه گنگ ومبهم ستاره باعث شد ب  نیبه ا گه یمن د

مکافات باهاشون دارم   یخوام برگردم کل   ی م ی وقت  ،ی شیشون عاشقشون م ین یاگر بب نم، یتا نوه هامو بب  دنشید رم یدوبارم  یسال

 تکون بخورم. ذارن ینم امیکه ب

  ی تا گلوش ازخشک د یازش نوش  ی شربتشو برداشت و کم وانید؟هاجرلیدخترم دار  ه ی د یگفت ؟ی چ چه خوب!دخترتون-

  یسؤال  گهیفاصله داره. ستاره د   نجایبا ا م یساعت ون ه یکنه،ی م  یازدواج کرده رشت زندگ   شهیم ی سال هی :دخترم ادیدرب

داشت.هاجرکناراتاق  باًبزرگ یسالن تقر کی باالسه اتاق و ۀ . طبقفتباالر ۀ.....همراه هاجربه طبق د یوسرکش دوشربتشوبرداشتینپرس 

  ی.ستاره وارداتاق شد.اتاق بزرگ ودلباز یبمون نجایا ی تون  یم  یاتاقت! تاهر وقت دوست داشت نم یو درشو بازکرد ا ستاد یته سالن ا

  هی فرصت  نی رم راه افتاد دراولوبا کارم نکهیهم ی ب یِست شده بود. رو به هاجرکرد: ممنونم ب  د یوسف  م یبا سبزمال زش یبود.همه چ

 کنم.  یوزحمتوکم م  رم یگ  یخونه م

  یار یدرب ییمنو از تنها ی تون  یم  ره،یمنم حوصله ام سرنم یندارم تو که باش  ی تو خونه تنهام وهمدم  شترروزهاینگوستاره جون!ب-

بغض راه گلشو    نکه یهاجر رو تو دستهاش گرفت با ا ی. ستاره دستهامیشی رمی  ربهیکنم پس باهم  یخدا کمکت م ی رضا یمنم برا 

  یبازو  ی.هاجر دستشو رو یب ی همه محبتتوجبران کنم، فقط برام دعا کن ب ن یا یروز  ه یبتونم   دوارمیگرفته بود اما حرفشو زد:ام

 ستاره گذاشت: خدابزرگه دخترم.....

  ه ی یۀ که لوازم اول  یاش سنگ تموم گذاشته وهرچمدت هاجر بر نی گذشت.تو ا ی خونه م نیازاومدن ستاره به ا یهفته ا سه

 اون لوازم رو قبول کرد..... دهیبعنوان قرض بعداًپول اونها رو پس م  نکه یکرده بود. ستاره به شرط ا  هی دختربود براش ته

چشم   شیباربه گوش  ن یهزارم ی کرد. برا ی باغ رو تماشا م یپشت اطیاتاقش نشسته وح ک یتراس کوچ یصندل  یرو  شه یهم مثل

  یتا بتونه به کارها ره یبگ  ید یگرفت خط جد   میخطش رو فعال کنه. تصم یزود  نیخواست به ا یدوخت هنوز خاموش بود نم 

دونست ازکجا شروع    ینم ی خانواده نباشه ول نیسربارا نیشترازایکرد تا ب   یکارم  ی هم برا یفکر د یبده. با یروزمره اش سروسامون

  یچون پدرش همه جا نفوذ  رهیشماره حساب ردشو بگ  ق یتونست برداشت کنه ممکن بود خان ازطر ینمکنه. ازپس اندازش هم 

  ی کیکه تو  ی هرزِباغ بود.هاجرهم به امامزاده ا ی باغبون درحال هرس کردن علفها میکنه. رح داش یتونست پ ی داشت و راحت م

  مِیرفت وارد آشپزخونه شد.صدف همسررح نییپاۀبه طبق  همان شهربود رفته وهنوزبرنگشته بود. حوصله اش سررفت. یازروستاها

دخترم؟ ستاره با اون    یالزم دار  یزی: چ د یستاره تو آشپزخونه پرس   دن یکرد. صدف با د  یباغبون، داشت بساط شام روآماده م

  ی گذاشت لبخند زد و رو ی م شیروبه نما یی بایتضاد ز اهشیس  یوموها د یرنگش که به پوست سف ی درشت وعسل یچشما

  یب یکرده؟ صدف درحال پاک کردن برنجها سرشو باال گرفت وگفت:ب  رینقدردیا یب ی:چرابد ینشست، پرس  ز یپشت م یصندل

روصورت شوپشت گوش   ۀخت یر ی دستش موها  هی با  ارهنباش وقتشه برگرده.ست کنه،نگرانیامامزاده زمانو فراموش م ره یهروقت م

رفت به   ی گرفت م ی جاهاعالقه داشت هروقت دلش م نجور یبه ا یلیمامانمه اونم خ ه یکم شب  هی  یب ی ب یفرستاد: راستش رفتارها

  یگفت که سبک شدم. صدف بلندشدو برنجها رو داخل ظرف گود   یگشت م ی برم یموندوقت ی امامزاده وتاغروب اونجا م هی
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بود   اره،جوونیکس حرف روحرفش نم چی دارن ه ی حرف شنو ی ب یهمه ازب نجایگرفت توهمون حال گفت: ا رآب یرش یو ز ختیر

  نجایتا به ا  د یکش ی سخت ی لیبود. خ فیشهر رو حر  نیتنه کل ا ه ی  امرزش یشد. تو اون زمان بعد ازمرگ شوهرِخداب وه یکه ب

رسالن  د یکنم به خاطر بچه هام هست.....صدا ی م  یگفت هر کار  یرد،منک ینیداماعقب نش ی رو شن ی .حرف هرکس وناکسد یرس 

کرد    یبه سمت در سالن،آشپزخونه رو ترک م  که یبلندشد،درحال یتمام بمونه ستاره با خوشحال مهیصدف ن یباعث شد حرفها

  دن ی... با دـیچقدرد نجو  یب  یب ی گفت: اومد  ی بلند  یسالن باصدا ی اومد چقدرم حالل زاده اس. توراهرو ی ب یگفت:صدف جون ب 

مرد   ه یتا مغزش فرمان بده درمقابل  د ی طول کش یجاخشکش زد. کم دوهمونیتودهنش ماس  حرفیۀتو سالن بق  بهیمردغر هی

ستاره   دنیتو؟ مرد تازه وارد باد  یایوم  ریز  ی صاحب نداره سرتو انداخت  نجایآقا مگه ا ی . به خودش اومد، داد زد:هسادهیوا  بهیغر

قبل    ۀبود خشک زده نگاش کرد.ستاره نسبت به دفعبسته  یولختش که دم اسب  اهیس  ی و موها ی دست آب ه یاردراون بلوزوشلو

صدف زود به   ی !هَوار زد:آها؟یتو؟  نکنه دزد  ی واومد   ری ز یاس سرتو انداخت له یطو نجایمگرا گمیآقا؟م ستم ی: مگه با تو نادزدیفر

ستاره که دست به   دنیوارد راهرو شد. با د ع یسر د یبلندستاره رو که شن ی.....صدف ازتو آشپزخونه صداانیصدوده زنگ بزن تا ب

دست به صورتش زد وگفت: خدا   ه یبا  هو یبه شخص دم درسالن.  د ینقطه زل زده بودنگاه کرد، رد نگاشو گرفت تا رس  هی کمر به 

  ی ب ی:بد یشد پرس  ده یکش دفکه متوجه نشدم؟ نگاه اخم آلود ودرهم مرد به سمت ص نیاومد  ی ک د؟ییمرگم بده آقا شما

بشه شما   داشونیپ د یبا گه یرفتن امامزاده د یب  یمرد تازه وارد نباشه:ب  د یتا تو د ستادیستاره ا  ی جلو ع یست؟صدف سرکجا

انداخت و بدون نگاه کردن به ستاره که پشت صدف محوشده   نیی. مردسرشو پاد یتازه کن  ییگلو  ارمیب  یز یچ هی تا براتون  د ییبفرما

باال رفت وستاره روهاج و واج همونجا جا گذاشت.صدف چمدون مرد رو از کنارِدر به داخل سالن برد   ۀبه طبق  تیبانبود باعص

  ۀ رده رو داخل قابلمخو سیخ ی بودن؟ صدف برنجها یآقا ک نی: اد یودوباره به آشپزخونه برگشت. ستاره به دنبال صدف اومد پرس 

باالرفته   ییچه طرزحرف زدن با آقا بود؟!ستاره با ابروها ن یوهم زد، برگشت طرف ستاره و گفت:خدامرگم بده ا ختی آب جوش ر

  ه ی. ستاره باکناگمیروم ی ب ی ب کیصدف دوباره برنج درون قابلمه روهم زدوبرگشت جواب داد:پسرکوچ ه؟ی :منظورت ازآقا کد یپرس 

 هاجره؟!  یب  ی شناختم که پسرب ی به ظاهرخوش اخالق رو م ی آقا نیازکجا ا د یبا گفت:اون وقت من

  هی پسرم بوشهره و ه یفقط گفت  یب  ینشست وگفت:ب یصندل  یهم داره؟ستاره رفت رو  گهیپسره د هی بهت نگفته بود  ی ب یمگه ب -

  یب  یوتوهمون حال گفت:خوب ب  ختی!صدف قابلمه برنج رو از اجاق برداشت و درون آبکش رنیهم کنهیم  یدختردارم رشت زندگ 

  دنیکه با د زه یاجاق بذاره و روغن توش بر ی رو رو یدخترداره من فکرکردم بهت گفته . صدف برگشت تا قابلمه خال  هی دو پسرو 

به صدف که هنوزروش زوم کرده   یودوباره نگاه به خودش کرد  یصدف نگاه م یستاره همون جاموند. ستاره ازنگاه کردن مستق

آقا   ی نجورجلو ی گفت: ا  ارهست دنیبا اشاره به لباس پوش  ؟صدفیکن  یم  نطورنگاهمیشده صدف؟چرا ا ی زی: چد یبودپرس 

وضع   نی به سر و وضعش کرد:با ا یصدف دوباره اشاره ا ؟یبود گفت: چطور  ده یهنوز منظورصدف رو نفهم ؟ستارهیظاهرشد 

زد توسرخودش وبا عجزگفت: خاک    ی دو دست  گهیم  یصدف چ د ی به خودش کرد، تازه فهم یاز سرتا پا نگاه !ستارهگم؟یم

کنه درست رو    ریتأسف تکان داد: خدا بخ   ۀبه نشان ی اخالق سال رفت!صدف سر سیتند  ن یا یجلو تمیثیتوسرم!صدف آبرو وح

  گهید  یبرعکس اون دوتا یکی نیهستن ا ی راحت ی آدمها ی ب یپسربزرگ ودخترب  ی چ ،هرینقطه ضعف آقا دست گذاشت 

آشپزخونه رو   یحرف  چیروحجاب خانمها حساسه. ترسو تو دل ستاره کاشت ورفت تا به کارش برسه.ستاره بدون ه یاس،حساب
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بود.شروع کردبه   یعصبان یفکرخودش حساب ی ب یباالترک کرد. در رو محکم پشت سرش بست.از دست کارها ۀ سمت طبق

پسره   یکه راست راست جلو یشد  ایح  ی قدر ب  نیا ی خاک عالم وآدم تو اون سرت کنند،ازک یعنیودش:ستاره  سرزنش کردن خ

خودش   شینکنه پ کنه؟یخودش فکرم شی پ ی پسره چ نیکه بارآوردم حاال ا  یافتضاح نیااب ؟ یکرد ی وباهاشم کل کل م  یسادیوا

 خداااااا..... ی سادم؟ایکنه عمداً جلوش وا الیخ

  یکه داشت با پسرش به گرم د یرو به وضوح شن  ی ب یب یبود. تو سالن باال صدا ومده ین  رونی شد از اتاق ب ی م یساعت کی

 ...د یصداشون رو نشن گه یبعد دراتاق بسته شد ود قهی کرد.چنددق ی م یاحوالپرس 

که کارت طول    یزنگ نزده بود  ،اگریایم ی ر که دا  یداد  ی خبرم ه یپسرم؟کاش  یاومد  یکنارتخت نشست :ک  یرو صندل ی ب یب

  هی مردونه اش گرفت:فدات بشم چند بار بگم کارم طور یدستها  یاومدم دنبالت. دست مادرشوتو یآورد وم  ی دلم تاب نم  کشهیم

  رون یپسرش ب یدستشواز تو دستها  ؟یهمه سال هنوزعادت نکرد  نیازا د وقتها تا دوماه هم طول بکشه بع  یکه ممکنه گاه

  دمیاز قبل بهت خبرم  گهید ۀ دو ابروشو بازکرد: چشم دفع نیآن دواخم ب ی! لبخند گمیم ی:آخه من مادرم! بفهم چ د یکش

نفر... هاجر   هی خونه  دماوم ی:مامان عصر ستادیپسرش ازرفتن ا یهاجربلند شد تا اتاقوترک کنه که باصدا ؟ یب یب یشد  یحاالراض

االن   گمیاش مفصله سرفرصت برات م هی،قضیبگ  یخوا  یم  یچ دمیت:فهمخواد بگه وسط حرفش اومدوگف ی م یپسرش چ د یفهم

 استراحت کن واتاقوترک کرد......  یتا شام حاضربشه کم یراهۀخست

جلوش   ی عصر رفت که دختر با چه وضع ۀبه صحن  الش یلحظه فکر وخ ه یرفت. رونی.نگاهش ازپنجره به بد یدرازکش روتختش 

جلوش رژه بره و صداشو   نطور یجرأت نکرده بود ا یدختر  چیخوند. بعد از اون اتفاق بد، تا حااله یبراش م ی ظاهرشده وچه کرکر

که    ارمیسرش ب یی بال  نیخود داره به موقعش چن ی جا گهید  نکهیکار رونداره ا ن یآهوجرأت ا یبراش باال ببره باخودش گفت:حت

 یبهداشت سی خسته شد،بلند شد وبه طرف سرو دن یگستاخ.....از فکرکردن ونقشه کش  ۀدختر  براش ثبتش کنند  نسیتوکتاب گ

 کنه.....   رونیراه رو ازتنش ب یوخستگ   رهیبگ  یرفت تادوش 

. ستاره روتخت زانوبغل نشسته بودبه صدف  نییپا ا یواردشد:ستاره جون شام آماده اس ب  ستارهۀدراتاقوزد و با اجاز صدف

ستاره   ؟یستاره شد: نکنه هنوز ناراحت رفتارعصر کی در رو رها کرد،نزد  ۀ کن. صدف دست یعذرخواه  ی ب ی ازب ستمیگفت:گرسنه ن

و    زهیتوصورتش بر اهشیس  یازموها  ی صدف شد.سرشو به دوطرف تکان دادکه باعث شد دسته ا ۀری خ باش یباچشمان درشت وز

 خانواده ام تنگ شده. یگفت: دلم تنگه صدف، دلم برا  ی آروم یگفت:پس االن چته؟باصدا ی .صدف با دلسوزرهیبگ  دشوید  یجلو

  ی زنگ بهشون بزن وباهاشون حرف بزن از دلتنگ  هی نداره  یکار  نکهیشده!ا یگفتم حاال چ ی وقنبرک گرفت نجایا ینشست نیهمچ-

 . یایهم درم

 ؟ یتنهام بذار شهیصدف م-
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که   ی ولباس مناسب تر  ادیب نییف مجبور شد ازتخت پاصد  یخوره. بااصرارها ی اون بدون مهمونش شام نم شهیناراحت م ی ب یب-

هم   شیبه خودش نگاه کرد بدون آرا نهی .ازآد یکلفت بود پوش   یوساپورت مشک  یشال بلند نقره ا  هی رنگ و ی بلند بلوط ک یتون هی

که   ستیمشخص ن نجایحداقل ازا د یکش ی به آشپزخونه نداشت نفس آسوده ا ی کاف د یبود.... از پله ها د زمرتبهیبود.همه چ بایز

 ..... رهیرنظربگ یرو ز یکس

بود.هاجر با لبخند   ر یگفت. هنوز از رفتارعصر ازخودش دلگ  ی گرفته بود سالم آروم نییسرشو پا  کهیشد.درحال واردآشپزخونه

گفت   یم   می رمستقیگاو درسته روبخورم، داشت غ هی حاضرم  که امشب ای!بایب ، یماهت،باألخره اومد  ی جوابشو داد:سالم به رو

کنارهاجرنشست اما با بودن   ی رو صندل ی کوتاه  یبازشده بود. باعذرخواه تهاش با اومدن پسرش اش  د یگرسنه هست. شا یلیخ

برنج وخورشت داخل بشقابش گذاشت وگفت:بخور   یپسرش جرأت نکرد سرشو بلند کنه. هاجر بشقابشو از جلوش برداشت، کم

نمکدون رو   ون :مامان اد یرو شن  ی مردانه ا یسرحالترم. تشکرکرد. صدا گهید یشبها  ۀدخترم،بخورکه امشب ازهم

  یم  یباز شترباهاش یب د ینفهم  یزی زده نشد.ستاره ازغذا خوردن چ یشام حرف انیتا پا  گهیود .هاجرنمکدون رو به پسرش داد د یبد 

که   د ی هاجررو شن یرفت صدا یم  رون یداشت از آشپزخونه ب یبلند شد. وقت  زیازسرم هی کرد تا غذاخورده باشه. زودتراز بق

.ستاره برگشت تا جواب هاجر روبده که  یظ بخونغزل حاف ک یگذشته برام  یخوام مثل شبها ی ! مانباال ه ی گفت:ستاره جون نر

که   یاکتفاکرد. دختر  یف یضع ۀ کرد. به بل ی ازش سلب م ویدواَبروش قدرت هرحرف نیب یچشم توچشم پسره شد. اخمها

  ی لیصدف گفت خ ی رفتار بعد از ظهرش. وقت یقتضامرد کامالً الل شده بودآن هم به ا  نیا دنیجسارتش زبانزده همه بود حاال باد

 رو رفت....  ه یتا ته قض دهیبه حجاب مق

ربع بعدهاجر وپسرش باهم به سالن اومدن. تومبل جابجا  هی . زدینشسته وکتاب حافظ رو تو دستش ورق م ون یزیمبل کنارتلو  ی رو

. پسرش  یخون ی قشنگ م ی لیگذرم خ ینم  ی کیازحافظ خوندن تو زبگذرمینشست وگفت:اگرازهمه چ شیشد.هاجر رومبل کنار

. ستاره معذب  ستین شیب ی تو خال فیفقط تعر ایدرسته   گه یچه رو مادرش م ناو  نه ینشست. منتظر شد تا بب ییهم رومبل روبرو

  طنتیدونست با ش  ی .هاجرعلت معذب بودن ستاره رو خوب مستیکم خوب ن هی امشب نخونم حالم  شه ینم ی ب یگفت: ب 

  ی!نگاه ستاره به پسر تخس بیریروازم بگ  ی شاد نیا ی خوا ی آخه پسرم بعد از مدتها اومده، تو که نم  ه یگفت:امشب برام شب خاص

کرد به اجبارکتاب حافظ رو بازکرد وآروم شروع به خوندن   یافتاد. انگارهمه بهش بدهکار بودن.هنوزاخم آلود نگاش م یب

.بازنگاهش تونگاه  د یکش ی و نفس آسوده ا  د یآخررس  تیکرد. باألخره به ب   یدامیارتعاش پ موقع خوندن صداش   یکرد......هراز گاه

هاجر باعث شد که اون دو نگاه از هم   ی ستاره نشست. صدا یابروها نیب ی فی قفل شد. ناخودآگاه اخم ظر داون پسراخم آلو 

بم مردانه   یکنم. صدا ی آشنا م شترباهمیوستاره رو ب انشاءا... فردا تو  یبخواب ی بهتره بر  یخسته ا یلیپسرم!حتماً خ نیجدابشه:آه

مامان   ۀ مامان جون. کلم ستین شتر یب ییآشنا ازبه یخانم آشناشدم ن نی با ا الً: قب د یاز طعنه درش بود به گوش رس  یاش که رگه ا 

 نی.هاجر با تعجب نگاهشو بدند یهم شن هی گردنشو بق یاستخونها یتلفظ کرد.ناگهان ستاره چنان سرش روبلند کرد،صدا ظ یروغل

  یهم ازم شد.ابروها یداد:استقبال گرم  ادامهنگاه نکنه  هی قض ن یمشکوک به ا  ۀد یمادرش با د نکهیا  ی برا نیدوتا رد وبدل کرد.آه

!  یمقابلش بود پررو وازخودراض ۀپسره نقط  ن یا د یکش ی اون ازرفتارعصرش خجالت مخوردن. هر چقدر وند یستاره ازخشم بهم پ

  شترآشناینگاهش به ستاره ومخاطبش مادرش بود گفت: اگر ب  کهیسرد وخشکش درحال یباهمان صدا ن یهاجرگفت: چه خوب!آه
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اونو بشنوه: ستاره اهل   ی گرفت و رو به هاجر کرد تا حرفها  نیبوده. ستاره نگاه ازآه یم بهتره!عصر فقط درحد سالم واحوالپرس یبش

  ی داد. وقت ی مادرش گوش م یساکت به حرفها نی.....آهمیتو اتوبوس با هم دوست شد  ی اتفاق نجا،یکاراومده ا ی کردستانه برا

هاجرهم پشت سرش بلند شد تابه اتاقش بره. ییایدرب  ییو ازتنها ی کرد  دایپ ید یجد  تدوس  ه یهاجرساکت شد گفت: خوشحالم 

مادر    یمدت تو سکوت نظاره گرحرفها نیبخوره. ستاره که تا ا رشو یش  وانی به آشپزخونه رفت تامثل هرشب قبل ازخواب ل

حالت دارش ازپشت   ی داشت موها  یخوب لی سترو ازپشت سر براندازکنه. قد بلند وا خیکوه   ۀپسر نیکرد تا ا دایپ ی وپسربود فرصت

درشتشو ازهاجربه ارث نبرده بود، دماغش نوک    یرنگ وچشما یداد، پوست گندم ی لندتر نشون مبلند شده و قدش رو ب یکم

  ییبایکرد به ز   نیبه خودش تلق یکرد. با لجباز  سه یستاره قابل تحمل بود. اونو با برادرهاش مقا ی هم رفته برا ی. رو زبودیت

پدرش بود.   ی هم کپ یپدر قدبلند وچهارشونه بود رفتارش از نظراقتدار ومحکم ه یدرست شب  وانی. برادربزرگش س ستین رادرهاش ب

که باال    یگند   نیافتاد با ا یم  وانیرس ی... اگر گد ید ی کرد انگار مادرشوم  ینگاه م  مانیمادرش بود. هر وقت به سا  یکپ مانیاما سا

  یرفتن از پله ها آروم وشمرده گام برم شد هنگام باال دهیکش ن ینگاهش سمت آه وباره بود. د  ی آورده بود کشتنش حتم

 براش داره..... ی ا گهید یهایچه باز نده یسرنوشت درآ نیدونست ا ی نم د یکش یداشت.آه

نه   کیافتاد نزد ی واریکرد. نگاهش به ساعت د ی م ت یخورد واذ یبه چشماش م می مستق د یتو رختخوابش زد. نورخورش  یغلت

  نیرفت تا ازا یدنبال کارم  د ی. باد یخواب ی تا نه م تاًینداشت نها یاد یاومده وکار ز نجایا ی نداشت اما از وقت دنیرخوابیبود.عادت به د

.  ستادیبلندشو که اطرافش پخش شده بودن رو با دستش جمع کرد وباال سرش بست.کنار پنجره ا ی. موها ادیدرب  یوسردرگم  یتبل

خودشون بوداالن با کژال دخترخاله اش   ۀ. اگر توخون د یرو با تموم وجودش بلعخنک  ی لذت ببره.هوا ی بهار یبازش کرد تا ازهوا 

.دست ازفکرکردن برداشت. طرف کمد رفت ولباس  دنیپر یم نییکردن وسرخوش باال وپا ی بچه ها تو دشت دنبال هم م نیع

  نه یکنه.توآ  تیتونه حجاب شو رعا یکه م   ییکرد تا جا ی سع دهیپسره چقدرمق ن یصدف گفته بود ا ی . از وقتد یپوش  یمناسب

 رفت..... رونینداره و ازاتاق ب یخودشو براندازکرد. مطمئن شد حجابش مشکل

  زدیشو هم م نیریش  ی چا کهی. کنارهاجرنشست و جوابشو داد.هاجر درحالردخترمیزد:صبحت بخ  ی ستاره لبخند  دنید هاجربا

رو که گرفته بود تودهنش جا داد وگفت: چراکه   ییکره و مربا ۀ ! ستاره لقم؟یایکنم باهام م  د یخر رونیخوام برم ب یگفت: امروزم

اونها رو   نیآه  ۀمردون  یمتفرقه گذشت. صدا  یصحبت شون به حرفها یۀعوض کنم. بق یی هوا ه ی امیخودمم سر رفته ب  ۀنه! حوصل 

وقربون صدقه رفتن پسرش جوابشو داد...    یا سر حالستاره نشست. ستاره آروم وهاجر ب ی. روبرو ریبه خودشون آورد:صبح بخ

  نیبه صبحونه خوردن آه یرچشمی. ز بخورهسرد بشه بعد  شییصبحونه رو ترک کرد. ستاره منتظر شد تا چا ز یهاجرقبل ازهمه م

 یرچشمی ز نیعادت دار شهینگاهشو شکار کرد: شما هم رانهیحرکت غافلگ  ه یتو   نیگرفت.آه ینگاه کرد. داشت آهسته لقمه م

  ی رو اعصابش رژه م روزیمرد از د ن یسرد ومغرور ا ۀاف یگشاد شده نگاهش کرد.ق ی ستاره با چشما د؟یرو بشمر  گرانید  یلقمه ها

  یم دانی خودش تو م ی نشه وجواب شو نده برعکس اون داشت برا  خیکوه   نیکرد دهن به دهن ا  یم  ی.هرچقدراون سعفتر

  ی آدم فضول ی شما چرا! داشتم لقمه ها ی! اما برایهرکس  ی شد: نه برا  حیتازوند پس تعارفو کنار گذاشت مثل خودش رک و صر

  د یشا کنه یبارش م کهیت ی چقدر رو داره که ازسکوت طرف مقابلش سوءاستفاده وه قه ی هردم به دق نمیشمردم بب ی مثل شما رو م

حد سخت جواب شو   نیدخترتا ا نیکرد ا  یآماده شده اش رو هوا موند. فکرنم ۀک یبه دردم خورد. ت ی روز  هی لقمه ها   نیشمردن ا
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ستاره با حرص بازشد: بله!   شی. نیعالوه بر گستاخ بودنت زبون دارزهم هست نم یب ی گذاشت با اخم گفت:م زی بده. لقمه شو رو م

  یعنی  شم یمثل شما روبرو م ی که با آدم فتن ی با هم به کار مخوبم   یژگ یدو و ن یا یهم گستاخم وهم زبون دارز! البته زمان

وصفات خوبم آشنا   هایژگی و یۀ هاج وواج نگاهش کرد. ستاره ادامه داد: بعداً سرفرصت با بق نیجناب؟! آه ی ! حال کردششششیسر

خونه روترک کرد. صدف  کنند، بچه پررو! با سرعت آشپز یاون صفات خوشگلم هم بروزم  یشد! البته اگر پا رو دمم بذار یاهخو

  ی نطوریپسرا ن یبا ا یبود کس ومده ین شی . تا حاال پد یخند  ی زمیاونها بود سرشو با شستن ظرفها گرم کرد ور ی شاهد بگو ومگو

مادرش زبون به دهن گرفت.   دن یستاره رو بده که با د یخواست جواب گستاخ یبه سالن رفت م   تیبا عصبان ن یحرف بزنه. آه

بچم   یتو دلش گفت:آخ  نیآه ی سرخ ازعصبان ۀاف یق دن یبه مهمون شو. ستاره از د ی احترام ی بخشه ااِل ب یرو م  یز یمادرش هرچ

نزنه. لبخند   ی که حرف   زنهیزورم چقدر نهیبش  ششیآت  نیروش تا ا ختمی ر یکنارم بود م  خ یپارچ  ه یگرمش شده کاش االن  یلیخ

شو از رو   نکیمطالعه ع نی.هاجرحد یخر ی برا رونیب م یمگه قرارنبود بر  یب یرو لبش نقش بست. کنارهاجرنشست:ب یی دندون نما

  ودبه ساعت کردهنوز ده نشده ب یتا حاال منتظر تو بودم. ستاره نگاه شهیم ر یچشماش برداشت: چرا دخترم! برو آماده شو داره د

 .یب  ی ب ستیکم زود ن هی: د یپرس 

 م؟ یرشت بر م یخوا ی ستاره باال رفت: مگه م یابرو  ی تا ه یدوازده.  شه یرشت م مینه مادرتا برس -

داد گفت: پس به آهو زنگ بزن   ی که تا اون موقع ساکت به حرفهاشون گوش م  نی. آهشهینم دایپ یدرست وحساب ز یچ نجایآره! ا-

 .د یبرمتون خر  ی بعد از ظهر م مییناهاراونجا

شده بود   شی زندگ نفکیکه جزء ال یشگ ی با اون اخم هم ن ی. آهمیریم نال یمنو ستاره از ترم یی ایخواد ب ینم ، ینه مادر!خسته ا-

  ۀ حوصل نکه یا ی عنیکرد   یهاجر صداش م ی. وقتد یبحث نکن گه یبرمتون، د ی م ی عنیبرمتون  یم  گم یم ی گفت: هاجرخانم وقت

پسرش تعجب   یناگهان راخالق ییقبول کرد. هاجر ازتغ د یبدون چون وچرا حرفشو با ،رو نداره واخالقش تند شده یبحث وجدل چیه

. هاجربا ابرو به  میبرنخور ک یبه تراف نینشده فقط زودترآماده بش یزینگاه تندشو به ستاره دوخت: نه چ ن یشده؟ آه ی زی کرد: چ

 بلند شد..... ن یآلود آه  ستاره اشاره داد بلند شه. ستاره ماتِ نگاه اخم

مات زد.    یرژصورت  هی درش بود ِست کرد.  ی مشک یرو با شال زرد رنگ شوکه رگه ها  ی به همراه شلوار دم پا مشک یی مویل  یمانتو

اومد: اِ چه زود   رون ی تو سالن نبود. صدف از آشپزخونه ب ی رفت کس یم   نییپا ی. وقت رونیو کفش شو برداشت واز اتاق زد ب  فیک

 !یآماده شد 

  رون یبره تا آماده بشه. ستاره نفسشو با صدا ب ی وقت م  یساعت هی  شترهیچطور؟صدف آهسته گفت: آخه آقا نازش از صد تا دختر ب -

فرما بشه. صدف   ف یتا آقا تشر م یبمونمنتظرش  د یبود سراز تنم جدا کنه نه به حاال با ک ینزد شی پ قه ی داد:نه به اون چند دق

  یآشپزخونه باهاش حرف زد  یکرد برگشت طرف ستاره:آخه اونطورکه تو تو  ی م ی ری گردگکه تو دستش بود و داشت  یدستمال

  ۀنازک کرد:حقش بود پسر یازمادرش حرف خورده باشه. ستاره پشت چشم ی تا حاال نشده حت کنهی زنده به گورت م گهیگفتم د

بار اومده . صدف با دست زد توصورت   ع به الالش گذاشته پرتوق  ی ل ی ل  یب  یب ن یمونه ازبس ا یم  خیکوه   هی مثل !  یازخودراض
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صبح جوابتو نداد به خاطر مادرش بود وگرنه به   ی د یاگرد ی حرفها رو نزن نیوقت جلوش ا  هی خودش:خدا مرگم بده ستاره جون 

 بستت.  یفلک م 

که   نیصدف جون! با اومدن هاجربه سالن و پشت سرش آه یچموش مگه شهرهرته!هنوزستاره رو نشناخت ۀغلط کرده پسر -

  یانتو چه خوشگل شد م نیبهش کرد:هزارماشاءا... با ا یا  دارنهیموند.هاجرنگاه خر مه یاومد بحث شون ن ی م نییداشت پله ها رو پا

  ر یمس عی دختر درتضاد بود. سر نیباپوست صورت ا ییمویحرف مادرش به ستاره نگاه کرد واقعاً رنگ ل دنیبا شن ن ی. آهزمیعز

  ی . چشم غرّه است یکردن ن ف یگفت: االن وقت تعر اره یکه حرص ستاره رو در ب  یلحن  ه یها! با  شهیرمینگاهشوعوض کرد: مامان د

  ی خط ونشون م خی س یتند  ن یا یستاره دورنموند. تو دلش برا د یصدابود اونم از د یپوزخند ب هیکه ستاره بهش رفت جوابش  

 .....د یکش

مدل   نیماش   د ینکش یرفت. طول نگیبه پارک ن یرفتن. آه رونیکه به سمت باغ بود ب یصدف تا درسالن بدرقه شون کرد. از در  

بود.   د یسف ی کی نیتفاوت رنگ ا  نیبود با ا وان یس  نیماش  ه یزد. شب یبرق  نیماش  دنیاش ازدپاش ترمزکرد. چشم یجلو ییباال

کرد. هاجر از فرصت   ی درسکوت کامل حرکت م نیبلند که عشق برادرش بود...رفت عقب نشست.... ماش  یشاس  ی نیالمبورگ

 ؟ یکارکنیچ  یخوا  یکارت م   ی: ستاره باألخره براد یاستفاده کرد وپرس 

  لیکنند.هاجربه عقب متما  یم  یر یسخت گ یل یدادن مجوز خ  یباهاشون حرف زدم برا  ی جهاد کشاورز ۀ گذشته رفتم ادار ۀهفت -

 خوان؟ یم  ی شد: چرا؟ مگه چ

 کدومشون رو ندارم.  چ ی! منم هگهیضامن معتبر وهزارکوفت وزهرمار د-

 اومدم.  یخودم باهات م ی گفت ی اگر جلوترم-

  نم یزنم بب یوباهاشون حرف م   رمیممنونم، بازم م ا یدن ه ی ن، یبهم لطف کرد ی لیتا حاال هم خ  نیفتی خوام شما به زحمت ب ینم-

بنده خدا رو راه بندازه به خدا ثواب داره   نی بتونه کار ا یشناس  یجهاد م  ۀرو تو ادار  ی کس نی: آهد ی. هاجراز پسرش پرس شهیم یچ

  یگفتم نم  یب ی بزنه گفت:ب ی بذاره حرف نکهی. قبل ازارهیکمک نگ  خی کوه  نیرو بندازه اما ازا یمادر! ستاره حاضربود به هرکس

  بیرِغرشه نی! تو ا؟یکن  یم  شیکار  هی  ویچ ی کنم.هاجر برگشت با اخم گفت: چ   یم  شیکار ه ی خودم   فتهی تو زحمت ب ی خوام کس

 تنه کارهات جور بشه.   هی  یخوا  یچطور م 

ستاره مثل خودش با لحن   ه؟ی : رشته تون چد یبه ستاره کرد با همون لحن سردش پرس  ینگاه نه ییازآ ؟یرو سراغ دار  ی مادرکس-

 .یگفت: مهندس کشاورز   یسرد

جور اداره ها انتظار کمک داشته   نیازا د یتازه نبا دن یبهت مجوز نم گهیبگم تا صدسال د  د یبا یجهاد بمون ۀ منتظر ادار یاگربخوا -

 . یباش 
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  ی براش بکن، رشته اش طور یکار  هی شهراومده گناه داره!  نیبه ا ید یام  هی دختربه   نیا یکن  ی م یپسرم تو که ته دل آدمو خال -

 .شیخودت ببر شیکه بشه پ ستین

 غ داره. رو سرا  یاون کس نمیبذاره با مهران صحبت کنم بب-

 مگه مهران برگشته لوشان؟ -

 داشتم.  ازیبرگشته بهش ن شه یم  یدوهفته ا  -

 ؟ یکرد نشیگزیرو جا ی حاال ک- 

 شد.... رون یب  عت یومشغول تماشا کردن طب  اوردیحرفهاشون درن یۀ آدم مطمئن. ستاره سراز بق  هی-

                ************************************ 

ستاره   ن؟هاجردستیاریمهمون با خودتون م ی. چشمش به دختر پشت سرش افتاد: نگفت د یکش  رونیدرش ب خودشو ازبغل ما آهو

دستشو گرفت: منم آهو تک دختر   ییمنه،اسمشم ستاره اس.آهو با خوشرو د یدخترخانم همدم جد  نی:اد یرو گرفت و جلوکش

. ستاره هم متقابالً لبخند  میهم باش  یبرا ی خوب  یدوستها  میبتون  دوارمی ام زم،یخودت بدون عز ۀرو مثل خون نجا یراسخم، ا ۀخانود

رو   ییرایپذا لی نشستن داد. به آشپزخونه رفت تا وسا ۀ. بعد از تعارفات معمول باألخره آهو اجازدوارمی به لب گفت: ممنونم، منم ام

.  میاز دستش کفر یحساب اد؟یرمیقدر د نیا شه یماومد ازهمونجا داد زد:آهو شوهرت ه رونیب یبهداشت س یاز سرو ن ی. آهارهیب

  چوندتت؟ی باز پ ه؟یگفت:چ د یخند  یم  کهیاومد درحال رون ی شربت ازآشپزخونه ب ینیرفت رو مبل کنارمادرش نشست.آهوبا س 

  وتازه کرد درجواب آه ی. نفسد یسره سر کش ه یشربتشو  وانیل ن یستاره. آه یشربت رو تعارفش کرد ونشست رو مبل روبرو  ینیس 

دستم   نیمن االن تهرانم، بب  گهیقرارداد رو به موقع به دستم نرسونده، باهاش تماس گرفتم بگم قرارداد کجاست؟م ن یگفت: بازا

 . نهیبهش برسه حسابش با کرام الکاتب

هزارتا حسن داره حاال به  ارزه و  ی سرش به تنش م ه، یکار  ه،یپسرخوب  یگفت  یم  میاومد خواستگار ی داداش!چطوروقت  اد یدلت م-

  یرمیحرفها رو زدم نگوآقا اون موقع عاشق شده و دست ز نیمبل لم داد وگفت:من غلط کردم ا یبه پشت ن یآه ؟ یخونش تشنه ا

آهو هم    یبرا م، یازش راض ی لیمن خ ه،یاز شربت شو خورد:الحق پسرخوب وخانواده دوست ی. هاجر جرعه افتهیتا کارش راه ب ره یگ

تو که    نهیگرده، داداش کارش سنگ  ی رفته تهران امشب برم  شهیم  یکم نذاشته. آهو درجواب برادرش گفت: سه روز   یچیتا حاال ه

: چقدرحالل  ادیبه لبش ب یآهو باعث شد لبخند  ی گوش   ی. صداستین یاون همه کارگر ومعدن کارهرکس  ،چرخاندنیدون یبهترم

رو به   یخواستگار یۀ کرد و به اتاق خواب رفت. هاجر روبه پسرش کرد: قض  یلند شدن عذرخواهب نیزاده اس. تماسو برقرارکرد. ح 

 . یدامون گفت
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حرفها خسته شد انگار حضورشو فراموش کرده   نینبود. ستاره ازا لدایگ  یبرا یکردم پسرمناسب  قیکه من تحق  ییهنوز نه! تا جا-

 ؟ یریم یی:جاد یبودن. با بلند شدنش هاجرپرس 

 موافقت تکون داد....  ۀ به نشون یعوض کنم حوصله ام سررفته. هاجر سر یی هوا اط یتوح رم یم-

  نیام چیشده بود ازپ ده یپوش  واری. دد یرس   اطیرنگارنگ ودرختان سرو و افرابود. به ته ح یبود. پرازگلها ییدلباز وبا صفا اطیح

اومد روش   ی دست سبزبود. دلش نم  هیمثل مخمل   رپاش یافزود. چمن ز ی باغ م ن یا ییبایکه به ز  ده یدرهم تن  ییچهایالدوله، پ

بون   هیکرد. دستش سا ی م تیخورد وچشماشو اذ ی به صورتش م میمستق ی ..... آفتاب گرم بهاردبو  یی بایهمه ز نیراه بره، محو ا

افتاد. نگاهش  چکهایپ وار ید  یرو ی ا هیشد. سا ی نم ده یلکه ابرهم د ه یچشماش شد. سرشو باال گرفت وبه آسمون نگاه کرد. 

شلوارکرده و اخمهاش توهم و   بیکه دستهاشو تو ج  ینیبه آه  د یرو گرفت تا رس  هیشد. رد سا دهی کش  هیازآسمون به طرف سا

  یجلوتررفت:گفت  ی . گامستیچشمها خوب ن یآفتاب برا  م یزل زد بهش: نور مستق نیعقب رفت. آه  ی بود. گام یاش جد  افهیق

 کرد.  یستاره هنوز نگاهش م ؟ یاهل کردستان

 سؤالم جواب نداشت؟-

 .نی:اما لهجه ندارستادیا نهیدست به س  ن یآره، چطور؟ آه-

 د یلهجه نداشت نبا  یبودم، بعدشم دانشگاه تهران قبول شدم، حاال هرک  یشبانه روز ینصف عمرمو تومدرسه ها نکهیا یبرا-

 ؟ یشبانه روز  ۀ نبود، اما چرا مدرس  ن یباال انداخت: منظورم ا ییابرو  نیباشه؟ آه یشهرستان

خواست تمرکزش فقط    ی بود م ض یبابام مر نکه یکرد تا تو دست وپاش نباشم، نه ا  لمی عمه ام هرچه داشت ونداشت خرج تحص-

 بابام باشه.  ی ضیرو مر

 ست؟ین بیکم عج  هی  نی! به نظرت خودت ایاومد  نجایتونم حرفهاتو باورکنم که به خاطر کار تا ا یدونم چرانم ینم-

 به؟ یعج شیاون وقت چ-

داره! ستاره   ی مرغوب واستاندارد خوب ینهای زم که یداره؟ در حال  یفیضع  یکشاورز   یگ یچطورم ه،یکردستان خودش منبع کشاورز-

خواستم   ی رو ندارم، م ی فصل ی کشاورز  ۀ ررو وفضول به بن بست نخوره گفت: حوصلپ ۀ پسر نیا یدرپ  ی با سؤاالت پ نکه یا یبرا

هست   یمید  نهاشونیزم شتر یکرد، مردم شهرِخودم ب  یباشه که تو تموم فصول بشه کشاورز  یکنم طور  یرو که انتخاب م ییجا

 مخالفم.   ینوع کشاورز  نی ! من به شخصه با ایکامالً سنت یکشاورز   هی کنند   یوفصل به فصل کاشت وبرداشت م

طول   کسالیو  میرو بهت بده؟ اومد  یتعاون ا یدفتر مشاوره  ه ی مجوز  یکشاورز ۀادار  ی منتظربمون یتا ک  یخوا  یاون وقت شما م-

  ی نتا بتو ی دار  ازیسخت به پول ن گهی اونطور که مادرم م ؟ یومنتظر بمون  یدست رو دست بذار ی خوا  یتا اون موقع م د،یکش

شاخ ودم  شاخ وبرگ بده از خودش   یدروغ ب  نیمجبوربود به ا نکه یازا د،یکش یآه  ارهدرسته؟ ست ،یپدرتو جورکن  ی داروها  ۀنیهز
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معذب بود:   ن یآه  نینگاه سنگ  ری بکنم. ز ی کار ه یاومدم که بتونم   نجایبه ا  د یام  نیمن به ا کارکنم؟یبدش اومد،آروم گفت: پس چ 

  ۀ مجوزتو از ادار  یکه بتون  ه ی تا وقت شنهادیپ ن یا لبتهحرفشو بشنوه: ا ۀدارم. ستاره منتظرموند تا ادام  ی بهتر شنهادیپ ه یمن 

! قصد منم کمک کردن به  یازدار یبه پولش ن یگ یداره اگراونطور که م یقبول کردن ونکردنش به خودت بستگ  ، یریبگ  ی کشاورز

 . دمی: گوش مرداویخودش ن یداشت اما به رو  شیشماست . اگرچه ته حرفش ن 

ودفتردار استخدامت   ی تونم بعنوان منش ی م ی خوره ول ی خودم؟رشته ات به درد شرکتم نم شیپ  یی ایتا اون موقع ب ی تون  یم-

 بشم؟ ی منش ام یهمه سال درس خوندم ب نیگفت :به نظرت من ا  یکنم. ستاره با لحن خشک

  ی تو دست وبالت جمع بشه تا بتون یا  نه یهز هی حداقل  ینمون کاری نه! گفتم تا اون موقع ب ای ییایکنه ب  ینم  یمن فرق  یبرا-

  نیزبون ا ه، یوکنا ش یباشه؟! بازهمون ن تیزندگ ت یالبته اگرپدرت تو اولو ،یوبراش بفرست  یری پدرت رو بگ  یباهاش داروها

اونو   د یفضول و کنجکاو هم بود. نبا ی ادیز زش ی بون ت. توسکوت نگاهش کرد.عالوه بر زتپسرمثل خنجر برّنده ومثل عقرب زهرداش 

 فکرکنم.   شنهادتونیفرستاد: رو پ  رونیکرد.نفس حبس شده شو ب ی نسبت به خودش حساس م 

کنم    ینم ی لطف ها درحق هرکس نیازا  شهیمن هم اد،درضمنیمنتظرم بذاره بدم م  یکس نکه یخبر بهم بده، ازا هی  د یتا فردا با-

. منتظرجواب ستاره نشد وسمت ساختمان رفت. ستاره با حرص به رفتنش نگاه  ینش مون یکه بعداً پش  یر یبگ  یمیپس بهتره تصم

 هم بهش نسبت داد....   ت یترب ی بو  یچلغوز، ازخودراض ۀ پسر هی  یرلب یکرد ز

به حرف صدف   یاشه. ستاره تازه پخواست تعارفو کنار بذاره و راحت ب یوازش م ذاشتیستاره م  یظرف غذا روجلو  آهومرتب 

دختر   نیقدرا  نیادب بود. هاجربا اعتراض به آهوگفت: ا یدختر مهربون وخودجوش بود برادرش نچسب وبدعنق وب نیبردهرچه ا

ترسم غذا رو دستم    یگفت:آخه م   ی. آهو لقمه شو قورت داد با لحن طنزنگرفتنرو معذب نکن بذار راحت باشه،غذا رو که ازش 

  ی برم، تازه چند روز ی اگرهم موندهمه رو با خودم م زم،یمونه عز یدوغ شو برداشت : رو دستت نم وان یباد کنه. ستاره لبمونه و

مدت صدف غُر بزنه دستپخت من   ه یمونده تا   نم یوگفت:هم  ختیخورشت رو برنجش ر ی . هاجر کمشهیراحت م یصدف از آشپز 

 بار دومش باشه؟  ن ینزده که ا یک نیشما بگ  زنه،یخداغرم ۀشی. آهو با دهن پرگفت: صدف همنیچشه که شماغذا با خودتون آورد

 !  ؟یعادت بدت رو ترک کن نیا یخوا  ی م ی ک اد، یآهوچند بارگفتم با دهن پرحرف نزن بدم م-

کالً عادات   ی دامون ازدواج کرد  نیبا ا یازوقت –منم عادتم شده.  ره یگ  ینم راد یدامون ا  نکهینه ا رهی م  ادمی یداداش ه د یببخش–

  ی عادت بد  ی ! دامون کیبزن  نجورحرفیدرمورد شوهرم  ا اد یگفت: داداش دلت م ی . آهو با لحن لوس یکن  ی م د یتقل ی بدشو دار

چه   یدون   یخودتم بوده وم یمیگرفتم از دامون بوده حاال خوبه دوست صم  ادی ی چ رچندسال من ه  ن یداشته! به خدا تو ا

وسط   نبارهاجریهر دوتاتون چندش شده. ا یچند سال رفتارها نیبه دماغش داد: دامون؟! اتفاقاً تو ا ی نیچ نیها! آه هی جورآدم

شوهر خواهرت بد   ۀ دربار  یبارآخره دار :تو هم درو مخاطبش کر  نیبعد آه ن؟ی! باز به جون هم افتادگهید  د ی:بس کند یحرفشون پر

باال  یی آهو تا بناگوش بازشد ابرو ش ی. ن دمیازش ند  یچیهم خوبه من که تا حاال ه ی لیاتفاقاً رفتار دامون خ یزنیحرف م

  کِنفش  یبستاره حسا ی توقع رو از مادرش نداشت، جلو نیگرفت با حرص به خوردن ادامه داد. ا نییبا اخم سرشو پا نیانداخت.آه
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  شترازیکرد ب  ی .هرکار د یتذکرداده بود که خود ستاره هم ازلحنش ترس   ی هاجرطور شییدار کرده بود. خدا حه ی کرده وغرورشو جر

  ی دون ی بشقاب رها کرد وبه سالن رفت.هاجر با تذکر به آهو گفت: مامان! م یبمونه قاشق وچنگال رو تو  زغذاینتونست سرم نیا

بازگفت:   شی براش! آهو با همون ن رمیبهش بربخوره؟ بچه ام غذا زهرش شد بم یکن  ی م ی کار نیهمچ  ه یکار متنفره چرا  نیازا

. هاجربا  ادیکردم تا صداش درب  یم  یکار ه یتنگ شده که  یی اون روزها  ی سربه سرش نذاشتم دلم برا ه یمامان! مدت ی دون یم

 کارهاشون منو حرص بدن.  نیفقط بلدن با ا ونه ش  یشگ یکارهم نی تأسف نگاهش کرد رو به ستاره گفت:ببخش ستاره جون ا

  ف یظروف کث  یۀ جمع کردن بق نیگذاشت. دوباره برگشت ح  نکی. آهو بشقاب غذاشو داخل س شمیمن ناراحت نم  نیراحت باش -

  یبعد بر  یحرصش بد  یبده و تو ه  ره یاونم به تو گ ،ی کن وونش ی وتا حدمرگ د  یداداش داشته باش   ه یقدرخوبه   نیگفت: ستاره ا

گفت: چه خوشت   ی کوفت ه ی. هاجرکنهی دنبالت م ماه ۀتا مرزجنون تا کر   وقتهبوده اون   حیتفر یکه فقط کارت برا ینازشو بکش

شد انگاربه   ره یخ ز یگوشه ازم  هی رو لبش اومد. به  ی شد کم کم لبخند آروم لیقهه تبد آهو به قه  ۀ! خند یکن  ت یاومده پسرمو اذ

سرمون   نکهیا یشد برا یوکالفه م یمامان از دستمون حرص ی وقت م،ی طوربود ن یهم شهیهم نیگذشته ها برگشته باشه: منو آه

: چه زود گذشت  د یکش ی اومد. نفس حسرت بار ی نم رونیب ی بست تا مدت ی خودش م ی رفت تو اتاقش در رو رو یداد نکشه م 

برنج رو برداشت و به کارش ادامه داد. ستاره هم به آهو کمک کرد،    سی. دو دمیسوزوند  ی م شیبود آت  روز ید  نیهم نکه یمثل ا

ستاره گذاشت،درهمون حال گفت:   ۀرو به عهد  ز یم یۀ شد. آهوشروع کرد به شستن ظرفها وبق یدعواتون نم   وقت: اون د یپرس 

بود که ستاره   ی .رفتارآهو طورزدیشد ستاره همزمان با خشک کردن ظرفها با آهو هم حرف م ز یتم  زکهیوقتها چرا!...م یگاه

  ی رو رو یی چا ینیشد... س  ی ن وآهو بود که باعث تعجبش میآه ی رفتارها شترازهمه یب ی کرد ول یم یباهاش احساس راحت

  ه یخوردن داره! چون ستاره جون درستش کرده  ییچا نیگفت:ا هیراز کنابه برق نشسته و لحن پ یی. هاجربا چشمازگذاشتیم

ازحفظ بود   خوبمادر وخواهرش رو  یها ه ی کنا نیگذاشت: واقعاًهم خوردن داره. آه ی نیرو کنارس  لی آج ۀ اس.آهو کاس  گهید  زهیچ

دخترِ ده ساله هم    هی همه به به وچه چه نداره  نیدرست کردن ا ییچا  هی گفت:  زدیاز تمسخردرش موج م ییکه رگه ها ی با لحن

  نیستین ییبه خوردن چا لیبه برادرش رفت. ستاره درجوابش گفت:اگر ما ی کار ساده رو انجام بده. آهو چشم غرّه ا نیتونه ا یم

  ینییلب پا کرد با دندون گرفتن  یشماست.آهو سع شیاونجا جاش نرمتر وگرمتره از پ ی گردونم تو قور  ش تونم سهمتونو بر یم

  ییکه عادت به چا  فی باهمون نگاه اخمشو گفت: ح نیستاره بامزه تراز اخم تو صورت برادرش بود.آه یۀلبخندشو قورت بده، کنا

 رو بخورم.  اهیس  یی چا نیذوق نکن چون مجبورم ا اد یدونستم چطورجوابتو بدم،حاال هم ز ی بعد ازغذا دارم وگرنه م

دلتون نوش    ل یوبه م  د یدرست کن ییدوباره چا نیخودتون بلند بش د یتون  ی هم هست م گه یراه حل د هی مجبورتون نکرده   یکس-

کرد که آهوگفت:خوشم   بش ینص ی کوفت  هی  نیسالن رو ترکوند.آه آهوۀادا کرد. خند  ده یرو کش نیآقاآه ۀ . کلمنیآقا آه د یجان کن

که   نه یداره،اونم ا  یاخالق بد  ه یپسرِمن  نی لب گفت:ستاره جون خودتو ناراحت نکن اداداش. هاجرهم لبخند به  ی ریاز رو نم ادیم

  ی. ستاره جرعه ازنهیهم به طرف م یبدتر ضدحال خوب یچی کنه ه یکه نم  فیکنه،تعر  ف یزتعریچ چی کس وه  چیتا حاال نشده ازه

  ی زیعادتشونه که ازچ ون یآقا ن یا ستمیناراحت ن ی ب ی بود درجواب هاجرگفت:ب ن ینگاهش به آه کهیشوخورد،درحال ییاز چا گهید

برادرش   د ید ی بارم ن یاول ی کرد. برا دنی.آهو دوباره شروع به خند ستیمردها ن   یۀجدابافته ازبق ۀنکنند آقا پسرِشما هم تافت  فیتعر

پرتاب   نیکه به آه  داشت نیواب حاضر وآماده تو آستج هی رفت و یدخترِزبون دارز قرارگرفته که مثل خودش از رو نم ه یدر برابر 
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بعد روبه ستاره هشدارگونه   ،یر یرو اعصابم م ی دار ی قدر نخند  نیا شه یتوهمش با تشرگفت:آهو م  یعالوه بر اخمها نیکنه. آه

ازهمون   یک یازجاش بلند شدوبه  ی.عصب ین یب یوگرنه بدم   یزبونتون داشته باش  ی ! بهتره هواگمیگفت: دخترخانم به شماهم م 

  ی.دستشو رو شونه اش گذاشت براهیدونست درد مادرش چ ی داد. آهوخوب م  رونیب ی نیبه همراه آه سنگ  رنفسشواتاقها رفت.هاج

هاجر رو   یمادر ودختر در رفت وآمد بود علت ناراحت  نیآروم کردنش گفت:نگران نباش مامان خدا بزرگه. نگاه ستاره در ب

 ...د ینفهم

داشت از   گهی آهو و ستاره به همراه سربه سر گذاشتن هاجر که د یهایهمراهشون شد...مزه پران د یخر  یاصرارهاجر،آهو هم برا با

  نیآه ۀ ! ستاره طعننیمثل بچه ها به جون هم افتاد نیکم آروم باش  ه ی شه یرو درآورد: م نیآه یشد صدا ی دو تا ذلّه م نیدست ا

 رو خوب گرفت.......  

کرد   یپاساژ...براش جالب بود فکرنم نگیببره پارک نو یماش  نیشدن تا آه  ادهیپاساژبزرگ هر سه پ ه ی  یروبرو  نیماش  ستادنیا با

  ۀبراش جالب بود. وارد مغاز  شترازهمهی متنوع ب  یبا اون همه رنگها  ی محل یداشته باشه. لباسها ی بزرگ نیبه ا یرشت پاساژها

آشنا باشه... هاجر ازفروشنده   ای ی داد خود ی که خانم بود نشون م  ی با فروشنده ا هاجرگرم  یشدن. احوالپرس  ی لباس فروش 

  شخونیچند دست لباس خوشرنگ وقشنگ رو پ عی بود. سر ی. زن خوش اخالقارهیلباسها رو براش ب  نیدتریخواست تا جد 

روشن طرف ستاره   ی دست لباس بادمجون  هی کرد که هاجر  یم  رورویرو برام آوردن.آهو داشت لباسها رو ز نهایامروزا نیگذاشت:هم

دستتون درد    ی ب یازحدقه دراومده گفت: ب  یستاره با چشما اد؟یخوشت م نهای: از اد یبرلبش پرس  یشگ یگرفت با همون لبخندهم

  نیب یهاشون دست نخورده تو کمد موندن. اخم ی هنوز بعض نیکه اون دفعه برام گرفت ییندارم ازلباسها ازین ی زینکنه من چ

ازطرف   هیهد   هی  نهایدوماً ا ی دختر! اوالً پول اون لباسها رو بعنوان قرض ازم گرفت  یکن  ی هاجر نشست:تو چقدر تعارف م یوابرو د

 ندارم.  ی خوب ۀ ونیمن و آهوهستن پس تعارفو کنار بذارکه من اصالً با تعارف م

  یبه فروشنده گفت:گل  د یلباس رو هم انباشته کنم.آهو لباسها روازدست مادرش قاپ ستین ی ازین لباس دارم ی لیبه خدا خ ی ب یب-

! دهن ستاره بازموند،  نمی بب لونیکنند لطفاً بذار تو نا  یبه دو م ی کیدوتا باشه تا شب با هم    نیروحساب کن اگر به ا نهایجون ا

اومد... چند   رونیستاره نکرد واز مغازه ب  یبه غرزدنها ییاعتنا چیگرفته بود.آهوه م یبه جاش تصم سه نظرشو بپر نکه یآهو بدون ا

مونم خسته شدم،   ی منتظرتون م نیتو ماش  رمینشست با غرولند گفت: من م ییسکو یروهم رفتن. ستاره خسته رو   گهید  ۀمغاز

زنم   ی زنگ م ن یش، هاجر گفت: االن به آهرو دادن دست د یرخ یلونهایکشند.هاجر وآهوهم بدون تعارف کل نا ی نم گهیپاهام د

  رونیاز پاساژب د یخر ی. ستاره با تکون دادن سرموافقت کرد. با خروار یممکنه گم بش  ی ستیرو بلد ن نجاهایدم پاساژ دنبالت، ا ادیب

رفت، با   نی به پشت سرآه تیزد از کنارجمع یطون یلبخند ش  ستاد،یافتاد که منتظرش بود. ا نیرفت. دم در پاساژ چشمش به آه

  دنیبه پشت سرش برگشت.از د  عیسر ن یآه  ن؟یهست ی خانم متشخص هی آقا شما منتظر  د یگفت:ببخش ی میلحن نه چندان صم

  هی بارِآخرت بود که  نیکنه ا رمیازپشت سرغافلگ  ی کس اد یگم شده بود با اخم گفت: اصالً خوشم نم د یخر یلونهاینا ر یستاره که ز

سمت ماشن   ضیبا غ نیآه ؟ ید یترس  یطنز داشت: آخ  ی چپ کج کرد، لحنش کم ۀرو شون . ستاره سرشو یکرد ی کار نیهمچ

له   د یهمه خر  نیا ر یانگار نه انگار دارم ز ابویچلغوزِ  ۀلب گفت:پسر ر ینکرد ز لونهایدر گرفتن نا یکمک  چیه  نکهیراه افتاد. ستاره ازا
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رو توش جا   دهای. با مکافات درِصندوق عقب رو بازکرد.خرد ید  یپاشو م ی هم نکرد. به زحمت جلو یتعارف   هی گذاشت رفت،  شمیم

  ی کم در رو آرومترم ه ینگاهش کرد وبا همون لحن سردش گفت: نه یاز تو آ نیداد ومحکم درشو بست ورفت عقب نشست.آه

قدر با    نیا شهی توهم-.  شهینم ش یزیتن محکم چبار بس ه یبا  نتیخورد. مثل خودش زل زد بهش:نترس ماش  ی برنم ییبه جا یبست

اوج گرفت:   یوصداش کم  دنیمتر بازموند. کم کم ابروهاشو بهم چسب هی دهن ستاره  ن یحرف آه  ن یازا ؟یزن یحرف م ی ادب یب

 ادبانه بود؟  ی االن رفتار من ب ی عنیزد: ی. پوزخند صدادارکنهیرفتار م ی به طرف مقابلم داره که چطور یبستگ 

:  د یگرفت وغرّ نیانداختنه. سرشو سمت پنجره ماش  کهیزدن و ت شیکم اون ورت، اون زبونت همه اش درحال ن  ه یادبانه  ی از ب-

 تفلون نچسب!   ۀ! پسرکنهیتا م ه ی که چطور با بق  دهیادبم! هنوز رفتار خودشو ند  ی من ب  گهیتازه م 

انگشت اشاره شو   ن یآه ؟یچ  یحاال ک ی گرفت: اتفاقاً گفتم تا بشنو نیشو سمت آه ده ی! ستاره نگاه درّیگفت   یچ دمیشن-

به مامانم   ی لیمن خ ،ی گوشت کن ۀ زیکه بهتره آو   گم یبهت م ی زیچ ه ی دختر کوچولو! ازاالن  نیطرف ستاره گرفت: بب دواریتهد 

  ی بهت نگفتم وجواب اون زبون داز ی زیبشه،اگر چ  ریتا مبادا ازم دلگ  رمیبشه طرفش نم  شیکه باعث ناراحت  یهرچ ذارم یاحترام م

اگرتنها   ینگفتم، چون خط قرمزمن مامانمه! ول  یز یخاطره اونه بهت چ  ،به یز یوبراش عز  یکه مهمون مامانم نه یا ی هاتو ندادم برا

  ره، یرندار که دودش تو چشم خودت م ن قدر دور بیپس ا ، یبر نجایازا ی وبذار ی بش مونیکنم که از رفتارت پش  یم  یکار میباش 

پس مواظب رفتارت   یبمون  نجایا ینتونست گمیکنم وم ی سرهم م یدروغ هی راحت  ی لیاستادم، خ یکردن هرکار  یمن تو ماستمال

  ستدلش خوا ی وهرچ د یاز راه رس  یهرک  ستمین ی منو بشنو!منم دختر ی پسرجون! پس حرفها نیآمپرچسبوند: بب هویباش. ستاره 

  ی دلش خواست هرجور ی ماست بمونم ونگاهش کنم، نه آقا پسر! فکرنکن چون دخترم هرک نیپا لِهَم کنه، منم ع ر یبارم کنه وز

تونه   ی م یهرآشغال  رون یمو ازآب بکشم ب  مینتونم گل ی زندگ ی وانفسا ن ی! اگرتو استیخبرها ن نیرفتار کنه، ازا ا یباهام حرف بزنه 

  ی منو بترسون  یتون ی دادنت م ماتوم یلگد بهم بزنه وپرتم کنه تو زباله ها،پس فکر نکن با دو اولت  هی ای  شهاز راه برسه و از روم رد ب

رو که   ی ا گهی د ی زهایفقط خشونت وهوس وچ تیافتادم که ازانسان یامثال توم ییرگرگهایبود تا حاال صد دفعه گ ی نجوریکه اگرا

مرد!   نیخوره. پوزخندش صددار شد: اسم خودتون رو گذاشت یبهم م  و بردن حالم ازتو وامثال ت یبه نفع خودشونه سود م

  یشترعصبیدونست ازکجا نشأت گرفتن ب   ی ستاره که نم یحرفها دنیبا شن  ن یاز صد تا نامرد، نامردتربودن. آه دم یرو د ییمردها

  ر یبهت دارم؟ نخ یخاص د ید هستم که  ییاز اون کفتارها  ی کی ه یمنم به قول خودت شب نکه ی! ا؟یخودت فکرکرد شیپ یشد: توچ

..... ستار وسط  نکهیا ایدونم حرفهات از رو شعاره   یتو که نم ی ارزش نداره حت ی زیکس برام پش چی خانم!من به جز خانواده ام ه

کنه تو   ینم ی من فرق ی کنند:به هر حال برا  ینفهمه دارن با هم مشاجره م یکرد تُن صداش باال نره تا کس ی سع د،یحرفش پر

طبل   ی کنند ول  یمردن بودن م  یکه فقط ادعا ،ازهمونهاییازاونها یکیبه چشم من توهم   یول  یاون کفتارها هست قماش ازکدوم  

 دونست.   یخودش م نو یرفت وا ی داشت تند م گه ی. دستنین شیب ی تو خال

!  ؟یکرد یکارم یچ ی قدرزبونت درازه اگرجزءِقشرمرفه بود ن یوا یازمند یدخترخانم! حاال خوبه ن یدست باال گرفت  ی لیخودتو خ-

حرفشم براش گرون تمام شد. بغضشو فروداد تا   نیشو فاش کنه اما ا تیتونست هوّ ی که نم فی به دلش زدن ح شیانگارآت

  یادآور یممنونم بهم  ، یاریبه روشون م رانو گ یکرد نلرزه گفت: چه خوب ضعف د ی م ی که سع یینشن، با صدا ریاشکهاش سراز
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مثل ما    یوتو سرافراد  د یکن ی که ثروت تون رو چماق م نه یشما قشرِمرفه نش ی زندگ نفک یجزءِ ال نی از کدوم طبقه ام،اما ا ی کرد

جزءِ اونها   دمنینگ  خود یب ی افراد هست اوناز یکیشما هم  گمیکنم! اگرم ی صدقه دارم کمکتون م یمنم از رو  نیا نکه ی! اد یزن یم

کرده بود، اصالًعادت   ی ادرویز ی لیمشت کرد. خ  نیپرداخت. دستشو دورفرمون ماش  رون یب یبدون حرف، ازپنجره به تماشا ستم،ین

هرز   یپسرهاکه ستاره اونو با   لیدل نیبه ا د یکار رو کرده! شا نیدونست چرا ا ی به رُخشون بکشه، االنم نم گرانوینداشت ضعف د

 روشن کرد.......  نو یباعث شد ازکوره دربره وجوابشو بده. با اومدن آهو ومادرش ماش  نیکرده بود وهم ی کی یابونیوخ

خسته شد.    یل ی! امروزخدهیخواب یداده و چشماش بسته بود، گفت:آخ  هی تک ی صندل یبه ستاره کرد سرشو به پشت ینگاه آهو

  ی م ششونی پ ۀ قی چشم بستن رو بحث چند دق ن یعلت ا نی.آهدارنشهیوقت ب ه یکرد آروم گفت:آرومترمادر  یهاجربرگشت نگاه

 شده بود...... ک یتار باًی اش رسوند بعد سمت لوشان راه افتاد. هوا تقر ونه. ابتدا آهو رو به خاوردیخودش ن ی دونست و به رو

 م؟ ید ی: رس د یاب آلودش کشخو یبه چشما ی. دستدارشد یهاجرب  یبا تکون دادنها ستاره

  رمیجاهاشو فاکتور بگ  ی. با لبخند جواب هاجر رو داد: اگربعضیخسته شد  یامروز حساب ی تو اتاقت بخواب  یبر  زم،بهترهیآره عز-

 وبه طرف ساختمون رفت.  ادهیپ نیگرفته بودش. ازماش   رنظریز  نهییبود که از آ ی نیاش به آه ه یخوش گذشت. کنا یلیخ

  نیازماش  کهیدرحال  نیمونه. آه  ی کنم، اونم مثل آهو برام م ی نم یکوتاه  ادیازدستم برب  یبه دلم نشسته هرکار  ی لیه،خی دخترخوب-

  یدون ی م یشد درجواب پسرش گفت:تو از خانمها چ ادهی.هاجرهم پد یگ   یباشه که شما م ی طور نیا  دوارمیشد گفت:ام یم  ادهیپ

  یجون هرچ یب  ی : باشه بد ی. ازحرف مادرش رنجینظربد  ستیازنیشناسم تو هم ن ی من جنس خودمو خوب م ؟ یزن ی حرفوم نیا

  نیتو. سمت صندوق عقب ماش  اریروهمرات ب دهایاون خر یز یخواد زبون بر ینازک کرد: نم یهمونه!هاجر پشت چشم د یشما بگ 

 گفت و وارد ساختمون شد....  رلبیز یپدرسوخته ا  ه یبانو. هاجر  د یرفت: شما امرکن

رفت. صدف توآشپزخونه   نییوپا د یپوش  یمناسب د،لباس یبه دست وصورتش زد،موهاشو شونه کش ی.آبدارشد یب ی حالیبا ب صبح

جوابشو   ییگفت ودوباره مشغول کارش شد. ستاره با خوشرو  ،یردخترمیکرد. صدف صبح بخ یداشت بساط صبحونه رو آماده م 

کمک کردن کوچولو    هی فرصت رو بهش نداد:  ن ین صبحونه کمکش کرد.صدف خواست مخالفت کنه ستاره اداد..... تودرست کرد 

وارد   نیآه د ینکش ی صبحونه روآماده کنه. طول یۀرفت تا بق خچالیکرد و سمت   یخوره صدف جون. صدف تشکر یبرنم  ییبه جا

ستاره   ؟یاستخدام کرد  د یجد  یرو ی: صدف ند یکرد با طعنه پرس  یستاره که داشت به صدف کمک م  دنیآشپزخونه شد. با د

  د یاز د ایکمک کنه؟  گرانیوقتها آدم توخونه به د  یداره گاه ی رادیقبل از صدف جواب داد: ا  زبودیم   یصبحونه رو دنیدرحال چ

گازگرفت و رو به ستاره گفت:   شویری شه؟ صدف لب زبا نیآدم مرفه نش هی کسر وشأن  دمیشا ایجرمه؟   گران یشما کمک به د

بهتون   ی لیخ ینشست: اتفاقاً مستخدم  یروصندل یبا خونسرد  نیچند باربگم؟آه ی خواد کمک کن ینم ستاره خانم تو رو خدا شما 

اون دوتا   یبگوومگو شترشاهد یرفت تا ب  رونی و ازآشپزخونه ب د یرو چ ز یم یۀ بق عی رو از دست ستاره گرفت و سر لی. صدف وساادیم

  اد یخودش گرفت وگفت: اتفاقاً به شما هم م ی لقمه رو برا ن یاولبده. ستاره روبروش نشست و ر یبه اونم گ نینباشه، ممکن بود آه

ودر جوابش   ختیخودش ر ی برا ییچا نیبکنه. آه  ن یرو تأم یزندگ نیباشه که بتونه مخارج ا د یبا یک یآخه  نیخونه باش  ن ینوکر ا
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صورت ستاره   ک ینه نوکر..... صورتشو نزد  شم یمحسوب م نجایا سییمن نون آورخانوده ام، پس ر  کنه،یاش فرق م ه یت:اون قضگف

  مهینصف ون  ۀخانم کوچولو؟خند  ید یترس  ه؟ یاومد:چ یبراش ترسناک م ن ی. لبخند مرموزآهد یبرد. ستاره ازترس سرشوعقب کش

  ی لیتن ستاره نشست. باهمون لحن سرد گفت: قبالً هشدارها روبهت دادم خ ی کرد وبرگشت سرجاش نشست: نگاه سردش رو یا

هر   ادیکوتاه ن  یازخود راض خیکوه  نی در برابرا گه یگرفت د میبه زورلقمه شو قورت داد. تصم ستارهمراقب حرف زدنت باش. 

کنه    یونوکر  ی جون بکنه چه تو خونه باغبون یمخارج زندگ یه!چه برا نوکر نوکر کنه یم  یچقدرهم که هشداربده: چه فرق

  نیگفت: متأسفم برات! ا ن یکردن.آه یباهم دوئل م  انگاربود. بهم زل زده و روح ی. نگاه هردو سرد وبدنیم  یمعن  ه یهردوتاشون 

 . ید ینم ص یفرق نون آورخانواده رو با کلفت خونه تشخ ، یهمه سال درس خوندن

بار   هی د یبا نکه یگرفت، گفت: مثل ا یا  گهید  ۀخودش لقم  یبرا نی . آهدنیم ی معن ه یمن  یمورد هردو برا ه ی ن یاتفاقاً تو ا-

  یکرد. توچشما  زیدستمال دورِدهنش رو تم  هی لقمه شو خورد. با  نیاون زبون درازتو کم کرد. ستاره آخر د یکنم شا یدموعملیتهد 

! درضمن به  یتکون داد: دخترزبون نفهم که گفتن خودت  یسر نیباش جناب رااااااسخ!آه الیخ نی زوم شد وگفت::به هم نیآه

  نکه یشد وبرش گردوند. با ا مون یدو دست گرفت، به سمت دهنش برد که پش شوباییستاره استکان چا ؟ یفکر  کرد شنهادمیپ

تونست   یم  ن یرولبش اومد،آه یثیخب ند کرده. لبخ دایکاررغبت پ نی دونست چرا دلش به ا  ینم ی هنوز روش فکرنکرده بود ول

تا من بخوام مجوز    ستین یبد  شنهادیرفت : آره فکرامو کردم؛ پ یمدت هم حوصله اش سرنم ه یبراش باشه تا  یخوب یسرگرم

  ی سر هیاما   ،ی کن ی م ی بلندشدن گفت:کار خوب ن یح نیکنم.آه یشما کارم  ش یپ امیممکنه طول بکشه تا اون مدت م رمیبگ 

 ؟ یدست به کار ش  ی خوا یم  ی ک ، یاونها رو بدون د یبا یزی قبل ازهرچ ه هست ک ط یشرا

شرکت وآشپزخونه رو ترک کرد. ستاره تو دلش   رمیتکون داد: از فردا خوبه؟ چون خودمم ازفردا م یسر  نی.آهد یهرموقع شما بگ -

من    ی! بذاراستخدامم بکنرونیت بزنه ببرات بکنم که ده تا کلفت ازبغل ی کلفت ه یتفلون نچسب!  ۀگفت:حاال من شدم کلفت پسر

 خان.... نیدونم وتو جناب آه یم

                    ********************************** 

  یداخل شرکت ازنما  یو فضا  اهیساختمان ازسنگ س  یشدن که نما  ی به شرکت رفت... وارد شرکت بزرگ ن یبا آه ی کار روزاول 

  یحرکت م نی کارشو انجام داده.....پشت سرآه  قهیبوده واقعاً با سل یخودش اقرارکرد کارهر کس شیبود. ستاره پ باتر یاون ز ی رونیب

محمکش   یکردن. ازپشت سر بهش نگاه کرد:با اون راه رفتن وگامها یشدن وسالم م  یبه احترام بلند م  دنشیکرد. کارمندها با د

شدن. تو سالن سه   ی. وارد سالن بزرگتر دنیترس  ی م ا یبردن  یازش حساب م ییجورا هی داشت، انگارهمه   یخودش جذبه ا یبرا

  عیسر  دنشیبا د ی. منشاستیشده بود: ر وشتهشده ن ی قاب با خط طال کوب هی از اتاقها  یکیسر در  یشد. رو  ی م ده یاتاق د

... اول ستاره داخل شد.  ستادیمزاحم نشه. دم دراتاق ا یجوابشو بده بلند گفت: فعالً کس نکه یازجاش بلند شد وسالم داد. بدون ا

  یمبلهاسمت اتاق  هی بود.  یدر رو پشت سرش بست. اتاق بزرگ ودلباز  ن یکرد.آه  یودهن باز نگاهشون م ی با کنجکاو یمنش

به رنگ قهوه   یدست مبل راحت  هی بزرگ و  یچوب  یقهوه ا  زیم  کیاتاق  ۀگ یشده بود. طرف د دهیروشن چ ی به رنگ قهوه ا یراحت

داشت. با   یهم همخوان زبایچ ،همه یبه رنگ کرم قهوه ا ی کرکره ا  یقرارداشت که مختص جلسات مهم بود. پرده ها  رهیت یا
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کرکره رو باال    هی زد وسر  یگردونش چرخ   ینشست: با صندل زش یمبل نشست. خودش رفت پشت م  نیکتریرو نزد نیآه ۀاشار

  یکارها  ی سر هی کرد... بعد از  یاتاق عوض شه. ستاره همچنان منتظر حرکاتشو نگاه م ۀدم کرد   ی پنجره رو بازکرد تاهوا داد.

تا بعداً کالهمون    یکن  تیو رعا  یبدون د ی اهست که ب نیقوان  یسر ه یاما  شهی: کارت از امروز شروع مد یمتفرقه سمت ستاره چرخ

نظم و   نجایداد وشروع کرد: ا ه یتک شیبه صندل  ن یشده بود. آه نیبه آه ره یخ ط، یشرا دنیتوهم نره. ستاره همچنان منتظر شن

  زهشت ا یوبره قدغاً هست، ساعت کار ادار  ادیبکنه وهر وقت دلش خواست ب ی دلش بخواد هرکار یهرک  نکه یقانون خودشو داره، ا

  ویکار  ره،یعنوان تو کَتم نم چ یسرِکار، به ه راومدنیخودشو انجام بده، با تأخ ۀ فی وظ د یبا ی ربعد ازظهره،هرکستا چها شه یشروع م

  ی الک ۀبهون  چ ی،ه شهیداده م  یگرفتن فقط در مواقع اضطرار   یمرخص  ،یبد  ل یبه موقع و سر وقت تحو د یخوام رو با یکه ازت م 

 تو.   یبرا  یحت ه یکیهمه   ی قرارداره و قانون برا ت یاول یکار تو   نجای، ا رمی پذ  یاهمال درکار رو نم  یبرا

کار تو ادارات، شرکتها   یقانونها  کارکنم؟تمومیچ د یاالن با یبهتره بگ  ،یگ ینطورمیکه ا ی حاال مگه من گفتم برام استثنا قائل بش-

  ی زنم دوست ندارم کس یدارم حرف م  یداد: وقت   رونیآسونتر. نفسشوبا حرص ب یکی رتر یسختگ  یکی تفاوت   نیبا ا هیکیوسازمانها 

  یگ یبه من م ی چ ی برا ی دار  رونیاون ب یمنش  ه ی : تو د یگفت وپرس  یشی تذکر دادم خانم. ستاره ا بار ن یآخر ی وسط حرفم بپره برا

و   ی منش نداره در ضمن گفتم ی و شرکته وبه توربط  یادار  یکارها  هیجابجا شد:اون منش  شیتو صندل نیآه ؟ یازدار ین یبه منش

  ق یاطالعات دق نکهیمعدن وکارخونه اس وا  یمربوط به کارها ،کارتم یانجام بد  گهیباهمد  د یخوام که تو هر دو کار رو با یدفتردارم

تو کارت دقت    د یوبا ی دار ی پس کارسخت نم یب ی ازچشم تو م فتهیکه اگرب فته ی از قلم ب د ینبا یچیه  یرو هر روز بهم گزارش بد 

با خودش،   ی رینشونت بدم جناب راسخ« بعد درگ یباز سییر هی .ستاره تو دلش هرچه فحش بلدبود نثارش کرد:»یکن

 تونه؟!  ی کاردو نفر رو انجام بدم حقوقم مثل منش  د یکه با ی :اونوقت مند یپرس 

حفظ ظاهر  یا بر زدی. باز داشت بهش طعنه میبرطرف کنه ولنگ نمون اجاتتویهست که احت ینگران حقوقت نباش اونقدر -

  رونیب یزمنش یدستشو زد. معلوم بود به م  ریز  یمستقر بشم تا کارمو شروع کنم. زنگ مخصوص د ی کجا با د ییزد: بفرما  یلبخند 

لحظه اسکنش کرد. دختر قد بلند   هیباال داد و تو   ییراسخ! ستاره ابرو ی وارد اتاق شد: بله آقا یمنش   هیوصل شده. درصدم ثان

که ازسالن   ی .موقعدهیم تیبه لباس کارمندهاش اهم ی لیخ خی سیتند   نیا نکهیفرم به تن داشت. مثل ا بود. لباس  ی وگندم گون

خودشو   یدخترچطور در آن ن یتنشون بود. تو دلش گفت: ا د یسف راهنیروشن با پ   یگذشتن تموم پرسنل کت وشلوار خاکستر  یم

 کار رو بتونم بکنم!   نیبه اتاق رسوند؟ من عمراً ا

رو بهشون نشون بده تا زودتر کارشو    ییمشغول به کار بشن اتاق روبرو نجایتاد هستن، قراره ازامروز ا ۀ خانم ستار شونیخانم راد ا-

سؤالش   دنیچنان بااخم نگاهش کرد که راد ازپرس  نیه؟آهیچ شونیسِمت ا د ی: ببخشد ینازکش پرس   یبا صدا ی شروع کنه. منش

اتاقو ترک کرد.   ی رلبیتشکر ز  هی تا اتاقو نشونتون بدم. ستاره با  د ییرو به ستاره کرد: لطفاً بفرما هکوتا ی عذرخواه هیبا  شد. مانیپش

بلند   ویزد،گوش  یچرخ ع یتلفن سر یکه باصدا د ینکش ی به سمت پنجره چرخاند طول شو یبعد ازرفتن ستاره نفسشوآزاد کرد.صندل

جناب هاجرخانم!   حاال آفتاب از کدوم طرف   د یوزنگ زد د یگذاشت نّتعشق! سرِبنده م ی بانو زدیکرد مادرش بود:به به سالم برا
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عشق ما رو قابل   ی که بانو میشانسا ندار نی دخترخانومه وگرنه ما ازا نی به لطف ا ؟البته یدراومده عشق من که با بنده تماس گرفت

 بزنند.  ی بدونند وزنگ 

-......... 

 مادرمن.  د یدونه به دونه انجام شد نگران نباش  یجنابعال شاتیبله تمام فرما-

-......... 

 د؟ یکن  یم  یبراش دلسوز  شتریمادر ب ه یکه از   د ید ید  یدخترچ نیدونم تو ا ینم-

-......... 

  پشتۀهاجر! خند  ی ب یب  یدار  ی نمکه وا   یی ما رو به چه کارها  نیکه کارش لنگ نمونه،بب  دمیبهش م ی اونم به چشم!اون قدر-

بود:جانم با   رکرده ییتغ یمادرش کل  یۀشد روح شونیکه ستاره وارد زندگ ی حرفها،ازموقع نیا دبهیارز  ی م ایدن  هی مادرش  یگوش 

 سرم شلوغه.   یل یمادرِمن!امروزخ ی ندار یکار  گمیبگم قطع کن اما م ادی!دلم نمیب ی اون خنده ات ب

-......... 

تونست که روحرف مادرش حرف   ی کرد،نم  ی م د یحرف زور بره اما چکار با رباریقطع کرد.عادت نداشت ز و یچشم بلند گوش  ه یبا -

 احترام قائل بود.مشغول کارش شد.... اد یمادرش ز ی بزنه،برا

مهندس   یزآشناها:اد یبودپرس  ستادهیکامل. راد که هنوزکنارش ا زاتیبود با تجه ی زد. اتاق متوسط یاتاق لبخند  دنیباد ستاره

 که تازه حضورشو تو اتاق حس کرده بود برگشت وگفت:نه، ازدوستان مادرمهندس هستم،چطور؟  ؟ستارهیهست

زد   یلبخند   ارهیدرب ش یخصوص یسر از زندگ یکرده. ستاره دوست نداشت کس  رواستخدامیکه مهندس ن به یعج یل یآخه خ-

البتّه   یصدام کن  ایدن ی تون  یهستم م ارادی گفت:من دن ی . راد دستشو دراز کرد با لحن دوستانه اگهی ازشانس ماست د نمیوگفت:ا

سرشو   ا ی.دنمیهم باش  یبرا یخوب ی دوستا  می تون ی م تادم، ۀ:منم ستارشردف  ی!ستاره دستش رابه گرمیاگردوست داشته باش 

بداخالقه،    ی لیبا اخراجت،خ هی اشتباه مساو هی نداره  یشوخ چکسیمهندسه باش، با ه نی!مواظب ان یبرد و آروم گفت:بب کترینزد

  ی هم داره ول یی ها یخوب ه ی نشه  بتشیفقط وفقط کاربراش مهمه، حاالغ به،ینه غر شه یسرش م ل یسر کار نه دوست وفام

  ی به رفتار وحرفها ی اومدم، کار نجایکارا ی کرد و گفت:من برا   ی.ستاره اخمکنهیپنهون م هاشویتموم اون خوب  یبداخالق نیخوب!ا

لحظه مکث کرد   ه یسمت در رفت،   ایمن. دن  یکار کامالً ممنوع!حداقل جلو    ط یباره تومح نی ندارم پس بحث درا گرانمید

 کنم.....   یم تی موفق یزد:برات آرزو  ی!چشمکنهیوبرگشت:اصلش هم هم
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عالمه زونکن تو بغلش وارد شد.   ه یبا   ایه دربازشد. دنکرد ک   یروتماشا م  رونیعالف نشسته بود وب زش یپشت م یدوساعت  کینزد

  نینو گم یم یچ  نیبود: بب یعصب  یوارد شد. صداش کم  زدیحرف م یداشت باگوش  که یدرحال نیبعد پشت سرش آه قه ی چند دق

 کنند. یکا رو م   نیدارند ا ستیبندم باراولشون هم ن  ی قرداد نم کنه یم ی که بدقول ی اون قرداد رو فسخش کن من با کس

-  ......... 

ازاتاق   ای. دند ی کش ی قی کرد و سمت پنجره رفت. نفس عم وقطع یگوش  تی! باعصباننیصداش باالرفت: گفتم فسخش کن هم نباریا

. برگشت  د یصافش کش ی به موها ی رفته بود. دست ش یتا مرزسکته پ تی مهندس بداخالق که ازعصبان  هی رفت. ستاره موند و رون یب

زونکن   نیکم بود. اول یل یستاره نشست. فاصله شون خ ی به صندل دهیچسب  ی کرد. رو صندل ی ه داشت نگاهش مسمت ستاره ک 

هم نت   یداد.گاه  یگوش م  حاتشیکارگران« ..... ستاره فقط به توض یاضافه کار ستیدستشو برداشت، روش نوشته بود»ل  یجلو

  د یها تأک نهی رو قسمت هز ن یاونها اقدام کنه. آه لیتکم ی داره تا بعداً برا  یکم وکسر  یکرد که کدام زونکن چه مدارک ی م ی بردار

»ستاره کارت   دارشد یستاره ب  ۀ داشته باشن. باز وجدان خفت  یماهانه همخوان  ینهایکنه تا با هز یبررس  ق یکرد، ازش خواست دق

خودتو   الیبده وخ  لیبکن وبهش تحو یحساب سرانگشت هی توهم  ،یکن  یوحسابدار ی نیکل سال رو بش د یبا ی نطوریدراومده ا

به   ک یسپرد... نزد نیآه  یبه وجدانش داد« دوباره گوش به حرفها ییخفه شو هی تو دردسر.  یخودتو بنداز ی چ یبرا  کنراحت 

 برات بفرستم؟  ی کمک ای یی ایکار برم نیا ۀازعهد  یی : تنهاد یچکارکنه. روبه ستاره پرس  د یداد با حیستاره توض ی دوساعت، کامل برا

  اره، یحساب وکتابها درب نیا یهایکار  زهیطلبه تا سر از ر  یم  یکمک  هیها خودشون   یحسابررس  نیا  ی داد  حیبرام توض نطورکه یا-

 ! در کار نباشه  یکه عجله ا یبه شرط دمیمن انجامش م  یول ه یکار زمان بر

 ! ؟ییایازپسش برنم یعنی-

حساب   گمیم  نیهم یکردم برا   یکارم  یشرکت حسابدار ه یتو  شی اتفاقاً تا چند وقت پ ام؟یگفتم ازعهده اش برنم  یمن ک -

با دقت وحوصله انجام بشه، حاال خود   د ی و با ه یارسختیکارِ بس یطلبه چون خودِحسابدار یم یکمک  هی  ینیسنگ  ن یبه ا یهایرس 

تو فکر   نی خوام. آه یم  یاد یکنم که زمان ز ی کار رو م نیدست تنها ا ای  ،بفرستی برام بفرست یرو کمک  ی کس ی خوا ی ؟میدان

گفت:من درعوضِ   ی . ستاره با دلخورشهیکمکت اما ازحقوقت کم م  ارمینفر رو م ه یجواب داد:باشه  یرفت، بعد ازمدت کوتاه

تعجب شو پشت   ن یقانونه کاره نه قانون حقوق.آه نیجناب راسخ،ا دمی کارمو به نحواحسن و درست انجام م رم یگ  یکه م ی حقوق

مواظب کارهاش   یخوام چهارچشم یفرستم اما ازت م ی نفر رو م هیخوام، فردا   ی رو ازت م نیکرد:منم هم ی نگاه سردش مخف

کن    یپس کار ،ی که مورد اعتماد مادرم نه یبه خاطرا د یاعتماد کردم ؟ شادونم چرا دارم   یتا دست از پا خطا نکنه، نم یباش 

مثبت   د یبا د  ی هم خوبه که دار نیبهش لم داد:هم د یبه سمت پنجره کش شو یکه هست بشه. ستاره صندل  ینیشترازایاعتمادم ب

 راه.   نیتو ا هیگام مهم  هی حداقل  ی کن  ینگاه م

 کدوم راه؟ -
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  ت یگرفت. اگر تو موقع  دهیبلند شد حرف ستاره رو نشن نی.آهیندار دنموید  ،چشمیپرون  ی م که ی،تیزن یبهم طعنه م نکه یا نیهم-

  نیگفت.آه یمحکم ۀستاره ن  ؟یز یچ ؟ی؟سؤالیبا من ندار  ی داشت: کار  اج یداد اما االن بهش احت یبود حتماً جوابشو م  یشگ یهم

از   یمنتظرجواب ستاره نموند. ستاره به کوه شه،یخروج از اتاق گفت: اگرکارت درست باشه کم کم به حقوقتم اضافه م نیح

بعد اداشو   دتمیکش  یگاریچطوربه ب ی روز اول ن یبب خی ۀ زد: پسر ی نگاه کرد. نفس حرص درآر زش یانباشته شده رو م  یزونکن ها

  نیپوله، دلش با ا زی همه چ کنه ینه،فکرمی بیخودخواه،فقط خودشو م ۀ کنم،پسر  یدرآورد:اگر کارت خوب باشه به حقوت اضافه م 

زونکن رو برداشت و شروع کرد. به کارش وارد بود چون قبالً تمام امالک و   ن یزار و وارفته اول ی ا افهی حرفها واَداها خنک نشد. با ق

  یاز رو  سرشو  ی شرکت بزرگ مشغول بود... وقت هی که تو  ی کرد وبه لطف اون چند ماه ی شرکت صادارات پدرشو خودش اداره م

ده بود. از وقت ناهارهم گذشته بود.  شد خودشو تو کاغذها خفه کر ی م یانبوه کاغذها بلند کرد نگاهش به ساعت افتاد، سه ساعت

پرس غذا وارد شد. ازدورنگاهش سرزنش   هی با  ایورود داد. دن  ۀدر اونو به خودش آورد. اجاز  ۀتق  یصدا داد. صدا یشکمش ازگرسنگ 

  نیبه ا  یناهار صدات کردم اصالً حواست نبود. ستاره لبخند  یاومدم برا ؟ی کنیکارم ی دار  نطوریا ی ربات وداشت: دخترمگه ت 

گرفت وادامه    ایکنم و پرس غذا رو از دن  یاطرافمو به کل فراموش م  یایدن  گه ید شم یسرگرم کارم ی زد:آخه وقت ا یدن ی دلسوز

  یاش گذاشت وبه ستاره که داشت غذاشو م رچونه ینشست دستشو ز ش روبرو  ی رو صندل ای. دن یداد:دستت دردنکنه به موقع آورد 

 .یا یزود ازپا درم  یلیخ ی کار کن  نطوریبه خودت برس ا شتری خورد نگاه کرد:ستاره جون ب

 ممنونم از توجه ات.-

 رفت.....  رونینثارش کرد وب یا  وونهید  هی به همراه لبخند  ای. ستاره روهوا براش بوس فرستاد. دنگهی د  می خراب رفق کارکنم یچ -

به   ی برداشت و از اتاق خارج شد.... بعد رفتن تموم کارکنان تقه ا فشوی شته بود.کازچهار گذ  ی ا قه یبه ساعت کرد چند دق  ینگاه

 رفت...... نگینبود. به پارک ی خبر ن یاومد. ازآه رون ی در زد وستاره رو صدا کرد. ستاره آماده شده ازاتاق ب

:امروزاستثنا بود با خودم  سکوت شد  نیا ۀ شکنند  نیکرد. باألخره آه ی بود که ستاره رومعذب م نیسنگ  ی سکوت نیماش  داخل

خودتو تا قبل   ی مجبور یجابمون ،اگر یگرد  ی وبرم  یایشرکت م  سی سرو ر،با یسرمس ی ایآوردمت از فردا رأس ساعت هفت م

کردم جزءِ اون دسته از   ی وگرنه فکرم  نیجواب داد: خوب شد گفت حی. ستاره هم مثل خودش صریازساعت هشت به شرکت برسون

با اخم   نی! آه نیآقاآه  یمنو نشناخت ه؟هنوزی فکر کرده ک تیخاص یب  ۀ بعد تو دلش ادامه داد: پسر زونتم، یهستم که آو ییدخترا

 نگفت.... یز یچ گهیچشم نگاهش کرد و د  ۀازگوش  یظیغل

درکمال آرامش براش    زهایازچ ینسورگرفتن بعض : امروز چطوربود وچکارکرده؟ ستاره با ساد یپرس  یهاجرمدام ازستاره م زشامیسرم

تا دهن بازکرد حرف بزنه ستاره لبخند دندون   نیآه  ؟یسخت نگرفت ادیکه ز  ی:پسرم روز اول د یپرس  نیداد. هاجر ازآه  ی م حیتوض

وقت خودتو    هی کرد خانم تاد   یسفارش م  ی قدرهوامو داشت که نگو!ه  ن یا نیآقا آه یب  یگفت: نه ب  ه یبا کنا نیزد،روبه آه یینما

کن تا بعداً شرمنده ات    ییرایازخودت پذ  یتون   یتا م دم، یکه ازمهمونش کارکش فتم ی درب ی ب ی خوام با ب ی نم ی روزاول ، یخسته نکن

  یکرد.هاجربا ذوق گفت:آره مادر؟!اله ی وواج نگاهش م   منطورهاجیه  نیآه  ن؟یباال انداخت: مگه نه آقاآه یینشم، براش ابرو
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به صورتش داد،با حرص   ی ستاره رو گرفت.اخم یوطعنه ها ه یتازه کنا ن ی. آه یذارینم ن یدونستم حرفموزم یپسرم؛ م  ینیبربیخ

  یرو رو  ییچا  ینیس  که یلرفت...... ستاره به همراه هاجربه سالن اومد. درحا رون یتشکراز صدف ب   هیقاشق شو توبشقاب انداخت وبا 

  یکرد.باصدا ی شبکه عوض م ی داشت باکنترل الک  نی.آهد ییبفرما د یبعد ازغذا دار یی گفت:شما عادت به چا  نیبه آه ذاشتیزمیم

ستاره با خباثت   ی برداشت درحال نشستن رومبل روبرو شوییازجاش بلندشد.....سهم چا ییچا دنیستاره به عقب برگشت،با د

حرف چند ساعت  ی کردنه.االن داشت تالف ی اهل تالف ن یهدونست آ یستاره خوب م  ؟ یدومتو حفظ کرد  غلتموم گفت:اِ هنوزش 

 بود.  ده یکش شیکرد. دوباره اَنگ کلفت بودنو پ یششومیپ

  ییداشت. کل کل ها  یینوع کل کل کردن خوب آشنا نیخواد باشه! هاجربا ا ی م ی ! پولش حالل باشه هرچستین ب یکارکردن ع-

ابروش   یتا  هی  نیخورد. آه یشومییداد. مشکوکانه نگاهشون کرد ودرآرامش داشت چا ی رخ م نویوم  نیآه ن یکه ب ی ازنوع لجباز

 . ادیبهت م یر دفتردا  شترازیکارب  نیباال داد: اتفاقاً ا

  ن یا یهایتا به پررو باز ره یرو بگ  ی هرگونه حرف اضاف یخواست جلو  یحرفش م نی!با اه؟یاد،حرفیاتفاقاً من ازهر دوشغل خوشم م-

تودلش   نیشو خورد.آه یی زد و چا ییپا رو پا انداخت وگفت: برمنکرش لعنت. ستاره لبخند دندون نما ن یبده. آه انیپسرِسرتق پا

 وارفته......  ربرنجیش  ۀنشونت بدم دختر  یزرنگ  ه ی  یزرنگ  ی گفت: فکرکرد

                ************************************* 

مدت ازش   نی تو ا ی رادیا چینتونست ه نی بود که آه  ق یگذشت. توکارش اون قدر دق  یاز استخدامش مبه سرعت باد وبرق  دوماه 

  شیپ یکرد. هر وقت توکارش مشکل ی م ی شتریب یاحساس راحت نیدو ماه با دامون، شوهرآهو نسبت به آه  نیا ی. ستاره ط رهیبگ 

 داد......  یم  حیتوضدامون بود که درآرامش براش    نیاومد ا یم

جوابشو داد: بَه سالم   ی بودن. سالم کرد. دامون به گرم ی موضوع ه ی ۀ درکنارهم درحال نظردادن دربار  نیزد. دامون وآه دراتاقو 

شما! آهو چطوره؟   یها ی :ممنونم، از احوالپرس سادیوا  زی. ستاره لبخند به لب کنارم نیستاره خانم! با ورودتون اتاقو منور فرمود

 خوبه؟ 

مکه!   یحاج  یحاج ی ! توهم که رفتیکرد ش ییهوا یمنو ببر لوشان،حساب  گهیاونم سالم داره خدمتت، بابا پوستمو کند از بس م -

هم   ینگاه هی  نانیاطم ینداشتن برا ی مشکل چیاول ساله، ه  ۀسه ما یگذاشت: حسابها  نیآه ی تو دستشو جلو   ۀستاره پوش 

کن   یشلوغه از طرف من ازش عذرخواه ی ل یکه! سرم خ  د ینیب ی م ی بهشون بنداز. رو به دامون گفت:منم دلم براش تنگ شده ول

سخت وقانون شرکته   ط یازشرا نم یا نم یب یگفت:آره! دارم م  نیبه آه  هی. دامون با کنا دنشیرشت د امیانشاءا... وقت کردم خودم م

که   یه! دامون خنده اش گرفت تنها کسیشرکت چطور  ط یشرا یدون یم به دامون گفت:تو که م سرشوبلند کرد با اخ نی. آه گهید

  یتون  ی حاال م ندازمیبهش م یبا اون اخمِ نشسته تو صورتش گفت:نگاه شه یدامون بود. مثل هم نیگرفت هم ی نم یرو جد  نیآه

  نییبود و سمت دررفت. دامون سرشو پا فه ی نداشت وظ ی کنم قابل یمشابه رفتار خودش گفت:خواهش م   ی. ستاره با رفتار یبر
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نگاه تندشو آماج دامون کرد: زهرمار!کجاش خنده داشت؟ دامون خودشو رومبل   ن ی. بعد از رفتن ستاره آهد یخند  یزم یانداخت و ر

 درحقت کرده؟  ی چه بد  ؟یقدرلج نیدخترا نیچرا با ا شیی: خداد یولو کرد پرس 

 وسرت تو کار خودت باشه؟   ینکن  یفضول شه یم-

پوشه رو کنار گذاشت،  نی.آهیبهش زور بگ  ذارهینم اد ینداره،اما خوشم م ی وبه من ربط  هیآهان متوجه شدم!بحث خصوص-

 دارم؟  ی دخترخصومت نیمن با ا  یتو چرا اصرار دار  نمی : ببد یوپرس   زکردیچشماشو ر

  یهرکس ۀکه از عهد   یرو بهش سپرد  ییشرکت رو از حفظه، کارها نینقصه،تمام قوان ی دخترکارش ب  ن یا یدون ی خودتم خوب م-

  ی م عشیهربار ضا ؟یکن یکارمیتو باهاش چ ،اما یرینگ  ی رادیوقت ازش ا ه ی تا  ده یاون کارشو به نحو احسن انجام م اد،یبرنم

 ه؟ یپس چ ستیخصومت ن  نیتو سرش،اگر اسم ا ی بکوبو  یاشتباهو چماق کن اونتا  ی گرد ی م ی بهونه ا ه ی باردنبال  ،هر یکن

 آهو و هاجرخانم.   ۀ توجبه  یتوهم رفت نم یب ی!م میکم ترمزکن با هم بر   هی-

خورده باهاش  هی جون!  نی،آهیکالفه ا یعن یهاجر خانم   یگ یم  یحق با ماهاست؟ وقت  یبگ  اد یزورت م ایدراومد؟   ه؟حرصتیچ-

 خوره.  ی برنم  ییبه جا یمهربونترباش 

حوصله   یخداب ۀشی: توهمد یرو بازوش کش ی رو ندارم. دامون ازجاش بلند شد ، دست یچ یه ۀامروز رو سربه سرم  نذارحوصل هی-

از بودن   نکه یمثل ا ی ستاره روعوض کن یکمک  نی! بهتره اگهید زیچ  هی کنم!آهان!  ی تعجب م یحوصله داشته باش  نکه یازا ،یا

 .ستیراحت ن ی لیکامران تو اتاقش خ

باهام تماس   ی داشت ی معدن کار رم یبگه، کامالً از رفتارش مشخصه؛ دارم م ستین  یازیخودش گفت؟دامون عقب گرد کرد: ن-

  نیحرف آخر دامون شد. تو ا ریشد؛ ذهنش درگ نهایرفت وآمد ماش  ۀریشو سمت پنجره چرخاند. خ  ی ... با رفتن دامون صندلریبگ 

فکر   نیکل کل انداختن هاش معتاد شده و براش سرگرم کننده بود. با ا  نیبه ا یی جورا ه یبود، دهیدخترند   نیازا ی چیسه ماه ه

بهش رو   اد یحاال خوبه ز ست،یوبه فکرعاقبت کارشم ن  کنهیدلش بخواد م ی خودسر هرکار ۀ زد با خودش گفت: دختر  یلبخند 

راسخ مهمون   ی آقا  د یوارد شد: ببخش ایخورد. دنبه در  ی اگر رو بدم چطوره؟... همچنان توافکارش غرق بود. تقه ا نطورهیا دمینم

بلند   هوسرش یکرد: ترمه خانم هستن.  یمن من  ا یدن ه؟ ی:کد یپرس  زکشوند،یزد وخودشو سمت م یچرخ  ی. به همراه صندلد یدار

 یحرکت باز وترمه خودشو انداخت تواتاق. با صدا هی خواست حرف بزنه که در با  ایدن  کنه؟یم  کاریچ نجایشد وگفت:اون ا

طور   نی اهمیدربسته منتظرت موندم. دن ن یجون؟خسته شدم از بس پشت ا ن یآه یکن  ی گفت: چقدرمعطلم م  شیاغتودم

مبل انداخت. شالشو از سر   ی رفت وپشت سرش در رو بست. ترمه خودشو رو  رونیب نیبود. با حرکت سرِآه ستادهیا فیبالتکل

 نجا؟ یا یاومد  ی چ ی: براد یباهمون اخمش پرس  ن ی؟آهیخوب زمیعز ی راحت شدم! چطور  ی:آخیگوشه ا  ه یپرتش کرد درآورد 

دوره   ادیباربگم خوشم نم  ؟چند یزد: باز توهم زد  یپوزخند  نیها!آه  م ینامزد یجون؟ ناسالمت نیچه طرزحرف زدنه آه  نیوا ا-

 ؟ یخودتو به من بنداز یدرست نکن ترمه بار آخره بهت تذکر دادم! اصالً تو چرا اصرار دار  عهی! شایجورحرفها بزن نیازا ی فتیب
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اون دهن   اد ینامزد، تو دهنت ب ۀ کلم نیا گه یبار د هی کرد صداش باال نره گفت:ترمه  ی م ی که سع تیجون..... باعصبان نیآه-

باهام   ی نطوریا ی ! تو حق ندارنیدورگه گفت:آه ییصدانشه با  ریداشت اشکش سراز  ی. ترمه سعرمیگ  یوامانده تو خودم گِل م

 . میهست لی باشه فام ی هرچ ی حرف بزن

  ی ،کسیبر  ی تون  یم  ادی!خوشت نمرهیمخش نم ی حرف حساب تو چیکه ه   یزنم اونم با کس ی دلم بخواد حرف م  یمن هرجور -

 . ییایبرات دعوت نامه نفرستاده بود ب

ترمه تو اون وضع چشماش چهار تا شد. نگاهش   دنیکه وارد شد از د  نیدر اومد... هم یدوسـ... وسط حرفهاش صدا ی لیمن خ-

  یو بروبر ما رو نگاه م ی سادیشالشو برداشت با اخم گفت:چرا اونجا وا ع ی. ترمه سرزدیم  یشد که صورتش به قرمز  نیآه خیم

  ی نشه گفت: ترمه دخترعمه ام هست، کار یسوءتفاهم نکهیا یترمه رفت. برابه  ی ا ه چشم غرّ نیزودتر کارتو بگو وبرو.آه   ؟یکن

بد موقع مزاحم   نکه یمثل ا ی مهمه،ول یل یبرگه اس خ ن یدستشو نشون داد:راجع به ا ی تو  ۀستاره به خودش اومد:برگ ؟یداشت

!  نیرو تنها بذار. ترمه با اعتراض گفت:آه :ترمه ماد یکش  ینفس کالفه ا نیتون شدم، با تمسخر به ترمه اشاره کرد. آه  یمهمون

به ستاره کرد، قبل   ی توزانه ا نهیبلند شد نگاه ک تی. ترمه با عصباناد یبگم حراست ب ای ی ریصداش باالتر رفت: م یکم نباریا

 کرد.  ی داشت رفتن ترمه رو نگاه م  ستادهیطور ا نیرفتنش گفت:برخرمگس معرکه لعنت..... ستاره هم  رون یازب

  یترمه نشست،برگه رو دستش داد. برگه رو گرفت نگاه یقبل  یتو درم ببند...... رفت جا  ایب ؟یهمونجا بمون ی خواه ی م تا شب-

که بهتون   یاول  ۀ برگه با حساب سه ماه نیستاره با زبونش لبشو تر کرد: راستش ا ؟یبهش کرد. بعد ازخوندش گفت: خوب که چ

از   یرونوشت بعض ینه تنها حسابها حت ان،یدرنم ی کیجوره با هم  چیاول ه ۀ سه ماه یابهاوحس دهایرس  ی عنینداره، ی دادم همخوان

رو که دو ساعت قبل ستاره بهش داده بود و برداشت   ی ترشد، پوشه ا قی دق  ن ی. آهستنین ی کیگزارشات زغال سنگ معدن با هم 

گذشت. کارش که تموم شد   یساعت ک یکرد.  وش درش غرق شده بود که حضور ستاره رو فرام   یشروع کرد به مطالعه کردن. طور

 ؟ یگفت ی زیمورد به کامرانم چ نی: دراد یپرس 

درسته.   ۀ کرد به نشون نییباال وپا یسر نی. آهنیمطلع بش زیاز همه چ د یکه با  نیهست س ییبدونه، شما ر یز ینداره اون چ یلزوم -

 . نمتیبب د یبا دامون تماس گرفت، بدون سالم کردن گفت: دامون امشب با عی داد. سر رون ینفسشو با صدا ب

-......... 

پرت   زیم  یقطع وبا ضرب رو  ویواجبه. گوش   یل یخ ییایب د یامشب با نیارهمیصداش اوج گرفت: خوب آهو رو با خودت بردار ب  هوی

آب رو ازدستش گرفت،   ینگاه طوالن هی و   ری آب بخور. با تأخ نیکم ازا ه یاز پارچ  پرِآب کرد وبه طرفش گرفت:  وانویکرد. ستاره ل 

  نیکه ا یراه حل مناسب باش  ه یبهتره تو آرامش دنبال   تیعصبان یگفت: به جا  یمتر یلحن مال با نباری.ستاره اد یسره سرکش هی

 کرد؟  شهیکارم یافتاده وچ ی تفاق چطورا
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کنم چطورتا حاال   ی که من م ییهایریهمه سخت گ  ن یرخ داده؟ با ا  ی داشته باشه؟ ممکنه اشتباه شه یتونه ر  یازکجا م  یعنی-

 دررفته؟  ردستمی از ز ی مهم نیموضوع به ا

نه! واجب شد  ایسه ماهه باشن  نیمثل ا  ستیکه معلوم ن گه ید یماهه نه سه ماه،حاال بماند ماهها  هی  یباشه برا  یاگراشتباه-

برم خونه تا با   ی کار رو م یۀ برم،بق گهیکنم. سکوت کل اتاقو گرفت. ستاره بلند شد:من د ی حسابها رو بررس  یۀ بق عتر یهرچه سر

 مخالف......   ایره نتونست بفهمه موافقه خورد ستا یبره. سرش فقط تکون  شی کار پ ی شتریسرعت العمل ب

همه اعداد وارقام   ن یکرد،دست وپا زدن تو ا یم یدگیشب گذشته وستاره همچنان تواتاقش به حسابها رس  ۀ میاز دون ساعت

  به درخورد.... شالشو سر و در اتاقو بازکرد. یآروم   ۀ. تق د یخسته اش کش یبه چشما ی خواست. دست یم  وب یوصبر ا  یاعصاب پوالد

  نمی بب امیبره گفتم ب ی خوابم نم یگفت: از نگران ی آروم یشده؟ با صدا  یز ی: چد یس اونم اون موقع شب متعجب پر ن یآه دنیازد

پا واون پا کرد. باألخره دل به   نیا یکم  ن یکنم. آه ی گفت:خوب دارم کارموم ی الیخ یباال داد با ب  ییستاره ابرو ؟یکرد  کاریچ

خوام خودمم رو پرونده ها نظارت داشته باشم   ی م؟میکن ی حسابها رو با هم بررس  یۀ تو کتابخونه بق   می بر ستیزد: بهتره ن ایدر

 گه؟ ید  یبهم اعتماد ندار  یعن یحرفش به ستاره برخورد:   نیراحت تره. ا الم یخ نطوریا

به خرج بده و   یقدر زرنگ   نیبوده تونسته ا یاون برگه هاست؟ ک  یپا یچه کس ی م امضاخوام بفهم ینبود،راستش م  ن یمنظورم ا-

!  یکمکم کن  یخوا  یم  یگ یم  یخودت دار  نیستاره گل کرد: بب طنتی سوء استفاده رو بکنه؟ تو اون لحظه ش  تیاز اعتمادم نها

  یبا تأسف گفت: نترس خانم کوچولو سرِماه حقوقتو کامل م  نی. آهرهیتوهم م  همونکه کال  یکن یازحقوقم کم م یسرِماه شد نگ 

هم گذاشت وبغل گرفت.از   ی . ستاره از خدا خواسته داخل اتاق شد. تموم پوشه ها رو روشهیکم زودتر داره صبح م ه یفقط  ی ریگ

 بود رفتن......  نییپا ۀ رو کمکش گرفت و به کتابخونه که طبق ییچند تا  نیاومد.آه رون یاتاق ب

و    زی م یسرشو رو  یکردن.ستاره از زورخستگ   یدوم رو بررس  ۀ سه ماه یسره باهم دونه دونه حسابها هی ساعت پنج  یکهایزدن تا

  ۀهنوزسرگرم کارکردن بود. برگ  ن یخوابش برد. آه ی ک د یبکنه، نفهم یچشماشو روهم گذاشت تا استراحت کوتاه  ی لحظه ا یبرا

به   د،ی. ستاره غرق خواب بود. دست از کار کشد یحرف تو دهنش ماس   یۀ تونـ.... بق  یم  نویا نیتو دستشو به طرف ستاره گرفت:بب

.دستهاشو باالسرش بهم وصل کرد، به  سمییرو لبش نشست: مثالً من ر ی داد. لبخند محو ی رو نشون م م یساعت نگاه کرد،پنج ون

  هی شد.  مونیخواست صداش کنه پش ستاد،ی. کنارش اادیدرب ی وخمودگ ی ازحالت خشکبه بدنش داد تا  یسمت عقب کش وقوس 

  نیکه آسمون رو به زم  یی بود،از اون زلزه ها یمهار نشدن  یزلزله ا یداری شد تو خواب آروم اما تو ب رهی خ دش یلحظه به صورت سف

با   بایز ی نظرگذروند، حق با مادرش بود دختر صورتشو از  یتماشاش کنه. تک تک اجزا  شتریداد تا ب  یقلقلکش م  ی حس هی . ارهیم

قانع کردن خود با وجدانش   یشد. برا  مونیخاص خودش بود. دست از کند وکاو برداشت، از کارش پش یها طنتیش 

درجواب   ؟ یبود که کرد ی چه کار نیاالن ا ؟پسیشد  ی نم ق یقدردق نی ا یدختر  چیه ؟به ینبود ینطور یتو که ا نیدرافتاد:»آه 

! سرشو به دوطرف تکون  نیبوده هم یرفع کنجکاو  یفقط برا  کارکردم؟ ینداره! تازه مگه چ یلحظه اشکال ه ی ی خودش گفت:برا

و    دمیرونم یدختر  چیبه ه برن،یازش حساب م گرانیهستم که د یخی سرد و نیجواب وجدانش گفت:من همون آه ۀداد. درادام 

به ستاره دودو   ردن نگاه ک یچشماش برا ده،بازینرس  قه یبا وجدانش به دو دق یر یدرگکنم.« بعد از  ی نم دوارشونیام یز یبه چ
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کتابخونه رو ترک   د ینکش ه یکرد، به ثان ینداشتن. باز به خودش اومد.اخم گهید  یداشت که دخترها   ی زیدختر چ نیانگار ا زد، یم

  ی بارسخت بود. بعد ازکل نیاول ی . گفتن اسمش اون هم براسادیکرد. دو قدم برنداشت که دوباره راه رفته رو برگشت. باال سرش وا

خواب آلود ستاره آروم از هم جدا شدن. با   یبا خودش باألخره آروم صداش زد:ستاره خانم...ستاره...ستاره.... پلکها تنکلنجار رف

دهنش   ی. ستاره دستشو جلو یشیم تی اذ نجایا ی تو اتاقت بخواب یگفت:بهتره بر  ن یگفت که آه  یفی ضع ۀ بل ی دورگه ا یصدا

  هی خوابم برد، بق یک  دمینفهم د یگفت:ببخش ی ن رفتن سمت دربا خواب آلودگی. تلوتلوخوران پا شد،حد یکش  یا  ازهیگرفت وخم

  ؟ ید یشو کجا انجام م هی بق ی گ یبرو بخواب تو م گمیاومد: من م رونیپشت سرش از کتابخونه ب نی. آهدمیشونو تو شرکت انجام م 

  یگفت یچ  دمی! فهمی: هنیسمت آه د سرشو برگردون  یو خواب آلودگ  یحال ی. با بیگفتن افتاد ونی به هذ  یبرو،برو از زورخستگ 

 تکون داد...   یلبخند اکتفا کرد وسر  ه ی به  نیها!آه

 ؟ ید ینخواب شبی: دد ی.کامران پرس د یکش  یم  ازهیدومدام خمنشسته بو زش یم پشت

 بدخواب شدم نتونستم بخوابم.  شبید-

  ی نوشت گفت: نه خودم م ی م  یزی ازکاغذ بود وچ ی انبوه ی کارهاتو انجام بدم؟ستاره همونجورکه سرش رو یۀ من بق  یخوا  یم-

 رفت...... ا یکارت داره. ستاره فوراً همراه دن س یی: خانم تاد رستادی وارد شد، دم در ا  ایتونم کارمو انجام بدم... در اتاق باز ودن

کار اون   کاربهیگفت:چ  نی. ستاره قبل ازرفتن به اتاق آههی جور ه ی ادیپسره خوشم نم نینشست وگفت: اصالً از ا زش یپشت م ایدن

کرد، درجواب ستاره    یشد نوچ  د یناام یگشت وقت ی م ی زیودنبال چ  زبودیم  یکشو  ی سرش تو ایسرش گرم کارخودشه. دن ؟ یدار

نداد.ابتدا در زد وبعد وارد   یجواب یول د یترسونه. ستاره خند  ی ته نگاهشه که آدمو م  یز یچ هیبهش ندارم،انگار  ی گفت: حس خوب

  س ییسالم، بله به دستور ر کیزد:عل ی! دامون هم مثل ستاره لبخند د یینجایزد:اِ شما هم ا یدامون لبخند گشاد دنیشد... با د

  ۀ خدا اخماش توهمه! پسر ۀشی. تو دلش گفت:»همتداد و جوابشوآروم گرف ی سالم ن یخودمو رسوندم. ستاره به آه ه یثان میس 

 ن؟ یداشت ی دامون نشست: با من کار ی مبل روبرو.« رو خی

دونه شکالت برداشت   ه ی. دامون ازظرف جلوش دمیحتماً کارت داشتم که دنبالت فرستادم. ستاره سرد جواب داد:گوش م-

دستهاشو  نی آه  ؟یاحضارمون کرد  یضربت ی داشت کارمون یچ نم یبگو بب نیکرد گفت: خوب آه یاونو از زر ورقش بازم کهیدرحال

زد: منو ستاره   اینه؟! باألخره دل به در ایداشت که بگه   د یکه منو... تو گفتن اسم ستاره ترد شبی:دد یزکش یهم کرد، خودشو رو م تو

: مسئول  د یحرفش شدن. از دامون پرس  ۀ. ستاره ودامون منتظرادامدمیرس  ی جالب ۀ نکت ه یبه  م یکرد یم  ی برگه ها رو بررس  میداشت

  دهایازرس  یبعض  ی ادامه داد: به نظرمن امضا ن یهبله تکان داد.آ ۀ به نشان یهستش؟ دامون سر  یستاد ی معدن آقا یتموم حسابها

 ؟ید یرس  جه ی نت نیبه ا ی : اون وقت چطورد یباشه.دامون متعجب پرس  ی تونه جعل ی وفاکتورها م

  یخوره اما وقت   یم  یسیکوچک انگل ی حرف ج ی ستاد ی آقا ی امضا انیدوامضا در دو فاکتورمتفاوت متوجه شدم، پا  ۀ سیمقا نوازیا-

شد،   زیامضا وجعل شده برام شک برانگ  «بزرگی اونم با»ج انهیناش  یلیحرف خ ن یکه ا دم یازامضاها افتاد،د ی کیچشمم به  یاتفاق

افراد   کنه؟یکار م ی ستاد شیپ ی ک نی رو جعل کرده، دامون بب  یستاد ی آقا ی امضا وسط   نیا یک یبود که مطمئن شدم  نجایا
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رد   رچشمتی از ز ز یچ چیدهینبا ،ی اریرو درب زی همه چ ی وته تو  یبش قی خوام رو اون افراد دق یاهستن؟میک ی مورد اعتماد ستاد

 مراقب باش. یحساب یریاونها رو دست کم بگ  د یبشه! نبا

تموم حسابها وفاکتورها رو از اول   گهیبار د ه یرو به ستاره گفت: و تو!  نی کنم بسپارش به خودم.آه یباشه،تموم حواسمو جمع م -

  ه یو روزش بصورت   خیکن با ذکر تار یبررس  قی صورت گرفته،همه رو دق ی جعل یامضاها نیا یخیاز چه تار نیتا آخر چک کن بب

. لبخندشو  د یمفهوم جمله شو فهم  یبه خوب نیآه  شون؟یخوا یم  یگفت: باشه! تا ک  یآروم یداگزارش برام آماده کن. ستاره با ص

  ن یگفت: ا  زدی که تو کالمش موج م  یطنتی کنم. با ش   یاما نگران نباش از امشب خودمم کمکت م هی دونم کارسخت  یقورت داد: م

  ییموضوع بو نیازا د ینره کامران نبا ادتیدرضمن  ست،یمن ن  ۀ فیوگرنه وظ  میبرس  جه یزودتر به نت نکهیکنم به خاطرا  یکارم م 

االنم کامران   نیچون هم رمیم گه یبلند شد وگفت:باشه! من د عیما سه نفر باشه. ستاره سر ن یخوام بصورت محرمانه ب یببره م

 نکرده باشه.  ییها ی که چه فضول  ستیتنها تو اتاقه معلوم ن

دامون جون،   ی : منو دست کم گرفت ستادیمراقب باش. ستاره دم درا یلی:ستاره خ بهش گفت یبرادرانه ا یحس دلسوز  هی با  دامون 

بدبخت   نیگفت: اگر اون حرفو به ا  یز یلحن سرزنش آم ه یرفت....دامون با  رون یزد وب یپا استادم، براش چشمک هی خودم  ی من برا

  نیبهش رفت که آه  ینان چشم غرّه ا چپ زد: کدوم حرف؟ چ ی عل ۀخودشو به کوچ نیآهاومد؟  یم  نیآسمون به زم  یزد  ینم

 بچه زدن نداره!  ؟یزنی: حاال چرا مد یخند 

تو   ی چ ید یفهم ی شد از کجا م ی رو متوجه نم  یمهم نیاگرستاره موضوع به ا ن ی؟آهیخوره بچه باش  یلندهورکجا م ی به تو-

حواست بهش باشه، قبالًهم گفتم   شتر یگذره؟ بهتره ب  یگوشت م   خیداره ب یچ  یشد  یازکجا متوجه م  فته؟یشرکت داره اتفاق م 

 ستاره رو ازش دور نگهدار. فته یب ی اتفاق بد  نکهیقبل از ا ارم ند  یخوب د یکامران د نینسبت به ا گمیاالنم م

از گفتن   نی کرد که آه  یدامون چنان اخم ؟ینگران ستاره باش  د یاصالً تو چرا با اد؟ یکامران خوشت نم نیدونم چرا ازا ی من نم-

  یهم جا یستاره فالنه ستاره بهمانه! خوب هر ک  ی گ یم قه ی دم به دق ینداشتم،آخه ه  ی منظوربد  د ی شد: ببخش ونیحرفش پشم

  ی اعصاب خورد  ن یتموم ا ی: دامون به خدا بلند بشم تالف د یبهش توپ ضی با غ نیکه آه ره . دامون بلند شد تا بکنهیمن باشه شک م

  یبهم بربخوره آقا پسر؟هرچ د یگفت:نبا یبا دلخور  ستاد یکنم. دامون برگشت، روبروش ا ی م یالخ  یکیچند روزه رو سرِتو  یها

دختره توخطره به فکر جونش باش تو   نی ا گمیالغ! دارم بهت م ؟ایاریسر وتهشو هم م یعذرخواه  ه یبعد با  یگ یدلت خواست م

 دختره نظر دارم؟!  نیمن به ا یگ یم

 اس.  گفتم تو چشمت دنبال ستاره  یمن ک -

 رسونه.   یمنظور م ن یاما ته حرفهات ا ینگفت-

نداره.   یازی ! به منو تو هم نفهیتنه کامران رو حر ه یستاره  فتهی ب یاصالً باهات حرف زد، تازه اگرهم اتفاق شهیخب بابا! نم یلیخ-

!  گمیدارم بهت م  یک  نیبب  نی! آهیشیم  الیخ ی ب یل یخ ای ی ریرو اعصاب م ایوقتها  ی گفت: گاه ی حرص درآر  یدامون با صدا
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کاردرست و   ه، یپسربا جنم وکار یگفت ی تا روزآخر استخدامش بهت گفتم ردش کن بره ول شنوم  ینم  ی زخوبیپسره چ نیازا ادیز

  گهیها رو گفتم د ی کنه؟ من گفتن دایدست پ یاختالف فاحش حسابرس  نیمدت مثل ستاره نتونست به ا  نیزرنگه،پس چراتو ا

 . یخود دان

 ؟ی کن ی ول م  دمیباشه بابا اگر بگم غلط کردم وحواسمو بهش م ؟یدامون بازشروع کرد -

تماس گرفت وگفت   ن ینو یکار دارم، راست ی لیزودتر برم معدن خ د ی ! بارینگ  ی رو به شوخ یزی!هرچنیرو حرفهام فکر کن آه-

اون قرارداد رو   گم یم ی لم داد: حتماً، وقت شی لبه صند  ن یزنگ بهش بزن. آه هی از دستت شکاره،  یرو فسخ کرده حساب ز یقرداد تبر

 به دو نکنه.   یکیفسخ کنه با منم   د یفسخش کنه با

کنه، فقط  کارت برات مهمه نه   ی نم یفرق  لیرفامیوغ  لیتو فام  یکه برا  ،هرچند ی کن ی باهاش تا م نطور یحاال خوبه پسرعموته ا-

 . یا گه ید زیچ

 کنه؟  ینم  یبرام فرق لیرفامی وغ ل یگفته که فام  نوی ا یک-

چه خبره،   رونیب  نیو بب ایب رون یب تییکم از تو الک تنها ه ی ،یباش  نی ! بهتره به اطرافت خوش بزنهینگفته رفتارت داد م یکس-

دم دستشو برداشت، سمت    ی. دستمال کاغذ یکم آدم تر بش  هی خورد  یبه توق  یشد و تق یفرج د یمردم بگرد شا نیب شتریب

خوردت هر چند   شهیمن عسل نم ه یآخه با   ز،یبردارزن عز گمیداد:به خدا راست م  یله دامون به موقع جاخادامون پرتاب کرد ک 

  ی دامون،هرچ  یشیخودسرم یل یوقتها خ ی خم شد: گاه ز یکَند وبه سمت م ی خودشو ازصندل نیعسل به تو نسبت بدن. آه فه یح

 و دل منم خنک بشه.  ی آدم بش ی کی توبزنم تا  رکتکتیفصل س  هی خواد   ی اون موقع است که دلم م ی کن  یبارم م اد یازدهنت درم

وستاره رو با   ی ب ینره ب  ادتینرفته بگم آهو جمعه همه رو به باغ دعوت کرده   ادمیجون!آهان تا  سییر ده یبه ما رس  یلیازشما خ-

 ! ؟یند  یالک ر یگ  نوایاگر باز به اون دختر ب ی اریخودت ب

 . گهیروز د هی بندازه  ام یتونم ب ی ؟ بهش بگو من نم میافتاد  یتوچه مخمصه ا  ی نیب ی آورده؟! نم ره یآهو وقت گ ی ری و رو یه ن یو ات-

  ایدوره هم  نیهست ا شه یکار وهم شهی نم رفته یهم پذ  ی بهانه ا چیهاجرخانم! ه ۀدردون  ی با من طرف ی دل زنمو شکست  نمیبب-

داد: از دست    رونیوفاکتو رو... وسط نکش. نفسشو صدادار ب یحسابرس   یپا خود ی اونم به لطف زن بنده! ب شه یبار برگزارم هی  یقرن

خارج شدن گفت   نی. دامون حشهیم یتا اون موقع چ نمیشما زن وشوهر! خدا خوب در وتخته رو با هم جور کرده، حاال بذار بب

نه تو کَت خواهرت،خداحافظ.  رهیواگر واحتماالً هم نه تو کَت من م د یشا ،یی ایب د یندارم! با ی رو من کار شهیم ی ازاتاق گفت:چ

 بود.......   خته یحسابها بدجور فکرشو بهم ر ۀمسئل نی.اد یپرپشتش کش یبه موها یدست

تاق  به اتاق ستاره رفت. درا  می نبود مستق ای گفت. اصالً حواسش به دن ید یخسته نباش  هیازجاش بلندشد  ع یسر ن یآه دن یبا د ایدن

معدن. ستاره با تعجب   میبر میخوا یم  د یبه ستاره که مشغول بود گفت: خانم تاد آماده بش ستاد یباز بود. تو درگاه ا
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ممکنه کارمون طول    د یاریدرضمن اون پوشه ها رو با خودتون ب د یتراز قبل گفت: خانم تاد بهتره عجله کن ی:االن؟!عصبد یپرس 

  یچشم ایحواسش به شرکت باشه. دن د یبگ  یراز  یگفت:شما هم به آقا  ایجا رو به دن شرکت. ازهمون  م یبکشه و وقت نشه برگرد

رفت... کنار   رونیاز کامران ب د یببخش هیجا داد، با  یلون یپوشه ها رو جمع کرد داخل نا ع یگفت. دوباره به اتاقش رفت. ستاره سر

  ۀاف یتو گفت. با ق  د یبه ام ی اومد. ستاره تو دلش اله رونیرنگ ب یدود  یبا کت وشلوار رسم نیبود. دراتاق باز وآه نیمنتظرآه ایدن

انگار گوسفند   یگ یم  ی! طور گهی: برودد یزخند یر  ایاشاره کرد. دن ن یگفت: اگر برنگشتم حاللم کن وبه آه  ایآهسته به دن  یمثالً زار 

سانتافه   ه یمخصوص کارش  نیرفتن.ماش   نگیراه افتاد... به پارک نیتکون داد و پشت سرآه ا یدن یبرا ی ! ستاره دستیشد  ی قربون

که با نگاه اخم آلودش روبرو شد.به اجبار درجلو رو بازکرد و    نهیبود. پشت رل نشست. ستاره خواست بره عقب بش د یسف

  نگی. ازپارکینیکه عقب بش ستم ین یجنابعال ی شخص ۀ کرد گفت:من رانند   یم  تیهدا رونیبه ب نویماش  که یدرحال نینشست.آه

رو که   یمعدن نیشکست: ا نویستاره ناآشنا بود. سکوت خفقان آور داخل ماش  یرفت برا ی م نیرو که آه یر یخارج شدن... مس

کم دوره چطور؟ نگاه ستاره به   هی جواب ستاره رو داد:  د،یچیپ یابونیدنده عوض کرد به سمت راست خ  نیدوره؟ آه ی لیخ یگ یم

باشه آره؟ آخه   یجالب  یجا د یخواست گذرزمان رو کمترحس کنه: معدن با یبود،با پرسش م  ازده یبه  کی ت، نزدساعت ماشن رف

 . دمیند  کیمعدن رو از نزد  هی من تا حاال 

 ؟ی:چند ساله تو کار معدند یدوباره پرس   نیآه ی حوصلگ  یتوجه به ب ی ! بینیب ی م م یریم-

ملک    ه ی: د یموفق نشد پرس   ادیکنترل کنه اما ز جانشوی کرد ه ی. ستاره سع شهیسال م یلیپس خ هی ملک اجداد  هی معدن -

  ینهایمعدن تو زم  نیا یعن یگرفت: د یستاره رو ند  جانی به جاده ثابت بود ه ن یمال خودته؟ نگاه آه ی عنی ؟ یچ ی عنی ه؟یاجداد

  ی دست شیپ  ن یرو بپرسه که آه  ی. ستاره خواست سؤال بعد شهیمحسوب م ی وثارث مور  ه ی نیهم ی شده برا دایپ م یپدر یموروث 

همه به خودم زحمت   نیمنم ا ی گفت یازقبل م  اد، ی. ستاره دلخور گفت: اگر ازسؤال کردن خوشت نمیکن  یکرد: چقدرسؤال م

  ی خاک ۀ... داخل جاد شد رد و بدل ن نشونیب ی حرف گه یصورتشو طرف پنجره کرد وتا مقصد د یدادم فک بزنم. با ناراحت  ینم

خواد! بذار   یبا همون لحن سردش گفت: نم  نیکه آه  ارهی. خواست پوشه ها رو با خودش بدنیربع به معدن رس  هی . بعد ازدنیچیپ

  نیسنگ  یل یخ ینهایبه اطرافش کرد. کارگرها با ماش  یشد. نگاه ادهی پ نیهنوز دلخور بود ازماش  نکهیباشن. ستاره با ا نیتوماش 

باعث شد چشم از اون   یمرد  ی کارگرهم دم معدن جمع شده و در حال حرف زدن بودن. صدا  یوآمد بودن. تعداد درحال رفت 

  ی آماده م  یز یچ ی گوسفند   ،یشتر  ،یگاو  ی داد  ی!خبرمزیمهندس راسخ عز یاومده؟راه گم کرد  یک  نیصحنه برداره:به به بب

مرد روبروش گشوده شد. دستهاشو ازهم بازکرد   دن یاز د نیاخم آلودآه ۀ . هردو سمت صاحب صدا برگشتن ناگهان چهرمیکرد

  هی خان با  نی : آفتاب از کدوم طرف دراومده آه د یخوش وبش با هم، مرد آهسته پرس  یرو محکم بغل کردن. بعد ازکم  گهیوهمد 

ودارن   شدناالن تموم کارگرها وکارمندها چشم  نیتونم قسم بخورم هم ی شده؟ م داش یطرفها پ  نیخانوم محترم وبا کالس ا

وارده،   یل یکه به کارش خ دهیجد  یازکارمندها ی کیمرد زد: فکرتو مسموم نکن،   یبه بازو  یمشت  ن ی.آهارنیازتعجب شاخ در م

کنم. نگاهشو به اطراف چرخاند:   ی! چه مرد چه زن روش حساب بازمیاونم از لحاظ کار  ادیخوشم ب  یاگر ازکس یدون ی خودتم م

راحت! به ستاره   الیبابت خ  نیقربان! ازا  زمرتبهینگاهشو به اطراف گردوند:همه چ نیمرد مثل آه  ه؟مرتب زیچه خبر؟همه چ نجایازا

معدن وشرکت.    یاتیمجدد مال یدستش سمت ستاره نشونه رفت: خانم تاد مسئول حسابررس  ؟ یکن ی معرف  ی خواه ی اشاره کرد:نم
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تا دانشگاهم!    ی ازدوستان دوران کودک یشون هم رضا سرمد یرو به ستاره گفت: ا نیشون شد. آه  کی نزد یآروم  یره با گامهاستا

معدن رفتن.....   یبزرگ ادار  باً یتقر یکردن. با تعارف رضا به ساختمان یابرازخوشحال  گهیهمد  داریاالنم معاون اول دامونه. هردو ازد

 : پس دامون کجاست؟د یپرس  نیآه ییرایبعد ازپذا

  نجایپس سرکارگر ا ستیدامون ن  ۀف یوظ  نکه یشو برداشت : ا ییاستکان چا نیگرده. آه ی سربه کارگرها بزنه االن برم هی رفته -

 اس؟ کارهیچ

دامون خودش رفت. لحن    نیهم یبرا  مارستانیازکارگرها تومعدن حالش بد شده بود سرکارگر مجبور شد باهاش بره ب یکی-

 ستاره جالب بود: االن حالش چطوره؟  ی برا د یپرس  یکه حال کارگر رو م   نین آهنگرا

نگران   ایمگه بلده بخنده  خیمرد بداخالق وکوه  ن ینگهش داشتن. ستاره تو دلش زمزمه کرد: ا یچند ساعت اطیاحت ی خوبه، برا-

 . دهیمن بدبخت فقط شمر آفر ی خدا برا نکهیهم باشه؟مثل ا یحال کس

 کنم از دفترگرفته تامعدن.   ی خوام همه جا رو بازرس  یرضا امروزم-

سمت رضا خم شد:   شییبعد ازخوردن چا نیدامون بوده. آه  ۀبه عهد  شه یهم ؟ی کار رو بکن  نیخودت؟! تا حاال سابقه نداشته ا-

محکمش  ۀ بل ن؟ یشده آه یزی:چد یپرس  د یکنم. رضا با ترد یدگیکار رس   نیخودم به ا ازهیاومده که ن شیپ یمسائل  هیراستش 

افتاده   یگذشته اتفاقات کسالیادامه داد:تو   ن یآه ادیب رونیاز حالت مات بودنش ب تارو از رضا گرفت. رضا  یهر گونه پرسش یجلو

 خود من. ی اتفاق نشده بود حت نی کس هم متوجه ا چیتو ودامون رد شده،ه ردستیکه از ز

به ستاره وبعد رضا کرد. شروع کرد به   ینگاه  نی. آهیزنیحرف م یدار  یمم ازچتا منم بفه یبد  حیشترتوض یب شهینگران شدم م-

  زش یرو پشت م نیوارد دفترشد. آه  یادیز  ی موقع دامون با سروصدا نی دادن....حرفهاش که تموم شد رضا تو فکررفت. درا حیتوض

کردم. ستاره   یم  ی برات قربون ی زیچ یسوسک ه ی  یمورچه ا ه ی ی داد ی! ازقبل خبرمراسخ ی لب ازلبش شکفت: بَه آقا د ینشسته د

اومد:زهرمار چندش! حالموبهم  شترکِشیکه جواب دامون رو داد لبش ب   نیبلند آه باًیتقر ی. با صدارهیکرد خنده اش نگ  یسع

  ی رمولکوما یبا موش  م یکن  یم  ضی نداره تعو اشکال شهیحالت بد م نهای. رضاهم خنده اش گرفت. دامون از رو نرفت: حاال با ایزد

و اومدم    ستم ییزود برگرد سرکارت، منم االن ر نجا؟یا یی ایبه تو گفت ب ی با تشرگفت: اصالً ک نی وتمـ... خواست ادامه بده آه

 معدن زود باش برو.  یبازرس 

بلند شد رو به رضا گفت:   نیکارهام مطمئنم.آه ۀ که کارشو درست انجام نداده باشه وبترسه نه من که از هم  هی کس ی برا یبازرس -

ندارم. ستاره داشت به رفتار وحرکاتشون   ی شوخ یمن با کس  ادیتا حساب کاردستش ب ی سینو یم  یخ یتوب  هی لندهور   نیا یبرا

 نم تاد. خا  یداره جلو  جالت خ د یکرد. رضا گفت: اِ بس کن  ینگاه م

شد   ی.دامون جد ید یفهم د یکن دایشخص رو برام پ نیمدت ا نیهم تو کوتاهتر ی رضا گفتم با همکار ی رو برا  زیدامون همه چ-

 وگفت: باشه..... 
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قدر   نیا زی چ چ ینبوده هایر یسخت گ نی بود. اگرهم ق یدق  یلیرفت، تو کارش خ یاتاق به اون اتاق م نیازا ن یآه یهمپا ستاره

داد به معدن برن.   تیوقفه باألخره رضا ی ب یبردن... بعد از دو ساعت بازرس  یمرتب سرجاش نبود و کارمندها ازش حساب نم

ودراز که   لی تونل طو ه یوارد معدن شدن. با   یمنیا ی ... با دادن کاله هانهیبب ک یزددوست داشت هرچه زودترمعدن رو از ن  یلیخ

شتابان در رفت وآمد   نیآفتاب سوخته وخسته ازکار سنگ  یکه باچهره ها یوبرو شد. به کارگران بود ر  زونیازسقفش آو ییچراغها

جالب   شتربراش ی ونصب شده بودن ب ی ستون بند  لدر تون  یاحتمال زش یهرگونه ر یکه برا یمحکم یکرد. تخته ها  ی بودن نگاه م

و با    نهیدست به س  د ید  ی رو م ن یآه یدامون هم بود. هرک  حاتیرفتن ونگاه کردن به اطراف، حواسش به حرفها وتوض ن یبود. ح

با   تاره. س دنی اخالقش چطورهمه احترام شو دارن. به ته معدن رس  نیتعجب بود با ا  ی جا یستاره بس یکرد. برا  ی احترام سالم م

اره احساس کرد  بود که ست ی طور نیکنه؟نگاه آه  ینم شون یتهد  ی:خطر د یآروم کارگرها پرس  تی کار و فعال اد یحجم ز دنید

تمام جوانب   یجهان یاستاندارها نیگفت: ما طبق آخر  نیآه ی شد. دامون به جا مانیسؤالش پش دنی مرتکب شده و ازپرس  یجرم

 . فتادهین یاتفاق خاص چ ی،خدا رو شکر تا االنم ه م یکن ی م تیاکرده ورع  ایّکارگرهامح ی رو برا یمنیا

 مثل شما به فکر کارگرها وکارمند شون بودن..... ی خصوص یشرکتها ۀچه خوب! کاش هم -

بود. دامون سفارش غذا رو داد وتا   یوخسته کننده ا نیارسنگ یسه بود. روز بس ک یوارد اتاق کنفرانس شدن ساعت نزد  یوقت  

ل صرف  کرد متعجب ترازقبل شد...غذا توسکوت کام  یازته دل م  نیکه آه  یی زدند.ازخنده ها ی حرف م ی ناهار ازهر در دنیرس 

 شد.....

  شیسفارشات الزم روبه دامون ورضا کرد،همراه ستاره به سمت خونه راه افتاد...بازهم سکوت خفقان آور پ نیآه نکه یاز ا پس

  رون یب یبشه.کم ع یضا نیدوباره از جانب آه  د یترس   ینه؟ م ایحکمفرما شد! ستاره دودل بود سؤاالتشو بپرسه  نیماش  ی ازظهر تو

چشم نگاهش کرد، باهمون اخم گفت: چه اجازه   ۀسؤال بپرسم؟ ازگوش  هی تونم  ی کرد: م لبهغ دش ی ره بر تردرو تماشا کرد.باالخ

بود   ش یستاره از حرفش ناراحت شد اما سؤالش مهمتر ازدلخور ؟ یشده اول اجازه گرفت ی! حاال چیپرس  یندم سؤاالتتو م  ایبدم 

ستاره   یبود که حرف بعد  ی سؤال زمان نین ازایتعجب وخشم آه ؟ یکنم ناراحت  یم  یمن تو خونه تون زندگ  نکهی:از اد یپرس 

ماه دنبال   نیمن ا  کنه یموضوع ناراحتت م ن یاگرا ادیکس ازمهمون ناخونده تو خونه اش خوشش نم چ یدونم ه ی کرد: م شیعصبان

کنارجاده پارک کرد. با نگاه سرخ   نوی ماش  نی. آه یون خونه معذب نشتا تو هم با بودنم تو ا  رمیگردم و از اونجا م  ی اتاق م هی

هان؟!   یفرض کرد   یاصالً تو منو چه جور آدم  ؟ی درموردم کن  یفکر ن یهمچ هی باعث شده  یبه ستاره گفت: چ تشیازعصبان

:من اگر با  زد ی هنوزداشت حرف م نیکنه. آه شیحد عصبان نیکرد سؤالش تا ا  یشوکه شد. فکرنم  نیآه یستاره از رفتارناگهان

نداره   یکس هم ربط  چینمونم به ه ایخودم بمونم  ۀ بخوام تو خون نکهی حاال رفته بودم،ا ااون خونه مشکل داشتم ت یبودن تو تو 

و حرف    نهیکرد رو اعصابش مسلط باشه تا درست کلمات رو کنار هم بچ   ینکن دخترخانم. ستاره سع یالباف یخودت خ یپس برا

!به  یکن ی تونه باشه؟ با همه خوش وبش م یم  ی ت چیو بدرفتار یهمه بداخالق نیا لینشه: پس دل  تشیباعث عصبان شتریا ببزنه ت

رفتارها    نی! ا؟یانگارارث باباتو ازم طلبکار  یرس یبه من م ی ! اما وقتیشنو  یوگل م ی گ ی!گل میری م سهیازخنده ر ی رس یهر کس م

  یرو بهم م  تون یدگشده و داره زن تونیوارد جمع خانواده گ به یدخترغر  هی نوع اعتراضه که  ه ی نکه یباشه؟ جز ا ی چ ۀ تونه نشون یم
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  ر یغ یزیکه احساس سربار بودن بهت دست بده؟ چ ی کرد یبه خودت شک نم ؟یکرد   یفکرم  یچ  یمن بود  ی !تو اگرجازه؟یر

شد،ادامه داد: من   رهیجناب راسخ! صاف نشست وبه روبرو خ شه ینم که باورم  ستمیمن ن نهایا ل یتونه باشه؟ پس نگو دل  یم نیازا

! درسته هنوزمردم  شهیله نم یهرکس  یرپای ز تمیشخص گهیحداقل د ی نطوریا رم یگردم و ازاونجا م  ی اتاق م هی ماه دنبال  نیهم

  نشون یب ی.سکوت بد رهیخدا کمکم کنه و دستمو بگ  ی رضا ی برا شهیم  دایپ ی ب یمثل ب   یکیشناسم اما باألخره  یشهر رو نم نیا

  یبه سر وگردنش م  ی دست قه ی رفت. کالفه هر از چند دق و قدم ر رونیاون ب ی طوالن ی شد. مدت ادهیپ نیباز وآه نیبود. درماش 

شده   بهش نشون نداده، فقط اخم وتخم کرده و سوهان روح ی خوش  یرو  چیاومده ه ی داد. ازوقت یدخترم   نی. حق رو به اد یکش

  ی رما. ازگد ی کش ی آخرشوم یگرم خرداد ماه داشت نفسها ی کرد.هوا ی م  یفکر  ن یهمچن هی اون بود  ی جا یا  گهیبود،هرکس د

اون خونه   یتو   یمن ازبودن کس  ،یکن  یدرموردم اشتباه فکر م  ی گفت: دار  یبا لحن آرومتر  نباریبرگشت. ا نیبه داخل ماش  ادیز

کامالً    ۀمسئل  ه ی ها بده!  بهیقدرنسبت به غر ن یتونم بگم چرا رفتارم ا یتونم االن بگم! نم  یدارم که نم ی طیشرا هی  ستم،یناراحت ن

بود   ی رکیسؤاالتت ندارم! ستاره دخترباهوش و ز  ی برا ی جواب چینپرس که ه یسؤال گهی! پس دشهینم  وطمرب  ی که به کس  هیشخص

  هی تک یصندل  یسرشو به پشت نینبوده؟ آه یرفتارت عمد  نی: ازکجا مطمئن باشم که اد یدوخت پرس   نیبه آه  مینگاهشو مستق

باشم که   دوارمیام د ی: باد یپرس  نیهم یباورکنه برا  حرفشوتونست  ینبوده، باورکردن و نکردنش با خودته. ستاره نم  یداد:عمد 

سرشو چرخاند سمت  ن ی؟آهیوپر ازاخمت ادامه بد  بازبه همون رفتارخشن ی خوا ی نه م  ایباشه  ه یتونه مثل بق  یرفتارت با منم م

  نیآش باشه وهم نیمنشد! اگر قراره دوباره ه گه یزد:نه د یتکرارنشه. ستاره پوزخند  گهیکنم د ی م  یستاره:سع ی بایصورت ز

بس نبود؟ همون که   تم یخورد کردن ولگدمال کردن شخص ی دارم سه ماه برا  یتیخودم شخص  یمنم برا  ستم،ین یکیکاسه من 

  ی مو م یسع گمیم  یدختر! وقت ی جدا کرد:توچقدرسرتق یصندل یسرشو از پشت نیگردم.آه یجا م  هی دنبال   رمیگفتم! سرماه م

بدتر بشه  که هست  ی نیبزنم اوضاع از ا ی خسته ام ممکنه حرف یلیبه دو نکن خ یک یبا من  درم ق ن ی! اگهیکنم د  یم  یعنیکنم 

با   ن ینگاه کرد.آه نیآه تیبه عصبان یداد، درکمال خونسرد نیشو به درماش  هی نزن لطفاً. ستاره تک یسؤال نپرس و حرف  گه یپس د

ستاره تا بناگوش بازشد:  ش ین ؟یبر  یلذت م  ینیب  یم  ینمنوعصبا نکهیازا ؟ یزل زد ینطور یا ی: به چد ینگاه زومش پرس  دنید

  یا  ۀداشته باشه. چشم غرّ  فیهم تشر یکنم به خصوص اگر ازخودراض ی م  ف یک ارم یپسر خودخواه ولجباز رو درب هی حرص  نکهیازا

.  د یشن یرو م  تاره س  ۀ قهقه ی باربود صدا نیاول دنیباال پر ن یآه یپرکرد. ابروها  نویستاره ماش  ۀخند  یبه ستاره رفت که صدا

نگران بشه و زنگ بزنه.   یب  یخونه!االنه ب م یا علت خنده شو بگه.ستاره صاف نشست به روبروش نگاه کرد: بهتره برمنتظرشد ت

دفعه   ه ی یداشت دراوج ناراحت  ی دختربراش تازگ  نیمتناقض ا یروشن کرد و راه افتاد.....رفتارها نویداد، ماش   رونینفسشو پرصدا ب

شدن   اده یبود. قبل ازپ ستادهی.هاجر نگران دم درسالن به انتظار ادنیگرفت... به خونه رس   یشو م یناراحت ی جا یشاد و د یخند  یم

ستاره خودبه خود باال   ی . ابروهایدل نگرانش کن  ایخوام ناراحت  ینم ی گ ینم یز یبحث امروزمون به مامانم چ ۀگفت: دربار نیآه

وباهام   ی داده بود ر یدوساعت بهم گ یکه جنابعال د یببخش؟!  ی بکن ایبکنم  راحتشرفتن،انگشت اشاره شو سمت خودش گرفت: نا

به من   یصبر  هی ایبه دوطرف تکون داد وبا خودش حرف زد:خدا یسر نیشد.آه اده یپ نیپررو،ازماش   ۀپسر  یکرد   یبحث وجدل م

  د یشد...به مادرش که رس  اده یوپ  رهیم یاسک اعصابمواقعاً داره رو امیدخترِزبون نفهم تا بتونم باهاش کنار ب  نیهم به ا یعقل  ه یبده 

هاجرجون،   د ی دو دستشو باال برد: ببخش می تسل  ۀودلش هزار راه رفته و... رو سرش آوارشد. به نشون  نی رکردیسؤاالت که چرا د لیس 

به پسرش   یا نه .هاجر نگاه موشکافامی برس  ر یکه د ه یعیهم ازشهر فاصله داره خوب طب ،معدنیبازرس  یمعدن برا   می رفته بود
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. ستاره لبخند  ختهیافتاده که اعصابتو بهم ر ی اتفاق هی  یعن یهاجرجون  ی گ یم ی ؟وقتیتا منو از سرت وا کن ی اریبهونه م ن یکرد:آه

حرف زدن مادرشو   ی به سالن رفت ،صدا ؟یپرس  ی چرام ی دون  یم  یکرد به مادرش گفت: وقت   ینگاهشون م  نه یبه لب ودست به س 

خودشو رو تخت انداخت. ذهنش به چند   رونیب یولباسها  ادیز یاومدن... با خستگ  ی به سالن م داشتنکه   د یشن ی با ستاره م

حاضر وآماده تو   ی جواب هی گفت  ی م یخواست،هرچ ی م وب یبود وصبر ا لی دختر کارحضرت ف  نیرفت، بحث کردن با ا شیساعت پ

  ید ییبده بفرما یر ییتغ دنشیدرحالت خواب نکه یا دون دراتاق از افکارش جداش کرد. ب ی بده. صدا ل ی داشت که بهت تحو نیآست

  ۀ منتظره تا دربار ی عنی ن یا ستادیاش دم درا شهیجاش نشست. مادرش طبق عادت هم ی تو عیگفت. درباز ومادرش اومد تو. سر

  هاجردستتو! اون در رو هم لطفاً پشت سرت ببند.   ایگفت:حداقل ب یبا خستگ  د یبه موهاش کش یبده. دست  حیاومدنش توض رید

. با انگشت نوک  ستیبه بستن در ن یازی ستاره هم تو اتاقش مشغوله پس ن میندار به یغر نجایاز جاش تکون نخورد: ما ا نهیبه س 

به   رتر یمدت د  هی  اومده که ممکنه تا شیپ  یمشکل  هی تو شرکت  هایتازگ ، یبازرس  ی معدن برا می دماغشوخاروند: گفتم که!رفته بود

 مادر؟  ی : چه اتفاقد یمادرِمن! هاجراز دم درکَنده وداخل شد، نگران پرس  یباش  ان نگر د ینبا م ییایخونه ب

 .گم یرو بهت م زیمطمئن شدم اون وقت همه چ یبذار وقت -

 مربوط به ستاره اس؟ فتم، ی پس م یاالنشم دارم از نگران نیهم-

بار وبارها با اون مواجه شده بود: اگردرارتباط با   نیهاجربود که آه یها  یاز دل مشغول  یکی ینه! گفتم مربوط به معدنه. نگران-

 خبرباشه؟ یاز خدا ب ۀپسر نیمعدنه نکنه مربوط به ا

   ت؟یخاص یبه اون لندهور ب  ید یربطش م  م یمستق فته ی م ی چراهراتفاق-

 .گمیم و یکه ک یدون   یخوب م اره،یکه هر روز تنم رو به لرزه درب فته ی ب یا  گهیاق دخوام اتف یده،نم یچشمم ترس  گه ید-

 راحت باشه.  التون یخ ستینه مربوط به اون شخص ن-

دختر    نیا یبازشدن دراتاق ستاره اومد.هاجر به سمت در رفت:از وقت  یکرد:بله! صدا نییباال وپا زی! سرشو رن؟یمطمئن باشم آه-

دراتاق   یفرستاده برام. ستاره روبرو   نویمن سوخته که ا ییتنها  یکنم انگار خدا هم دلش برا ی م ییکمتراحساس تنها نجایاومده ا

 د؟ یینجایشما هم ا اِهاجر گفت: دن یتوقف کردبا د

کم رنگ بود    یازکرم روشن وقهوه ا  یبیافتاد.ِست اتاقش ترک نیبارنگاهش به اتاق آه ن یاول ی کار داشتم. برا ن یآره دخترم با آه-

  ی دار  ی: کارد یپرس  ی هاجر به خودش اومد که ازش م ی. با صداادیوکرم خوشش م ی از رنگ قهوه ا ی اد یبشر ز ن یتو دلش گفت:ا

 ستاره جون؟ 

 کار داشتم.  ن یبا آقا آه-

 ن؟ یآقا آه-
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هم   یخال ن ی، درضمن آه!راحت باش زمی عز یراد ینداشته باشه؟هاجر دستشو دورکمر ستاره انداخت:چه ا یراد یبله! البته اگر ا-

مبهم بهش   د ی د ه یرفت که با  نی. نگاه ستاره به طرف آهمیخانواده ا ه یهمه با هم  نجایا یصداش کن  یخواد رسم ی نم هی کاف یبگ 

 شده بود.  رهیخ

که من ناهار    نییایشام حاضره زود ب گهی ساعته د م یگفت:ن نییپا ۀ رفتن به طبق نیی.هاجر قبل از پاد یهر چه شما بگ  یب  یبله ب-

رو تخت نشسته   رونیهنوز با لباس ب نیگفت... بعد از رفتن هاجرهردو بهم نگاه کردن. آه  یگرسنمه. ستاره چشم  یل ینخوردم وخ

 بود. 

 ه؟ یحاال کارت چ-

سراغ پرونده   ی راست رفت  هی  میاومد  ی:از وقت د یباال رفتن پرس  شی. ابروهادمیرس  ی جالب ۀ نکت ه یازپرونده هاست که به  یکی ۀ دربار-

کا رو نصف    هی تاب ندارم  ی عنی رم یتا آخرش م  گهیشروع کردم د  وی عادت دارم اگر کار ه یجلوتر اومد:آره من  ی ها؟ ستاره قدم

 تا زودتر تموم بشه.  ذارم یم توق  یلیول کنم، براش خ  مهیون

   ره؟یقراربگ  ی کار تیتو اولو  د یبا یسالمت  یدون   یم-

باال   یشونه ا  ی تفاوت ی با ب نی.آهد یبد  ادی رو بهم  زهایچ نیخواد ا یهستم هم کارم برام مهمه شما نم م یاظب سالمتمن هم مو-

  هیساد،یوا  نیآه ۀ نیبه س  نهیجلوتر اومد س  گهیقدم د هی ستاره  ه؟یچ  ی که گفت  یمهم ۀ نکت نیانداخت: ازمن گفتن بود، حاال ا

شو از درگاه گرفت وچهره درهم   ه یتک ن یاومده. آه رامضاهاینفرز ه یکه جعل شده نام   ییاهاسروگردن ازش کوتاهتربود: تو امض

  د یبرگشت د  ن ینگاهش کرد.آه د یبفهمه. ستاره با ترد ی زیماجرا چ نیخوام مادرم از ا  یتواتاق نم ییای! بهتره بواشتری! سیکرد:ه

  می داخل شد در رو ن  نیآروم و سنگ  یی! با گامهاگه؟یتو د  ایب ی ریگ  یاستخاره م  یاخم گفت: دار  با  سادهیوا  رونیستاره هنوز ب

  ؟ یترس  ی م یپوزخند مسخره داد: ازچ  ه یخودشو به  ی گفت:خوب رفته باشه! اخم جا ی. با دلخور نییکه رفته پا  یب یبازگذاشت: ب

  ی. جد یشیو گم م ییاینم مم نترس خانم کوچولو! از تو بهترش تو دست وبالم بودن که تو به چش ارم؟یسرت ب  ییمبادا بال نکهیا

  ی باال!اون در رو هم ببند. ستاره عقب گرد کرد و در رو بست. رو ادینداره هرآن ممکنه دوباره ب  یحساب وکتاب  چ یشد: مادرم ه

منو با    یکه تو بخوا ستم ین هاتی! من مثل اون دم دستیباش گفت: بهتره مواظب حرف زدنت   ییمبل دم درنشست با ترشرو نیاول

بره   ادشون یسرشون آوردم که تا آخرعمر  یی دادن اما چنان بال  شنهادیبه قول خودت ازتو بهترشم بهم پ ،ی بدون یکیاونها 

  ی پررنگتر شد: تو برام عدد نی! پوزخند آهیخود دار یجا گه یوجود داره، تو که د  کریدر وپ  یب ایدن نیبه اسم زن تو ا یموجود 

داد:   لش یتحو ی و نخواهم داد. ستاره مثل خودش پوزخند   دمیروهم بهت نم  اجازه نی،ای باهام بکن یکار  نیچن ی که بخوا یستین

  شتویقول چند ساعت پ  نکهی مثل ا ی مرد وقولش، ول  گن،یهست که م ی ضرب المثل هی فکر کن! درضمن  ی هر جور دوست دار

 رفته.  ادتی

  نیا رازیبرنخوره؟ نخ یجنابعال ی قبا شی کنم که به تر یمعذرت خواه  هی دونم چ ی که نم ی زیبه خاطر چ د یبا ؟ یچ یحاال ک-

  یاما نم شمی م وونه ید  یکیلب غرولند کرد: باالخره من از دست تو  ریز  وتریکامپ  زیرفتن سمت م نی دخترخانم! ح ستیخبرها ن
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پس   یرو خودت شروع کرد یباز نینره ا  ادت یزد: یی لبخند دندونما د یشن شو  ۀآهست  یستاره صدا ز یت یگوشها ؟ یدونم ک

دفعه   ه ی یبرام معما شده که چرا تو اوج ناراحت ن ی: اد یبه ستاره رفت،پرس  ی ا گه ید ۀ که منم ازخودم دفاع کنم. چشم غرّ  هیعیطب

  ی صدا یب ۀ به درد منم خورد. خند  ی ه روزی د یبگو شا خبرم؟یکه من ازش ب ه یچه راز ن ی! اخوامبدونمی نه م ره؟ یگ  یخنده ات م 

  نیشو به دوندون گرفت تا خنده شو مهارکنه:ا ینییمدت بعد لب پا هی.  شترکردیرو ب ن یبه قهقهه شد که تعجب آه لیستاره تبد 

 تونم بهت بگم.  ینم د یراز! ببخش ی گ یم ی رازه جناب راسخ! خودتم دار  هی  گهید

. سکوتش  نجایا ی که به خاطرش اومد  یمهم  ۀ حاال برو سراغ اون نکت  ارم،یدر ب تیوونگ یراز د نیبعداً تونستم سراز ا د یباشه شا-

  ی کیآب دهن شو قورت داد تا استرسش کم بشه: تو   ه؟ی نکنه سرکار  ای ی گ یاز سر تا پا براندازش کنه: باالخره م نیباعث شد آه

رو   نیبود. آه ی اگراشتباه نکنم نامدارکاشف ه،یبه نام کاشف ی امضاها باشه اسم شخص ی پا یستاداسم  نکه یا ی ازفاکتورها به جا

 ؟ینشست: تومطمئن  یمبل کنار 

از خودش   یرد  ه یجعل امضا آخرش  یآدم بعد ازکل ن یا نیهم ینداره برا  ی خوب ۀ هم گفتن آدم دروغگو حافظ م یصد درصد،ازقد -

 به جا گذاشته.

وسط اتاق گذاشته شدن.    زیم  یبعد کل پرونده ها رو  قهی رفت... چند دق رونیب ی معطل  چیستاره بدون ه. اریبرو پرونده رو برام ب-

ابروهاش   زد یکه م ی برگه شروع کرد. با هر برگه ا نیستاره از اول ۀبه گفت  ن یداد:ازاول بخونش...آه  نیرو بدست آه ی پرونده ا

. ستاره  د یبه پشت گردنش کش ی دست یشگ یپرت کرد. طبق عادت هم زیم  یپرونده رو رو  تیعصبانخورد. با  ی بهم گره م شتریب

  ی آرامش بخش ی دارو ن یسکوت بهتر یمواقع ن یکه بدست آورده بود در چن ی نظر داشت. براساس تجربه ا ریتو سکوت حرکاتشو ز 

کالفه شده بوده،  کرد.   یرو نگاه م رونیسمت پنجره رفت، پرده رو کنار زد و ب  نی. آهازداشتی بهش ن داًیبود که شخص شد 

  ی خودت فکرم شیمورد اعتمادتر ازتو ودامون ورضا سراغ ندارم، حتماً پ ی برگشت سرجاش نشست، سکوت رو شکست: االن کس

  یکس رو نم چیه نجایا نه،تویا لشیاز دال ی کیکنم؟!  یشناسمش اعتمادم یم  ستین ی لیکه خ ی ا  بهیغر هی چرا دارم به  یکن

  یکه تونست ی تو بود نیا نکه یدوم ا  ،یکن  یپرونده م نیا ی تالشتو برا ی پا به پام دار ، یکن  یصادقانه برام کار م ی ودار یس شنا

  یریو ازشون حق سکوت بگ  یسرپوش بذار  ه یقض  نیرو ا  یتونست یم  نکهیا ،سومیوبهم اطالع بد  یرو بفهم  ی مهم نیموضوع به ا

 یموضوع رو بفهمه و گذاشت نیا یکس  ینذاشت نکه ی! ازهمه مهمتره ایرو نکرد   کار ن یاما ا یدار ازیبه پول ن داًیشد  نکهیبا ا

که   یخانم طالب  شتراز یب یباعث شد بهت اعتماد کامل داشته باشم حت ن یبرام با ارزشه،هم یل یکارت خ  نیمحرمانه بمونه، ا

. ستاره همچنان تو  یقبول کن دوارمیدارم ام  زت ا یدرخواست ه یوبم شرکت باخبره،االنم   ریو از ز  کنه یساله برام کار م نیچند 

پرونده کمکم   نیخوام که تا آخر ا ی کرد:ازت م  یا  قهیمکث چند دق هی با زبونش لبشو تر و  ن یکرد. آه  یسکوت منتظر،نگاهش م

شلوغه، رضا هم   یبهش دادم سرش حساب گهید ت یمسئول ه یحواسش به معدن و کارگرها باشه االنم   د یراستش دامون با  ،یکن

دارم که تموم وقت کنار دستم باشه و پا   ازی ن ی کیپس به  ستیدر دسترس ن  شهیتونه هم ی پاش تهرانه نم هی پاش معدنه  هی مرتب 

  یکارمیاون وقت چ ؟یبه مبل لم داد: اگرقبول نکنم چ نه یستاره دست به س  ؟ی کن ی لطف رو درحقم م  نیتو ا اد، یبه پام همرام ب

  ی بگ  شهی: مد یگردنشو ستاره هم شن یاستخونها ی درشت ستاره زل زد که صدا  یو به چشما  دآن چنان سرشو باال آور  ؟یکن
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کرد، به  دو زانوش ستون   یداد، دو دستشو قالب و رو  ر ییدونم؟ ستاره نشستن شو تغ ی که من نم  ی دار  یا  گهید  لیدل  ایچرا؟ 

تواالن   نکهیکردم؟به ا  ی داشتم فکرم یبه چ ی دون  یکلمات دهن بازکرد:م  ن یرحمانه تر یسمت جلوخم شد با لحن آروم اما با ب 

که انگار همه بهت    خیو کوه   یخودخواه و ازخودراض نیهمون آه یش یکه کارت راه افتاد دوباره م  نیاما هم ی دار  اجیبهم احت

  تم ی،شخصینکن رم یبا حرفهات تحق گهیکه د ین یخوام، تضم ی م نیتضم هی کمکت کنم،در کنارخواهشت  ی خوا ی بدهکارن! اگرم

بودنتو به رُخت بکشه و   ر ینفر مدام فق هیسخته   ی لیخ نی،آهی نزن هیوکنا  شیبا اون زبونت مدام بهم ن ،یرو خورد و له ولورده نکن 

لمس   یگنجه چه برسه بخوا  یذهنت هم نم ی درد داره که تو یلیخ  ،ییرفتارها  نیدرد داره چن  یل یچماقش کنه تو سرت، خ

گستاخانه باهاش حرف بزنه    نطوریاجازه نداده بود ا یاحدالناس  چیبود،تا حاال به ه نیسنگ  اش بر یادیستاره ز ی . حرفهایشون کن 

کنه تا   یکار   د یحرفها نبود. با نیثبتش کنند، اما االن وقت ا خیداد که تو تار  یبهش م  ی از حاال بود چنان درس  ریغ ی اگر زمان

  هی  یتون  یبابت راحت باشه م  نیاز ا التیخ یخوا  یگفت: اگر م کراهپرونده به سرانجام برسه با ا  نینگه داره ا یستاره رو راض

  ی مورد کمکم کن چون نم نیکنم فقط  تو ا  یمنم چشم بسته امضا م   ی درخواست هاتو توش ذکر کن ۀ وهم ی کن  میقرارداد تنظ 

صاف   یمصلحت ۀ سرف هی  با! ستاره نشست و گلوشو یشناخت ینطور یبگم برات متأسفم که منو ا نمیاعتماد کنم، ا ی تونم به هرکس

که   دمیرفتار مثبت نسبت به خودم ازت ند  هی شناختمت!  نطوریبگم بله! ا د یبا  دمیمدت ازت د نیکه تو ا  یی کرد: با اون رفتارها

 بفهمه.  ی ب ی وزخم زبون بوده  که نذاشتم ب ر یوتحق  نیحداقل دلم به اون خوش باشه فقط توه

که   نم یب ی دست کم گرفته بودمت اما م  ی لیخ ، یهست یقابل ریگ یگرفتن! توهم که چه ماه  یاز آب گل آلود ماه گنیم ن یبه ا-

  ی . ستاره لبخند دمیم  شنهادیبهت پ یپست مهمتر مطمئن باش  ی بر ش یپ ی نجوریازت رو دست خوردم، ازت خوشم اومده،اگرا

  نیغرور مردونه دار  ه یخودتون  ی اول که من بهشون معتقدم، شماها مردها برا ۀ از نظر من مردها دو دسته اند، دست یدون ی زد:م

خوش   ادیز   ونیبه مذاق آقا ن یوا م یودم کرد ال ی یرو ب  ریش  ه یکه   نهیمثل ا میپا بذار ر یو ز میریبگ  دهیکه اگر ما خانمها اونو ناد

بدست آوردن   یازمردها واقعاً برا ی دوم بعض  ۀ! دستنهکه البته حقشو م یمرد بهشون نگاه کن ه یدوست دارن به چشم  اد،اونهاینم

به اون   دنینه؟! فقط رس  ایکه مرد هستن   ستیاصالً براشون مهم ن ذارن،یپا م ر یخودشونو ز یمردونگ  یوانجام هر کار   یزیهرچ

مناسب تره،    راشونخصلت زنونه داشتن ب  ستنیمرد ن نهایکه به نظر من ا  شونیتو زندگ ی کامالً منف  ۀ نکت  هی راشون مهمه هدف ب

من    ،یاول هست ۀ که از تو بدست آوردم خوشبختانه تو جزءِ دست یکردم با شناخت ی زندگ ی ب ی مدت که با تو وب نیا خوامبگم یم

نوع َسنده، پس قول تو هم حکم سند رو برام داره   ه ی نوع افراد خودش   نیقائلم، حرف وقول ا یخاص  ی لیگروه احترام خ  نیا یبرا

ما کُردها قولمون    ،یمنتظرعواقب بد اونم باش  د یبا ی اما داره! اگر برخالف قولت عمل کن هی  ی ول ستین یکتب نیبه تضم ی ازیو ن

سخت! همانطور   یل یاونم خ می کن ی م ی تالف  میاز پشت خنجر بخورکه  یاما امان از اون روز  می مون یحرفمون م  یقوله، مردونه پا

  چیه یرو گفتم که بعداً جا نهایکه همون رفتار رو با تو هم داشته باشم، ا کنم   یم  یخودمون احترام قائلم سع ی مردها  یکه برا

ستاره به سمتش   یبا دقت به حرفهاش گوش سپرد. بعد ازتموم شدن حرفها نی. آهادین ش یپ دوارمینباشه که ام یتیگله و شکا

به بعد قول   نی:تموم حرفهات قبول ازاادهم مردونه قول د ن یگفت. آه یمحکم ۀ ستاره بل ه؟ی خم شد وگفت:پس اگر قول بدم کاف

  ی نم یزود   ن یدونم که به ا ی د م!هرچنهی کاف نیزد:هم یستاره لبخند   ه؟ یکاف  نیهم میکه مثل دوتا دوست در کنارهم باش  دمیم

 .  ی تو بکن یسع دوارم یام  یول یبمون بند یرو تموم قول وقرارهات پا  یتون
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  یمشکل  گهیروز خوبه چند روز بده با اون که د هی  هیمثل بارون بهار ستیاخالقم دست خودم ن نکهی ا یبدون د یرو با یز یچ هیاما-

 ؟یندار

 نه! -

 زدم دوست ندارم دوبار تکرارش کنم.  وی حرف ه ی یوقت   ستمیاهل بگو ومگوهم ن-

 ! یکه گفت  ی چه برسه به بارون بهار ی هم بداخالق یداستان باهات دارم! تو درحالت عاد  یخدا به داد من برسه کل-

 بود ازقبل روشنت کنم تا به قول خودت بعداً کالهمون توهم نره.  ازین-

پرونده ها   یۀروش شد. ستاره هم به بق یجلو  ۀ ره مشغول خوندن پروند دوبا  نی. آهدنیرس  یحرفها زده شد وبه توافق نسب تموم

 ... د یکش ی سرک م

 که بخوابم.   رمی کشش ندارم م گه یازجاش بلند شد: من د ازهیخم هی.ستاره با د یشب طول کش مه یتا ن کارشون

 . دمیشو انجام م ه یتو برو خودم بق  یخسته نباش -

  م یخسته شو فشارداد: تا ن یچشمها ۀ با دوانگشت گوش  نیندارن.آه از یواب آلود نخ ریمد   هی کارمندها به  ی توهم بهتره بخواب-

  ازین خوامامایکه زدم معذرت م یتند  یمکث کوتاه برگشت: بابت حرفها  ه یخوابم تو برو. ستاره تا دم دررفت با  ی م گهیساعت د

چه دارا و چه ندار، بازم   میدار  تیوشخص  میهرچه باشه همه مون آدم ینکن ر یرو تحق ی کس گهی کنم که د  یادآور یبود بهت 

 بود....... رکیوز  دهیکرد فهم  یاز اون چه که فکرم شتر یدختر ب  نیموند. ا رهیخ شیخال یبه جا نیخوام... آه ی معذرت م

                  ************************************* 

  ی راض یآتش بس موقت نیشو کرد تا رو قولش بمونه. ستاره ازا یتموم سع ن یمدت آه ن یابه سرعت برق وباد گذشت. تو  کماهی

 ....  زدیزبون م ش یداد و ن یم   ریکمتر بهش گ  ن یبود. آه

کرد.    ینگاه م شیبه ساعت مچ کباری قهیدامون نشسته و منتظر، چشم به در دوخته بود هر ده دق زی پشت م رغضب یم نیع نیآه

باالخره در اتاق بازشد. دامون و رضا پشت   یمعطل  قه ی داد. بعد از چهل وپنج دق  یپاشو مرتب تکون م  یعصب یستاره با حالت

شو به در بسته   هی وارد شدن. رضا در رو پشت سرش بست. دامون رفت مبل کنار ستاره نشست رضا تک گه یمرد د ه یسرشون با 

  نییاز باال تا پا ستاد یروبروش ا نه یانداخته بود، رفت. دست به س  نییو سرشو پا  ستادهیا که وسط اتاق ی به سمت مرد ن یداد. آه

برام   ق یدق ، یر یگفت: بهتره سرتو باال بگ   سردش  شه یمرد برد سرشو باال آورد،با لحن هم  ۀرچون یاز دستهاشو ز یکیاسکنش کرد. 

براش ترسناک بود که توان نگاه کردن با اونو نداشت. مرد پوزخند   سیی ر نی. اون قدرازدیم د یرو د ن یمرد زم یبگو چرا؟چشما

  غ یرازت د یخواست ی زینامدار!هرچ ؟یکش  یم  ؟خجالتیکن  یرو به وضوح رو لبهاش احساس کرد:چرا تو چشمام نگاه نم نیآه
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  ی ادیخواستم، توقع ز ی ! فقط ازت کار درست وبا وجدان میمنّت چی! بدون هیچشم داشت چیگذاشتم، بدون ه  ارتینکردم و دراخت

شد جواب   ن یدرحقت کردم که ا ی همه سال؟ نامدارچرا؟ فقط بگو چرا؟چه بد  نیتو ا هامیبود مزد تموم اون خوب ن یبود؟ ا

به من بود؟ از پشت خنجرزدن به من؟ دو قدم ازش فاصله گرفت: برات   انتی: جوابش خداشاره کر زی م  یرو  ۀ دستمزدم؟ به پروند 

باعث شد ستاره چشماشو ببنده:   نیبلند آه اد یگفتن ندارم آقا. فر یبرا یگفت:حرف  یدار! نامداربا شرمندگمتأسفم! متأسفم نام

خانواده تو نداشتم؟ انگشت اشاره  یجوره هوا  چ یه ؟برات بودم؟ درحقت اجحاف کردم ی بد  سییوبگو من ر  اریبرام ب ل یدل  هی فقط 

اتاق   نیبه سکوت مرگبار ا نه یحبس شده درس  یکه قانع بشم! نفسها  ار یبرام ب لیدل هی نامدار؟!  لی دل ه ی شو جلوش گرفت: فقط 

ره  کرد تا رو اعصابش مسلط بشه، دوبا یطول اتاقو چند بارط ن یبود. آه  نییوهنوز سرش پا دهی. رنگ نامدار از ترس پرزدی دامن م

خوام؟! جواب نامدارسکوت بود   ی اسم ازت م هی  ؟ یبزن یانتیخ نی مجبورت کرده که دست به چن ی :بگو کستادیکنار نامدارا

  یکرد  انتیتموم بهم خ   کسالیباهاش حرف بزنه، چشم باز کرد:  یکرد با لحن آرومتر یچشم روهم گذاشت وسع نیوسکوت.آه

پس به نفعته خودته به همه   ، یکار زد نی و دست به ا یدون   یدونم که م ی م ه؟ یوجعل امضا چ انتکاریخ یجرم آدمها ی دون یم

بدون   ی بذارم بر شه یهم یبرا  دمیقول م  ی رو بگ  یکار بزن  ن یکه مجبورت کرده دست به ا یاون شخص ،اگراسمیعتراف کن زایچ

مکث کوتاه    ه یبعد   ستادیا ن یکنارآه کیگام کوچ د بشه. نامدارهمچنان مهرسکوت به لب داشت. دامون با چن ی تیازت شکا نکهیا

  ت یزبون خوش حال نکه ینه؟ مثل ا ره ینداره تو کَتت نم تیاسم طرف رو بده و کار گهیراسخ بهت م  ینامدار!هر چه آقا نیگفت: بب

  نیو ا ی من یانسان  یرو یتواالن ن اد، یتالش خودشونو کردن که از درصلح باهات کنار ب شون یراسخ ندارم ا ی به آقا ی ! من کارشهینم

سرشو   ؟ی چطور یدون ی داد،م یحتماً جواب منو خواه یراسخ رو نداد  ی اگر جواب آقا کارکنم،ی چ رم یگ  یم  م یمنم که تصم

مثل   یزبون نفهم ی ندن از آدمهاکه خوارکشون حرف کشو ی دست افراد  دمتیگوش نامدار برد آهسته وشمرده گفت:م  کینزد

که کم کمه اش   دم یم ل یرو بهشون تحو ی ا گهید یدروغها نت،یجرم سنگ  نیعالوه برا ،ی ربرمت کالنت یتوئه! بعدش خودم م

دوم رو برات انتخاب کنم؟ کدومشون؟    ۀنی گز  ای ی کن  یمنصفانه اس آره؟! حاال زبون بازم ؟ یگ یم یسال برات آب بخوره چ ستیب

که دامون راه انداخته بود نگاه   یشینما ن یکرد. ستاره و رضا به ا دنینامدار نگاه هراسون شو به دامون دوخت. لبش شروع به لرز 

رو  لم داد و دامون  یبه صندل  زنشستیرفت پشت م   نیداشته. باز سکوت بود. آه  رینامدارتأث یکردن که حرفهاش چقدر رو  یم

! گوش  مرو گرفت: سال یشکست. دامون شماره ا  یسکوت بد اتاقو م  یحبس شده بود که گه گاه  ینفسها یصدا نیتماشا کرد.ا

 .د ی که از دستش بد  فهی نوازش بشه ح د یکه با ه یکی  نجا،یا ارشونیحاال برو سراغ آدمهات و ب نی! همگمیم یچ  نیکن بب

-........ 

 تو دفتره.  نجایا-

-........ 

ربع بعد در زده شد. دو   ه یکردن...  یکرد...همه تو سکوت بهم نگاه م  ی طول نکشه منتظرم....نامدارپوزخند به لب، دامونو نگاه م-

ازاون دو مرد رو   ی کیکرد گرفت. ی به اونها نگاه م الیخ یکه ب ن یوارد اتاق شدن. ستاره نگاه پرازترس شو به آه کل یمرد درشت ه

  الیخیب نیبه آه یآب دهنشو باصدا قورت داد،نگاه د ی! پوزخنداز رو لب نامدارپرد یی! امربفرمایاله ابدرخدمتم جنبه دامون کرد:
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  ادش یکه تاعمر داره  ی بهش بد  یمشت ومال حساب ه یخوامیاهل بلوف زدنم؟! طاهرم یطنزگفت: فکرکرد  ی دوخت. دامون با حالت

تو   ی ستاره رو به اون سمت کشوند.مشت دوم ۀازحدقه درآورد  رنگاهِبلند نامدا ۀ ....نعرهی چ گرانیکردن به د انتیخ ۀ جی بمونه نت

و چشماشو بست. نامدار دو   اورد یمشت سوم رو هوا بود که ستاره تاب ن  رون، یصورت نامدار نشست که خون ازدماغش فواره زد ب

! فقط بگو نزنه.  یاله ی گم آقایم نیبخوا  ی! هرچگمی:نزن تو رو خدا! نزن! مادزدیپر درد فر ییصورتش کرد،با صدا لیدستشو حا

 اومد.  نییدامون پا  ۀمشت طاهر با اشار

دامون ثابت شد. ستاره   ی شد.نگاه لرزونش باال اومد رو ی م دهیبلند و کشدارنامدار به وضوح شن یشنوم؟! نفسها ی خوب م-

 بکنه. ی کار نیهمچ هی کرد دامون  ی شده بود. فکرنم چشماشو بازکرد. صورت نامداربدجور درب و داغون 

. نامدار با  یکرد ی م نطورداغون ینه خودتو ا ی گرفت ی همه وقت ما رو م ن یاالن نه ا ی اگرازهمون اول به حرفم گوش داده بود-

 . ذارنیبوده زنده ام نم ی وگفت:اگربهتون بگم ک  د یپشت دست خون دماغشو پاک کرد،پرِدرد بود چهره درهم کش

بوده؟ نامدارملتمسانه گفت:آقا تو روخدا!   یحاال بگو کارِک ، یکرد ی هم م نجاشویفکر ا  د یبا یزد یم ی غلط نیدست به چن ی وقت-

که برام    ی زیتنها چ  ارنیسرت ب یینداره قراره چه بال یبه من ربط   نشیتموم گفت: ا یرحمیبا ب  نیکشند.آه ی اگر بگم منو م

من   د یشا ه؟یرو گرفت:حاال تو بگو ک  نیحرف آه ۀبه باد خواهم داد. دامون دنبال  دمانشومهمه اسم اون شخصه که مطمئن باش دو 

من   د یکنم نگ   یاومد رو پاک کرد گفت:آقا ازتون خواهش م یرو که ازدماغش م ی برات کردم. دوباره با پشت دست خون یفکر  هی

ودامون رد وبدل    نیآه ن یب یهم خبرندارن. نگاه هی قض ن ینکردن ازا یگناه چ یاغ خانواده ام،اونها هسر رهیبهتون گفتم وگرنه م

همه   نیا ؟یخوا  ی م ی چ گهیبهشون برسه د  یدست کس  ذارمینگران خانواده ات هم نباش من نم ه؟ ی شد. دامون گفت: تو بگو ک

ازم   روزه،اون یگفت:اسمش ف   یبغض دار  یگرفت با صدا نییسرشو پا ینشناس! نامدار با شرمندگ  انتت،نمکیکارخ  یدر اِزا ایمزا

راستشو محکم بغل گرفت اشک   یهجوم برد وپا نیکردم. سمت آه یمردم وقبول نم   یکاش م یکار رو بکنم،ا  نیخواست که ا

اون نامرد رو خوردم...دامون   یگول حرفها د یتو رو خدا منوببخش زخوردم، یکرد:آقا غلط کردم، آقا چ ی والتماس م ختی ر یم

نامدارآزاد کرد. سمت پنجره رفت و نگاه ستاره   یحرکت پاشو از دستها ه یبا  نیرفت. آه رون یگرفت وازاتاق ب  دهیالتماسهاشو ناد

بود.  بازشدن در حواسشو پرت کرد دامون  یخورد.صدا یرو دنبال خودش کشوند. دو دستشو ازپشت بهم قالب کرد وتکون نم

  ربغل ی. رضا دست برد زد یکش رون یدامون ب  رِدستیآروم شونه شو از ز نی . دست رو شونه اش گذاشت.آهنیرفت کنارآه م یمستق

از   یحرف چی ه ی ب ن یزد؟آهینم ی کس حرف  چیفته،هیب  یدونستن قراره چه اتفاق  یبرد.انگارهمه م  رونینامدار وبلندش کرد،ازاتاق ب 

  یفراد ا نیخشن بود تا ازچن د یوقتها با یشد،گاه  ی نطورینشست گفت: ببخش ا شیزد. دامون برگشت روصندل رونیاتاق زد ب

بار بود که   ن ی:راستش اولزنشستیمبل کنارم  نیکترینزد یآهسته رو  یی داد.با قدمها  ی. ستاره به خودش تکون د یکش  رونیحرف ب

 واقعاً شوکه شدم.  دمی د ی م ی صحنه ا ن یهمچ هی

 وام. خ ی معذرت م-

 کنم!دامون؟  ی خواهش م-
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 بله! -

 شه؟ یم شونی آشفته وپر ن یآه ادیکه هر وقت اسمش م  هی روزکیف نیا-

  نیسال آه نی چند  نیدوتاست، البته بگم توا  نیا ن یتا االن ب  میکه ازقد   ی ا نهیرید  یدشمن  هی فقط خالصه بگم، ه یماجراش طوالن-

 . ذارهیمته به خشخاش م ی وهِ ستیدست بردارن  روزیف نکه یمثل ا یکنه ول  ی کرده ازش دور یسع

 ه؟ یشون سرِچ یدشمن-

 سرمعدن.-

 بهتره تا من بگم.  ی لیخ یبشنو  ن یاگر از زبون خود آه ه ی تکون داد:آره! گفتم داستانش طوالن ی معدن! دامون سر-

 مشکلو حل کرد؟   نیا شهیچرا؟مگه با حرف زدن نم-

سه سال زندون   روز یکرد که باعث شد ف تیشکا روزیمسائل ازف  یسر ه یطر به خا ن یآه شیکارازحرف زدن گذشته؛چند سال پ-

دوباره دست به    نکهیمثل ا ادیکه بوش م   نجورینامداره، ا نی؟همید یشاخه شو که د هی ترشده،  یکه آزاد شد جر  یاز زمان فته،یب

 کنه.   تیرو اذ نیکار شده تا آه

 اد؟ یبرم یاز دست من کار -

دنده لج    ی رو رو نیبزنه که آه ی ترسم اون احمق دست به کار یم  نم، ینگرانِ آه یل یروزخیف  ۀشدن سر وکل دایفکرنکنم!با پ-

دوزه تا دخل    ی وزمانو بهم م ن یموقع اس که زم  زبشه،اونیکه صبرش لبر  یامان ازاون روز  ی ! ولهیآدم صبور نیبندازه، درسته آه

 ط یشرا نی خوام تو ا ی! م قی و دق ن یهم نکته ب یلیخ ، یهست یوزرنگ  ده ی! تو دختر فهمرمدا یخواهش ه یستاره  اره،یطرف رو ب

 ؟ یکن یکار رو م   نیا ،ی ایبرم ی کار به خوب نیا ۀ دونم تو ازعهد  ی ،میو تنهاش نذار  یباش  نیکنارآه

 کرد....  یمحبت ستاره تشکر وقدردان نی راحت باشه. دامون از ا  التونیبابت خ ن یکنم، ازا ی نم غیدر ادیکه ازدستم برب ی هرکار-

  نیازا ینام ونشون چیخوام ه ینم نجایبعد که اومدم ا ۀ شد به دامون گفت: نامدار دست تو! دفع یم  نیسوارماش  کهیدرحال نیآه

بود.   ی سکوت خسته کننده ا نیدامون زد وراه افتاد...تو ماش  ی برا یروشن کرد، بوق  نویگفت. ماش   یباشه. دامون باشه ا  که یمرت

بپرسه اما با   نیخوره ازآه یرو که مدام تو ذهنش وول م یخواست سؤال یرفت. دلش م یستاره کم کم داشت حوصله اش سرم

داشت از زبون   داده بود دوست  حیدامون خالصه براش توض  نکهیدرهمش ترس اونو داشت که باز هم دعواشون بشه. با ا  ۀافیق

دوتا فحش ازش بشنوم. با زبونش لبشو   تشیپرسم هر چه بادا باد! نها یرو بشنوه. تو دلش گفت:من سؤالمو م  ز یهمه چ نیخودِآه

آتشفشان منفجربشه:   هی سؤال کنه تا مثل  ی کیحرفشو بزنه انگارمنتظر بود  ۀ نذاشت ادام ن یکه...آه  هی روزکیف ن ی: اد یتر کرد پرس 

دعوت کنه    رامشرو به آ نیآه نکه یا ی به تمام معنا!برا ی عوض هی  کشهیاله که هر کجا بره همه جا رو به لجن مکثافته آشغ  هی
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ودنده رو عوض کرد: معذرت  د یکش ی قی نفس عم نیکم آرومتر، که منم متوجه بشم موضوع از چه قراره؟ آه ه ی شه یگفت: م

 لحظه کنترلمو ازدست دادم.   هی خوامیم

بود که   یرو ازش گرفت. اون قدرعصبان یا  گهیهرگونه سؤال د ی جلو محکمشۀن م؟ یدرموردش باهم حرف بزن شتر یب یخوا  یم-

 .....د ینپرس  یسؤال چیه گه یبه خونه د دنیتا رس 

ا تعجب به طرفش برگشت، نگاهش رو  . ستاره بد یشدن ناخوداگاه دست ستاره رو کش اده یپارک کرد. قبل ازپ نگ یتو پارک نویماش 

کارش   نی کرد.ستاره به ا یعذرخواه یلب   رید،زینگاه مات و متعجب ستاره آروم دستشوعقب کش دن یزوم شد. با د نیدست آه

کارش  نیدونست اون قدر فشار روش هست که ا یذاشت،میبود زنده اش نم ن یاز آه ریغ یا  گه ینکرد.اگر کس د یاعتراض

 ! یکنم چقدر تو فشار  ینداره درک م  یرفتارش هم اثرگذاشته بود با آرامش گفت: اشکال یازحد رو  ش یب تیبوده.عصبان یرارادیغ

بسشه!   گهی شده، د تیواذ  دهیکش  یسخت شیتو زندگ  یکاف  ۀبدونه، اون به انداز یز یموضوع چ نیخوام مادرم ازا ی! نمد یببخش-

من   ی گفت: تا خودت نخوا  یا انه یکنم. ستاره با لحن دلجو  یماجرا روجمع وجورش م   نیا ی جور ه یبهش نگو، خودم  یز یتوهم چ

کردم با اومدنت مُخّل    یفکرم  ش یبه ستاره کرد وگفت: تا دوماه پ یراحت. نگاه قدرشناسانه ا التیخ  گمینم  یچی کس ه  چیبه ه

کردم،   ی که فکرم ی ستین یکنم تو اون دختر ی بهم خورده، اما االن اعتراف م می زندگ تمی و ر یمنو مادرم شد  شیآسا

  ن یاز ا یبخش تیرضا ی لبخند   ستاره. یینجا یبابت خوشحالم که ا نیو من ازا  یما بازکرد  ی زندگ یخودتو تو  ی برعکس،کامالً جا

 شنوم.  یم  نویزد: خوشحالم که ا ن یحرف آه

از اطالعات   یدوست ندارم قبل ازمن کس یاومد اول به خودم زنگ بزن شیپ ی خوامشماره مو بهت بدم که هر وقت کار یستاره!م-

 پرونده باخبر بشه. نیمربوط به ا

 کنم.  ره یرو توش ذخ ی ندارم که شماره ا یا ی بگم من گوش  د یمتأسفم با-

 . یدار ی به گوش  ازی حتماً ن یضرور  ی کارها یبرا  ؟یکرد   یم  ستیکارهاتو راست ر ی مدت چطور نیپس ا-

 راحتترم.    ی نطوریمن ا ی دونم ول  یم-

 . یکن  هیته  یگوش   هی د یفرصت با نیکار واجب دارم در دسترس نباشه، دراول  یبا کس یوقت   ادیاما من خوشم نم-

  ی م یکید:خودم فردا برات  با تأسف تکون دا  یبخرم. سر  یتو دستم نمونده که گوش  ی ماه پول نیبگم تو ا  د یباعرض معذرت با-

 خرم.

 اون وقت به چه مناسبت؟ -

 کنم.   ینداره چون بعداً پولشو باهات حساب م یمناسبت-
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 توان پرداخت شو ندارم.   رمیگ ی که م  یشندرغاز  نیروزها سربه فلک زده منم با ا نیا هایگوش  متیخوام! آخه ق  ی نم یمن گوش -

شدن به   ادهیبهتر شد... هردو پ ینطوریزد:ا یستاره لبخند  ؟یمونده که بگ   یحرف گهیکنم د ینترس ماهانه ازحقوقت کم م -

ستاره ازگرما از صدف خواست که   ییهلو  ۀاف یق دن یگرفت.هاجر با د یگرم بود که نفس م  ی سمت ساختمون رفتن. هوا اون قدر

خوشه؟هاجر    نهیب ی هاجر چطوره؟ما رونم  ی ب ی گفت:حال ب یول کرد با خستگ  ل خودشو رو مب نی. آهارهیب ی براشون شربت خنک

: من قربون اون ناز واداهات برم، شرمنده!به خدا  د یخند  نی! آهیعاااااال رتمیغ یپسرم ب  ی ها ینازک کرد: ازاحوالپرس  یپشت چشم

حرف منو   یب ی وقرآن بخورم ب  هی قسم وآ درهمشاهد وبه ستاره اشاره کرد:تو بگو ستاره!من هر چق نی ا رمی درگ  یروزها حساب نیا

  یبعض میشده مجبور نیکارها سنگ   هیمدت  ی ب یب  گهیداد گفت:راست م  یبا پرشالش خودشو باد م  کهیکنه. ستاره در حال یباورنم

  ترو سم ی نیگفت وس   ید یخسته نباش   ه یاومد،   رونیونه بشربت از تو آشپزخ ینی. صدف با س میسخت کار کن روقتیوقتها تا د

گفت دوباره   ی. صدف نوش جون د یچسب یلی بال خ یصدف، دستت ب  ینیبب  ر ی:خد یسره نوش  هی برداشت وشربتو  یوانی گرفت. ل نیآه

خودتو خسته نکن دخترم کار رو   ادیگفت: ز ی از شربتشو خورد که هاجر با لحن مادرانه ا ی به آشپزخونه برگشت. ستاره جرعه ا

  ی توهم مثل خودش   کنهیفکر م کشهیاز خودش کار م نیماش  ه یپسرِمن مثل  نیزمهمتره،ایازهمه چ یهست اما سالمت شهیهم

تموم کارمندها و    یکه سالمت ی دون  یبا اعتراض گفت: مامان خودت م  نیکار رو با خودت نکن. آه  نیتو ا ی شنو ی ازمن م

 . هیانصاف ی ب گه یحرفت د نیقرار دادم ا  تیکارگرهامو تواولو

بلند شد،درحال  نی.آهیاریاجداد طرف رو جلو چشماش م یستیول کن ن گه ید ی هم بند بکن یکار ه یدونم! اما اگر به  ی بله م-

کنم. هاجر به رفتن   ن یدختر رو برات تضم  نیا ی هاجر!حاضرم سالمت یب  یشد با من ب ض یرفتن سمت پله ها گفت: اگر ستاره مر

نگران   ادیبهش نم ه یحرفو زد؟ستاره خنده اش گرفت: چ نیبود ا نیآه ن ی: اد یرس پ د یباز با ترد یپسرش نگاه کرد با دهن

 کارمندش باشه؟ 

هفتگانه   بیازعجا یحرفش دست کم نیدا ادختر؟! به خ  هی !نگران بشه؟ اونم نگران دهیبع یلیخ نیمدل حرف زدن ازآه ن یآخه ا-

دراتاق بود که   ۀ ری... دستش رو دستگ یرس ی نم یی به جا ینطور یبد نکن ا یالهایخ ی ب ی باال رفتن ازپله ها گفت:ب ن ینداره. ستاره ح

  شرت یت ه یرو با  ن ی. دست رو قلبش گذاشت،برگشت آهیشد: ممنونم که به قولت عمل کرد خکوبی سرجاش م نیآه یبا صدا

بود سکته کنم.   ک ی! نزددمیلباس عوض کرده بود: ترس  ع ی. چه سرد ید  ش یقدم ک یدر داس یآد یگرمکن آب  هی بلند و  ن یزرد آست

 پنهون نموند.  دش یاز د نیلبخند محوآه

 .  د یببخش-

  ی اگر اون شخص مادرت باشه، چرا فکرکرد یحت گم ینم یبه کس یزیچ  ی ! خوبه گفته بودم تا خودت نخوادمیخوب بخش یلیخ-

 زنم؟ یقولم م ریز

 نکردم. ی فکر ن یهمچ هی من -
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بهت ثابت کردم درسته؟ حس کرد ستاره داره بحث رو   یی جورا ه یکه به قولم عمل کردم؟ فکرکنم قبالً اعتمادمو    یپس چراگفت-

خسته بود که    یاخالقشو ازحفظ  شده بود. اون قدر  ی چندماه تا حدود  نیا ست،تو یهم ن ایوکوتاه ب بره یم ش یپ یبه سمت لجباز

  ی نیبه ب ینی چ بحث خاتمه داد. ستاره  نیبه ا گهیتشکر کوتاه د ه یبا  ن یهم یبرا  اشتدختر رو ند   نیکل کل کردن با ا  ۀحوصل

 ه؟ یبابت چ تیاون وقت تشکر دوم  ؟یکن یتشکرم ی اش داد: چرا امشب ه

 بابت تموم زحماتت.-

مورد   ه ی ن یا ی کش اومد: برا شتریب نی لبخند آه   نباریسکته نکنه. ا  یوقت کس ه یاون اخمهاتو وا کن  ی! بجاش کمخوادینم -

! ستاره چشماشو تو حدقه  گهید  زیچ ه یبراش بکنم. برگشت بره تو اتاقش که دوباره عقب گرد کرد: ی تونم کار  ی متأسفم!چون نم

پس انتظار نداشته باش که تا   ستم یقدر خوش اخالق ن ن یا شهیتا حرفشو بزنه:من هم رد منتظر نگاهش ک  ستادیچرخاند،از رفتن ا

  نکه یپررو!حاال نه ا ۀ غر زد: پسر رلب یرفتن به داخل ز نید ح... دراتاقشو بازکرری ازت تشکر کنم شب بخ یکرد   یکار  نیکوچکتر

 .....  شهیشب غر نزنه روزش شب نم ه ی دختر  نیشد:ا شتر یب نیرو لب آه ۀ! در رو پشت سرش بست. خند یخوش اخالق شهیهم

  یرو بازکرد.برا  ی آورد.لب تخت نشست روشنش کرد.قسمت گالر رون یچهار ماه خاموش کرده بود رو از کمد ب  ن یکه تو ا لشویموبا

عکس   ه یخانواده اش تنگ شده بود. رو  یچهارسال دلش برا  ۀچهارماه انداز ن یشو مرور کرد. توا یخانوادگ یبارعکسها  نیچندم

کننده لبخند به لب کنارپدر   ره یخ ییبایبا اون همه ز یلباس محل ی موند. مادرش تو ره ی از پدر،مادر و دو برادرش خ یدست جمع

ازاونها بود. دو    ی کیخواستگار داشت که خودش هم  یل یخان، مادرش خ  ی کرد. طبق گفته ها ی وپدرعاشقانه بهش نگاه م ستادهیا

بود خان چه با حسرت   دهیوشن  دهی. بارها دارهیدرب  اش داد دخترشو به عقد پسرمورد عالقه  تیتا پدرِمادرش رضا  د یسال طول کش

که سالها بعد ازمرگ همسرش با   ی خت،مردیر ی محابا اشک م یوقتها ب  یگاه  یحت زد یطرات بودن با مادرش براش حرف م از خا

چشمش   ۀش ازگو  یخان نشد وبه مراقبت ازبچه هاش پرداخت. اشک یوارد زندگ  ی زن چیه گه یشد. بعد از اون د گانهیاحساسات ب

  یپدر چه ب ی دون  یخت،نمی بهم ر زیبعد از رفتن تو همه چ وانیموند با خودش زمزمه کرد: س  وانیس  ی . نگاهش رود یفرو چک

به توئه،   دمیبه اسم خون بس! داداش بعد خدا ام  یکرد! قربون  یگرگ صفت بده، پدرمنو قربون ه یخواست منو بدست  ی رحمانه م

رو از خودم   قتی حق ایکن و ب  ی!صبوری ون موقع قضاوتم نکنتا ا  دوارمیاما ام م؟ی نیرو بب گهید قراره دوباره هم ی دونم که ک ینم

  ی کرد. دست می قا ربالش یرو ز ل ی...دراتاق زده شد. ستاره هراسون وباعجله موباید یحقو به من م یدونم حرفهامو که بشنو  یبشنو،م

  ی ورد: ستاره جون بتو. در بازشد وصدف سرشو داخل آ  ایبصورتش پاک بشه صداشو صاف کرد:  یرو ی سیتا خ د یبه صورتش کش

 مهمون دارن.  نییپا  ییایگفتن که بهت بگم ب  یب

 هستن؟  ایبه من دارن؟ حاال مهموناش ک  یچه ربط یب ی ب یمهمونها-

  ۀمهمونهاش هم خانواد  ،یآشنا بش لش یبا فک و فام شتریدوست داره که تو ب  یب ی دونم ب یم  نو یدونم؟! اما ا ی ربط شو نم-

التماس بود گفت: صدف جون، من خسته ام دارم از حال   هی که شب ییبه خودش گرفت،با صدا یستاره حالت زار ۀبرادرشه. چهر 

زد وبه   یحرف  ه ی ی د یوقت د  هی  کنهیبارم م  که یت  قهیدم به دق   اد،یترمه خوشم نم  نیا ار،از یسر وته شو هم ب ی جور هی  رم،خودتیم
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اون وقت خر   شه یهم نکنم دلم خنک نم  یرو ندارم تا تالف  هی وکنا شی نمن تحمل  ی دون  یوووووو...خودت م   ومد ی مذاقم خوش ن

.  ییایب د یهم شده با ی ب ی : به خاطربد یخند  ره . صدف کامل وارد اتاق شد به حرف ستاشهیبد م یب   یب ی بارکن وبرا ی وباقال اریب

رفته؟خوب به   یپسر به ک ن یدونم ا ینم گه یماشاءا...غّد ولجبازه اون وقت م ،ی ب یب  نیخدا ازدست ا یستاره ناله کنان گفت:ا

.  امیبهش رفت: تو برومنم آماده که شدم م ی . ستاره چشم غرّه اد یخند   یستاره م  ی !صدف همچنان به حرفهاگهیخودش رفته د

شام   ی گفت: مگه برا  یشی!ستاره اشهیت مناراح ی ب ی هان!ب ییایموقع شام ب ی ستاره نکرد و گفت: نمون  ۀبه چشم غرّ  ییصدف اعتنا

  لویموبا عی .سرستین ی ازاومدنشون راض اد یبله گفتن صدف مشخص بود اونم ز نیرفت. ازا رون یگفت وب  یشل ۀ اومدن؟ صدف بل

تنش عوض   یبا لباسها  عیشو سر کی وشال همرنگ تون ی رنگ با ساپورت کلفت مشک ی نقره ا کیتون ه یاولش گذاشت...  یسرجا

سرها به   ۀکه کرد هم ی رفت... با سالم بلند   نییپا ۀخوب وحجابش کامل بود. به طبق  ز یبه خودش کرد همه چ ینگاه نه یکرد. ازآ

  ی گفت: به به ستاره خانم! خوب یی بودن با خوشرو دهستاره که ازقبل باهم آشنا ش  دنیهاجر با د  ۀ. بهروز، شوهرعمد یسمتش چرخ

کرد که جواب اونو   ی با ستاره احوالپرس  یارهاجر نشست جواب داد:ممنون آقا بهروز. الله زن بهروزهم به گرمبابا؟ ستاره رو مبل کن

  ی بیو با پوست گرفتن س  ه پا انداخت یپا رو  یجذب و شلوار تنگ مشک  یحلقه ا یتاپ زرشک ه یهم داد. نگاهش به ترمه افتاد. با 

داد.   ی واخم کرده به حرفهاش گوش م دهیحد ممکن به سمت بهروزچرخ  نینگاه کرد سرش تاآخر نی سرشو گرم کرده بود. به آه

برداشت وداخل بشقابش گذاشت.   یتشکر موز  ه یرو جلوش گرفته بود دست از کنکاش برداشت. با  وه یبا تعارف صدف که ظرف م

  ی:صدف کار د یبرنج بود پرس  دنید، به آشپزخونه رفت. صدف درحال آب کشبودن، ستاره بلند ش   زدنالله وهاجر گرم حرف 

 هست که من انجام بدم؟ 

بگو! به خدا   یدار  یاگر کار رهیحوصله ام سرم یی پشت سرش داد:تو سالن تنها نت یشو به کاب هی ندارم. ستاره تک ینه دخترم کار -

خورشت رفت، درشو   ۀ نکنم. صدف سمت قابلم یبرکار خ دم یبلدم  قول م یآشپز  ی حد  هی تا  ستمین  یدختر دست وپا چلفت

  قهینزدم! چند دق  یحرف نیبرداشت با قاشق همش زد، دوباره سرشو گذاشت  برگشت سمت برنج درجواب ستاره گفت: من همچ

شو از اپن   هی . ستاره تکیخوامکه خسته تر بش ی کنم دخترجون! نم  یمنم دارم مراعات حالتو م  ی خسته ا یل یخ یگفت شیپ

زد: از   یلبخند  ؟صدف انجام بدم یذاری کا رو که م نینشست: پس ساالد رو بده من درست کنم ا ز یپشت م ی گرفت  رو صندل

  ایستاره گذاشت وگفت:ب ی . با چندظرف جلود یآب کش عی آورد و سر رون یرفت،تموم مواد ساالد رو ب خچالی دست تو!به سمت 

شروع کرد. اون قدرمشغول کارش بود که متوجه اومدن   یرخودش شد. ستاره با خوشحال! دوباره سرگرم کا؟ی کن ی چکارم نمیبب

  نیآه یناگهان یصدا ؟ یکن  یساالد درست م ی: پس صدف کجاست که تو دار د یپرس  ستادیا االسرش به آشپزخونه نشد. ب نیآه

  یو آدمو زهره ترک م   یشیجن ظاهر م  نی؟عیبگ  ی اوهوم هی  یاِهم ه ی  یشیوارد م  یی جا یوقت یست یباعث ترسش شد: توبلد ن

ستاره روترش    ست؟ یحواست به اطرافت ن دا خ ۀشیکنم که توهم کاریاز هم فاصله گرفتن:من چ یکم  نیدرهم آه  ی. اخمهایکن

وخلوت بنده ممنوع!    ییورود افراد متفرقه در تنها  سمینو یکنم وروش م  یکاغذ پشت سرم نصب م  هی بعد  ۀ دفع د یکرد: ببخش

  ه ی جناب راسخ! ترسوندن من شده برات  یبخند  دمیخنده اش باال نره که بازستاره با اخم گفت: با یکرد صدا  یسع نیخوبه؟ آه

  د ی. ستاره دست از کار کشیبامزه گفت یل یستاره نشست:آخه خ ی روبرو  یروصندل نیآه  گم؟ی! درست مگهید  یوسرگرم  حیتفر

رو از تو ظرف برداشت وگاز زد بعد ازخوردنش    یپاک شده ا اریخ نیآه ؟یمزاحم کار من شد  نجایا  ی اومد  یچ ی: حاالبراد یپرس 
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هم   نجایتو رو که تنگ نکردم، ا  یجا نجا،یاعصاب اومدم ا د یتجد  یرفت برا  یم گفت:ترمه با اون وضعش داشت رو اعصابم رژه 

  لشیفام  ۀدربار ی رف ساالد خورد کرد: زشته کسرو برداشت و داخل ظ یی ! ستاره برگ کاهویصدفه نه تو که معترض شد  میحر

 حرف بزنه.  ی نطوریا

 پوشه.  یهردفعه بدتر ازقبل لباس م اد ینوع پوشش بدم م نیدونه ازا یم  نکه یزشت کار ترمه اس با ا-

 ! کنه یکه مشکلتو حل نم هایباشک باز م یقا نیا ؟ی گ یخوب چرا به خودش نم-

کو   ی گفتم ول ی که فکرشو بکن  یهر روش  ه،بایوکنا ش یبا ن م، یرمستقیوغ م ی وچندبار مستق  نیتا حاال نگفتم؟! چند  یکن  ی تو فکرم-

منو    ده،یاعصاب توهم به اتمام رس  د یتو سالن،زمان تجد   ی. ستاره دوباره مشغول شد: بهتره برگرد کنهی گوش شنوا!باز کار خودشو م

خبر برام حرف    یاز خدا ب ۀکنند، بلند شو برو تا اون ترم  ی که نم  ییفکرها  یخودشون چ شی پاالن  مینشست نجایتو تنها ا

 . اوردهیدرن

  یپشت سرکس کنهیخبرم غلط م یازخدا ب  ۀاون ترم  دونن،یم نویهمه هم ا ستیبرام مهم نبوده ون گران یوقت حرف د چیه-

 با من طرف بشه.  د یصفحه بذاره اون موقع اس که با

به   گهی: آهان! قرارشد دد ی... ستاره وسط حرفش پرۀمن کشته مرد نکهیبا اخم گفت: نه ا نیخان. آه نیمه آهمن مه ی برا ی ول-

بود... صدف   دهیرفت ازحرف ستاره رنج رونیبا حرص ازجاش بلند شد وازآشپزخونه ب نیکه نرفته؟ آه   ادت ی می نکن نیتوه گهیهمد 

سکوت بود.   ؟جوابشیقدرتو فکر  نینشست:چرا ا ش یکنار ی تو لَک بود که ترمه رو صندل  زهنو نی شام صدازد... آه یهمه روبرا

کرد تا بذاره در   یصدف رو راض اد،ستارهی. با اصرار زدهیدونست تا صبح هم ازش بپرسه جوابشو نم ینکرد م  ی سؤال گهیترمه د

خودش غذا  ینشست. برا  نیآه  یروبروکنارهاجر و  ی حاضرشد.رو صندل زشامینفرسر م نیبهش کمک کنه. آخر ز یم دنیچ

بود و   زونیآو ن یترمه که به آه یهایجلف باز ۀ نکرد. حوصل یلحظه هم به اطرافش توجه هی .تا آخر که غذاش تموم بشه د یکش

بلند شد. دوباره به آشپزخونه رفت و به صدف   زشامیتشکر از سر م  هی نفرهم بود که با  ن یرو نداشت. اول ن یدرهم آه یاخمها

کرد و آشپزخونه براش شده بود پناهگاه  ی م یکنارصدف احساس راحت گه ید  یکمک کرد. اون شب برعکس تموم شبها

. بهروز با  ستادیاومد و کنارهاجر ا رون یکرد. به سرعت ازآشپزخونه ب یم  ی که داشت خداحافظ د یبلند بهروز رو شن ی...صدایامن

تو    د ییگفت: نفرما ی ستاره با شرمندگ ؟ یکه تو آشپزخونه خودتو حبس کرد  یستاره گفت: دخترم امشب ما رو قابل ندونست ند ید

از من بوده آقا بهروز که نشد امشب در خدمت باشم. ترمه   ی کوچولو کمکش کنم کم سعادت ه ی رو خدا! صدف دست تنها بود گفتم 

حرفشو خورد. الله جلو اومد و با   یۀبق ن یآه ی به کمک تو داره؟...ترمه با نگاه آتش یاجیگفت:آخه کلفت خونه چه احت ه یبا کنا

صاف و پر   کدستیرفتن... ستاره نگاهشو به آسمون دوخت،  نگیبهروزهر سه تا پارک ۀخانواد  ۀکرد. با بدرق ی ستاره وهاجر روبوس 

  نیدخترجون. نگاه ستاره از آسمون به زم  یها خوشگل تر  ییازستاره بود.هاجر کنارگوشش نجواکرد:خودت هنوز ازاون باال

گفت به آسمون نگاه کن،چون   ی شدم، بهم م یهر وقت دلتنگ بابام م  ، یب ی ب ی دون یاشک تو چشماش لونه کرد:م  یا  مد،هالهاو

  ره یمنم به آسمون خ امشب چشم دوخته، ۀکنم االنم مطمئنم به آسمون پر ستار  یتو به آسمون نگاه م  ادیبا  میمنم تو اوج دلتنگ 
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  ه یبه همراه  یب  یکنم که خانواده ام کنارمه. نگاه مهربون ب  یاحساس م ی نطوریا بشهرفع  ییجورا هی امشبم  یشدم تا دلتنگ 

  زنم یزد:زنگ که م   ی. ستاره لبخند تلخیصداش آروم بش دنیزنگ بهش بزن تا با شن ه یشد:خوب  دهیبه صورتش پاش  ح یلبخند مل

  یمرخص  یتون   یم  یگفت: اگر بخوا  یمی مال  ن کرد با لح  یتا اون موقع تو سکوت نگاهشون م نیاس. آه گه یزدیچ هی  دنشیاما د

خواستم برم   ست،هروقت ین  یازی:االن ند یکش  یگرفت آه حسرت بار  ی . ستاره پرشالشو تو دستش به بازدنشید  ی و بر یریبگ 

 . گمیبهت م دنشید

. هاجرموافقت کرد.دو قدم نرفته که با حرف ستاره عقب گرد کرد:من چند  شمیتو که ازگرما دارم هالک م  می! بریهر جورکه راحت-

 برم تو باغ با خودم خلوت کنم وقدم بزنم.    خواد یدلم م ام یم گه ید ۀ ق یدق

 گرما!   نیتوا-

  ۀاتاقش که طبق  ربهیشب بخ ه یا وهاجر با هم وارد ساختمون شدن. هاجر ب ن ی... آهامیخوام تنها باشم، زود م ی دلم گرفته م-

که    یی به سمت پنجره رفت، ازپشت پنجره تو اون روشنا د یپوش  ی باال... لباس راحت ۀ هم به طبق نیبودرفت، آه نییپا

اطرافش پخش   شون یخوش حالتش پر  ی شونه هاش افتاده وموها یشال رو  که د یباغ خاموش نبودن ستاره رو د  یهنوزچراغها

  بیکرد. چشم برداشتن ازش سخت بود.عقلش نه ی م یی دلربا ییهمه روشنا راون یدرز ی سیشدن ونگاهش به آسمونه.چون تند 

رو از دست   بایز ۀ اون منظر ا کرد ت ی م دنشیبه د ب یترغ شتر یعقل لج افتاده بود وب ن یبا ا ییجورا هیازش دوربمونه اما دلش   زدیم

. نگاه  د یکش  ی دوخت وبه بند م ی کرد که عالم وآدمو بهم م ی به پا م ی امتیچنان ق یدختر  ی تارمو  هی  دنیکه با د  ینینده،آه

کرد، کاش اون قدر    یدخترِسرکش رو افسرده و ناراحت م  نیتوشون بود که ا ی داد. انگار راز یآزارش م  شتریستاره ب گنیغم

  ش یبه ستاره نگاه داشت. ب  رهی.همچنان خد یکش  یآه  ه؟ی چ شیهمه ناراحت نیا ل یتونست ازش بپرسه دل ی باهاش راحت بود که م

  ی تکون نم  ستادهیهم پشت پنجره ا نیگشت. آه  ی رفت و برم ی تو گرما قدم رو تا ته باغ م رونیساعت بود که ستاره اون ب هیاز

که   د یتازه فهم  نیاه افتاد. آهوآروم به سمت ساختمون ر د یر چشماش کشیز ی خورد. نگاه ستاره دوباره به آسمون رفت، دست

کرد از دو گذشته بود. رو تختش طاق باز دراز   ی واریبه ساعت د یکردن. نگاه  هی بود گر د یدخترِزبون دراز بع  نیهم کرده. از ا ه یگر

 بستن دراتاق...... یبعد صدا یاندک شد،  ی که از کناراتاقش رد م د یجون ستاره رو شن یب یقدمها  یصدا زکرد، ی. گوش تد یکش

  یکرد ول  یترمز  ش یلحظه ن  هی . د ید سی ستاره رو منتظر سرو د یچی به سمت راست پ ابون یاز چهارراه خ نیبا ماش  ی وقت صبح

بکنه! نه   ی تعارف ه یخودخواه! نموند حداقل  ۀ گفت: پسر رلب یز نیآه  نیماش  دنیشد و به راهش ادامه داد. ستاره با د مونیپش

به سرش زد.   یفکرِبکر  ه ی زد یطور که داشت با خودش حرف م نی! همنش؟یتو ماش  دم یپر یردم وبا کله م ک ی منم قبول م نکهیا

خوره   یجا برنم چیبه ه ی روز رو بدون من تجربه کن ه یرولبش اومد. راهشو به سمت خونه کج کرد.با خودش گفت:   ی ثیلبخند خب

آب دادن به درختها بود که ستاره وارد شد.   ل درحا میرو تو درانداخت. رح د ی... کلییایازپس کارم بر ب ی تون  یم  نمی! ببخیکوه 

نشون داد: نه مش   حالیورود خودشو ب   ۀدخترم؟ ستاره ازهمون لحظ یجا گذاشت یزی:چد یبا تعجب پرس  د یدست از آب دادن کش

تو   ۀدرسالن لقم  یبود که با صدا کرد...هاجر مشغول خوردن صبحونه  ی به رفتن ستاره نگاه م میکم ناخوش احوالم. رح هی  میرح

مبل ولو کرد با   نیمادر؟ ستاره خودشو رو اول یجا گذاشت یزی!چ؟یی اومد: اِ ستاره تو رون یدهنشو قورت داد و از آشپزخونه ب 
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: نکنه  د یوپرس   ستادیباالسرش ا ینتونستم برم شرکت.هاجر با نگران ست،یکنم حالم خوش ن  یاحساس م ی ب ی گفت:نه ب  یحالیب

اتاقم استراحت کنم. هاجر دل   رمیباال رفتن ازپله ها گفت:م نیدونم! بلند شد ح ی: نم کردستاره چشماشو خمار ؟ یگرمازده شد 

 دکتر خبر کنم؟   یخوا ی پله ها رفت: م ینگران تا پا

رو تخت پرت   شو فی نگران نباش...دراتاقو بست،ک نییپا امیکه احساس کردم حالم بهتره خودم م ن یهم یب ی خواد ب ینم-

اومدنت بمونه   یستاره! بذارتو خمار یول دار ی گفت:ا  نهیدرون آ ۀبوس فرستاد به ستار هی خودش   یبرا  ستادیا نه یآ  یکرد،جلو 

به سمت کمدش رفت و    عینچسب تفلون، سر ۀ پسر اد یروز از پس کارم برب ه یتونه  یم  نمیخوام بب  ی چلغوز! م ۀپسر نیا

پات   ریتوهم بمون تا درخت ز نیچسبه،آقا آه یخواب م  نیحاال ا شی خت انداخت وگفت:آخلباسهاشوعوض کرد. خودشو رو ت 

 افکار و اوهامش کم کم خوابش برد......  ی ایسبز بشه. اون قدرنگاهش به سقف بود که فارغ از دن

وقتش عادت کرده بود. چشم به در داشت تا   ی وقت وب  یپنج ماه به رفت وآمدها ن ینبود. تو ا یده شد وهنوز ازستاره خبر ساعت

زد. صبح سر    یکنار  زشویرو م  یحوصله کاغذها ی بده. ب حیبراش حرف بزنه وگزارشات رو براش توض ی تو وکل اد یب رونیاز ب

  برداشت: سالم! مامان مگه قرارنبود  وی خونه رو گرفت. بعد ازچندبوق مادرش گوش  ۀبود. شمار ستادهیا سیمنتظر سرو ستگاهیا

 ؟ یهنوز نرفت یامروز به امامزاده بر 

-........... 

  رم،االنیپذ  ینم ل یدل  یرو ب  یبتیغ چیسروقت شرکت باشه؟خوبه بهش گفتم ه  د یدونه با  یدختره برگشته خونه؟ مگه نم نیا-

 بده دستش!  و یکجاست؟ گوش 

-.......... 

 ؟ یدکترخبرکرد-

-......... 

 ؟ یندار ی اگرحالش خوب نشد حتماً دکترخبرکن، کار-

-........ 

حالش گرفته شد. سابقه   ییجورا هیپرداخت....  رونیب یزد وبه تماشا  ی به سمت پنجره چرخ یحوصله با صندل یخداحافظ ! ب-

حد  نی داره که تا ا یی رویدختر چه ن  نیا ی عنیقدرپکر بشه با خودش زمزمه کرد: نیاز کارمندهاش ا یکینداشته که با نبود 

  ی رو ۀزد؛ پوش  ی دوباره چرخ شی. با صندلد یکش  یق ی. نفس عمزارمیدخترها ب   زتمومکه ا  یتونسته ذهن مو مشغول کنه اونم من

  ییآقا هیوارد شد از همونجا گفت: جناب راسخ   ایشو برنداشته بود که دراتاق زده و دن سیخودنو دهنوزیرو سمت خودش کش زیم

 با شما کار دارن. 
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 ه؟ ینگفت ک -

اومد رو به مرد   رون یگفت و ب  ی بله ا  ایبگوکار دارم. دن نمشیخوام بب یدرهم گفت:نم ی هستن. با چهره ا یبابک ی گفتن آقا-

تا به   ایدفعه مرد سمت درهجوم برد. دن  هی متأسفم!  ن یتونند شما رو بب یگفتن که کار دارن نم شون یا یبابک ی جواب داد: آقا

گفت:جناب راسخ من    نیبه آه ی بالفاصله در رو بازکرد و با نگران ایپشت سرش بست. دن کممرد داخل رفت، در رو مح اد یخودش ب

به   یتکون داد ورفت. مرد با اکراه نگاه یسر ا یرو نفرست تو. دن ی !فعالً کسستیساکت شد: مهم ن نیگفتم کـ... با حرکت دست آه 

:  د یپرس  یلم داد در کمال خونسرد شیبه صندل نیآهراسخ!  ن یآه یبهم زد  یاهگفت:عجب دم ودستگ  شخند یاتاق انداخت با ن

مثل تو بشه. مرد رو   ی ندارم که صرف افراد ی رد کارت، منم وقت اضاف یو بر  یبهتره زودتر حرفتو بزن  ؟یخوا  یم  یچ نجایا

  یاست بکنیور ی دستور بد  گران یبه د دهیحال م  یل یداد، با طعنه گفت:خ ه یتک ز یدستشو به م ه ینشست.  زیمبل به م  نیکترینزد

  یل یگفت: آره خ  ارهیدرب شترحرصشو یب نکهیا  یمرد نشست برا  ی مبل روبرو ی اومد، رو رونیزبیازپشت م نیخان؟!آه ن یمگه نه آه

منظورت ازمال واموال،   اناًیود گفت: احکه پراز نفرت ب  ی. مرد به سمتش دوال شد با لحن یبکن استیکه با مال واموالت ر  دهیحال م

حرص   روزبای! ف؟یبابک روزیباشه جناب ف یاز نظر تو چ  یمرد زل زد: تا مال دزد  یخونسرد تو چشما  نیآه ست؟ یکه ن ی مال دزد

 . ید یباهاش جوالن م یکه دار   هی و دزد  یمال حروم هی مال   نیکه ا ی دون ی گفت: خودتم خوب م

ما   نی مال وثروت فقط مال خاندان راسخ بوده که نسل به نسل ب نیکه ا  دوننیشهرم ن یکه تموم مردم ا ی دون  یوتوهم م -

  روزیتونم درک بکنم. ف  ینم ی عنیدونم؟   یرو من نم ه یمال دزد  یگ یم  یحاال با چه سند ومدرک  ده یتا به من رس  دهیچرخ

 دمم؟!      گه یم ه یشاهدت ک گنیکه به روباه م   هییزد:منظورت ازمردم همونها یپوزخند 

  یچند سال  س یازمردم به لطف پل یواخاذ  قیوقاچاق عت  یهستن که هردفعه به جرم دزد  ییتوهم همون ها یشاهدها یحتم-

به نفعته دست   نیآه  نیداد زد: بب  باًیآرامش شو ازدست داد، تقر  روزی! ف گم؟ی! درست مگهیخورن د  یاون تو وآب خنک م رنیم

برات گرون   یمعدن حق منه! مال من! اگر دست برندار  نیخودش گرفت:ا مت. انگشت اشاره به س یمعدن و شرکت بردار  نیازا

دفعه من   نی! ا ستیخبرها ن نیازا گهیتو زندون د م یو بنداز  یکن  رمیغافلگ  ش یمثل سه سال پ ذارمی نکن که م الیخ شه، یتموم م

جلزو ولزکردن   دنی. ددمیم  قولبهت  نویا ، یازدست بد  زتویکه توهمه چ ، یکه تو ضررکن ،یبش  ریکنم که تو غافلگ   یم  یکار

 .ی تون  ی به بعدشم نم ن یاز ا یتا حاال نکرد  ی بکن ی تون ینم  یغلط چ یبراش جالب بود، پا رو پا انداخت وگفت:ه روز یف

  ستم،ین شیسه سال پ روز یاون ف  گه ید اد،منیازم برم ی شدم که هر کار  ده یقدرمطمئن نباش، تو زندون اون قدر فوالد آب د نیا -

زنم که    یم  یداشتنش دست به هر کار  ی معدن مال اجداد منه برا ن یتونم! ا ی تونم، خوبشم م ی آب برد! پس م مویقد  روز یف

 . ارمیازچنگت درش ب

  ی به اجداد من فروختن که همه م متیبرابرق  نیرو اون زمون به چند   ی حاصل یپر ازسنگالخ و ب نی زم ه یاجداد تو  شیسالها پ-

معدن زغال   ن یرو تونست هموار کنه که از شانس خوبش به ا ن یگفتن کاله سرتون رفته، پدرِپدربزرگم سالها جون کند تا اون زم

  ؟ یکن  یبودن اونو م تیمالک ی معدن مال تو و خاندان توئه که ادعا نیا  ی شد، حاال کجا ون رو به ا نی ازا شیسنگ برخورد وزندگ
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همه اش   نهای:اد یتوپ نیبه آه تیبلند شد با عصبان روز ی. ف یبکن  یتون  ی نم ی کار چیاالن به نام سه نفره که تو ه  نم یسند اون زم

والسالم ختم    یباش  یمنتظرعواقب بد   د یوگرنه با ش بکمعدن  نیگفتم؟ دست ازا ی ک ن یبب رهینم  ی کیقصه اس که تو کَت من 

نبود،قبالً هم نشون داده که   د یبع یکار چی روزهی موند، ازف رهیروزخیف یخال  ی به جا یمدت  نیاتاقو ترک کرد.آه یکالم! بدون معطل 

مزاحم مادرم    ای زهیبر م به شویبه جونش افتاد:نکنه مزاحم آهو بشه وزندگ شیچند سال پ ی . دوباره نگرانهیچه آدم رذل وکله خر

  نیازا یبگ  ی تونه بکنه، دامون هواشو داره؛ اما هرچ ی نم یغلط  چیشوهر داره اونم ه گهیزد: آهود بی ... دوباره به خودش نهایبشه 

دامون رو    ۀبرداشت شمار ی رو شوازیبلند شد،گوش  ع یبه دامون خبربدم. بعداز کلنجار رفتن با خودش سر د یبا اد یبد ذات برم روز یف

 گرفت: سالم دامون. 

-........ 

 . اریما آهو روهم با خودت ب  ۀ خون یی ایامشب ب ی تون  یم-

-........ 

  ی.کمستادی سرجاش ا عی سر ای. دنرونیبرداشت از اتاق زد ب  شیصندل  ۀدست  ی پس منتظرتم خداحافظ.... کالفه کتش رو از رو-

با   یکج کرد. بدون در زدن وارد شد. راز ی گفت. راهشو به اتاق راز  ی بله ا ا یتو اتاقشه؟ دن ی راز ی : آقاد یپرس  ایتعلل کرد از دن 

 باشه.  زی اومده حواست به همه چ شی برام پ یکار  رون یب  رمی داد وگفت:من دارم م کون ت  یسر نیسالم کرد، آه  ن یآه دنید

.  روزبودی ف یتموم حواسش به حرفها یرفت... موقع رانندگ رون یتشکر از شرکت ب  هی با  نیراحت. آه  التونیراسخ، خ ی چشم آقا-

راست به  طرف ساختمون رفت... چند بارمادرشو صدا زد   ه یانداخت و  د یبود.نگران کل ده یبه خودش اومد که به خونه رس  یزمان

 آقا مادرتون رفتن امامزاده.  م:سالنییباال، اومد پا ۀ که صدف ازطبق

 رفته؟   یک-

 . شهیم  یدوساعت-

 ستاره کجاست؟-

ه هاجواب داد:  پل  نیی: حالش چطوره؟ صدف ازپاد یباال رفتن ازپله ها ازصدف پرس  نیح ن یافتاده؟ آه ی تواتاقشه، جسارته آقا اتفاق -

 پله ها گم شد....در زد.  چیتو پ ن یبهتره! آه

و   د یدست تاپ شلوارک سف ه ی با  ی. ستاره بدون روسر د یسالم تو دهنش ماس  ۀ. آروم در رو باز کرد، سرشو داخل برد، واژ د ییبفرما-

تو. ستاره   ایب ی ام خودت گفت خو یدوخت: معذرت م نینگاهشو به زم  عی کرد. سر ی داده و داشت مطالعه م هی سبز به تاج تخت تک

  نییبه خودش اومد، شالشو که دم دستش بود سرکرد و ملحفه رو از پا عی اون وقت روز بود، سر نیآه  یهنوز توشوک اومدن ناگهان

گرفت و به ستاره انداخت: اومدم   نینگاهشو از زم  نیگفت:فکرکردم صدفه. آه  فیاخم ظر هی با  د یچیتخت برداشت و دورخودش پ
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  یم کاریچ نجایوقت روز ا نیجواب داد:بهترم ممنون، حاال ا د یچی دورخودش پ شتر ینه؟ ستاره ملحفه رو ب ای یبهتر  نمیبب

  ادیبدم م  ینظم ی رد کنند؟ من بهت گفته بودم ازب یتا برات مرخص ی: چرا صبح زنگ نزد د یکامل وارد اتاق شد پرس  ن ی؟آهیکن

رنگ   نیآه. نگاه  رمیاون قدرحالم بد بود که نتونستم تماس بگ  د یبه خودش گرفت: ببخش ی ستاره حالت مظلوم ؟ یندادچراخبر 

 رفتم شرکت حالت خوب بود که؟  ی گرفت: صبح که داشتم م  د یترد

معذب  ن یآه رکیمشکوک وز رنگاهیخودتو آماده کن! ز امیبگه دارم م ده یازقبل خبر نم یض ی اتفاق افتاد،مر یدفعه ا   هی-

  ی کار نیهمچ ه یگرفت و ول کرد: بارآخر بود که   ی کیشو گاز کوچ ییلب باال ن یوصدف بپرس. آه ی ب یاز ب  ی کن ی بود:باورنم

حال   نی. تو دل ستاره از ایرو به مسئولت خبر بد  ومدنتین ل یو دل  یریبگ  ماس ت  د یبا ست،یدرکار ن ی بعد چشم پوش  ۀ ! دفعیکرد

  یعادت دار  شه یکه به راه انداخته بود طلبکارانه گفت: توهم یشینما نی جلوه دادن ا ی عیطب ی پا بود که نگو. برا به ی،عروس یریگ

  ی بردنم شو؟! اخم ۀآماد  ایبگه حاال ب لیبه عزرائ بعد خبر بده  ی به شرکت زنگ بزنه وبه جنابعال د یرو به موت باشه اول با ی اگر کس

  یدرازه اگرسالم باش   نطورزبونتیا یض ی!موندم مریدار  فی قدر پررو تشر  نینشست:واقعاً روت رو برم که ا ن یآه ی دوابرو نیب

زبون درازم به   ون نده وگرنه ا ی رالکیزد: پس گ ی. ستاره لبخند پت وپهندمیهمه جوره د توی چطوره؟ حاال هرچند که زبون دراز

 .  یایجوره از پسش برنم چ یوه فته ی کار م

از ته دل   ۀخند  ن یمحو ا نی.آهشترشد یستاره ب  ۀ کار متنفرم؟ خند  نی من ازا ی دون  یم  یوقت  ید یخند  تیاوج عصبان یباز تو تو -

قدر   نی ا یعنی  یکار رو بکن نیا نجای ا ی شرکت باهات کل کل بکنم اومد  ومدم یامروز ن هی  نکهیبود که ستاره گفت: نه! مثل ا 

خانم کوچولو! سوماًعمراً که   ستیخبرها ن نی ازا چیدوماً ه  ،یخودتو دست باال گرفت  ی ادیز  اوالًداد باال:  یی ابرو نی؟آهیدلتنگم بود 

 . کنهیم ی نیبه تنت سنگ  ی ادیمثل تو تنگ بشه که فکر کنم سرت ز ی دخترزبون دراز ی دلم برا

منو   د یاال حاالها باکنه! ح ی نم ینیکامالً مشخصه! در ضمن من هنوز جوونم وآرزو دارم سرم به تنم سنگ   نجایآره از اومدنت به ا-

دختر جوون    هی خبر داره که پسرش وارد اتاق  یب  یب نمی:ببد یکرد وپرس   زیخان! سپس چشماشو ر نیجناب آه یتحمل کن 

زبون رو به زور   ی دختر ب نیتا ا کنهیداره ازاعتمادش سوءاستفاده م  ای کنه؟یم  ییبازجو زش ا نطوریومتشخص و با وقار شده و داره ا

  ستین نیزبون درازتو کوتاه نکردم اسمم آه  نیروز ا ه یگفت:اگرمن  ینییپا ی برش داره ببره شرکت؟ دو گام جلو اومد با تن صدا

 نیستاره شد:ا  ی بایز ۀبازمحو خند  نیاتاقو پرکرد،آه تاره سرمست س  ۀخند  ی صدا ؟یبرس   یخوا ی به کجا م نم یبتازون بب یحاال ه

درشت شو بازتر کرد    یشد،چشما یحیبه لبخندمل ل یستاره تبد  ۀ. خند ستین یکه خنده اش تموم شدن  هی وشاددختر بمب خنده 

 تذکر دوستانه؟   هی  ای د یتهد  ایهشداربود  یکه زد   وی حرف نیوگفت:االن ا

به زور   یاومد  ای  یاومد  یواحوالپرس  ادتیع ی : االن براد یشد وپرس  یکن. ستاره جد  رش یخودت تعب  یبرا  یهرجوردوست دار -

کوکه!   فتی خوبه و ک یحالت حساب نمیب  ی من دارم م نطورکه یبهش کرد:ا یا  هانهینگاه عاقل اندر سف ن یشرکت. آه یبرم گردون

  ل یدل ی کنم ول  یزنم وباهات کل م یخندم و حرف م یداد: نوچ! درسته دارم م   باالشرکت.ستاره ابرو  یبرگرد  د یپس قاعدتاً با

  شیپ ۀق یتو که تا چند دق   ؟یضی ابروشو داد باال وگفت: االن مثالً تو مر ی تا ه یهم مثل ستاره  نی آه نباشم. ض یکه مر شهینم

 . یازمنم سالم تر دمیکه من د ی ! اونطوریرفت  ی م سه یازخنده ر یداشت
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  رومی،نی خسته ام کرد یلیخوام استراحت کنم خ ی م رون ی ب د یجان بر س ییحاال ر ستم، ین ایمن که جام خوبه! امروزهم شرکت ب-

  نیباشه ا ادمیستاره!   ییپررو ی لیاش داد:خ  یشانیبه پ ی نیچ نی. آهد ینش ض یلطفاً! مزاحم مر د ییشدم بفرما ف یرفته و ضع لیتحل

  ن یدرحقت ارفاق کردم که ا  یلیالبته گفته باشم خ ی نکن یباز ریبمونه که با دم ش   ادتی اروز رو ازت کم کنم ت  هی ماه حقوق 

 سبک رو گرفتم.  میتصم

 بپرس.  ی ب ی!من که گفتم حالم خوب نبوده ازب یکن  یم  یانصاف  یب  یدار  گه یاِ د-

 خوب بود.  یلی حالتم خ یشکست ی با دمت گردو م یداشت  دمتیصبح که من د ی ول-

  ن یوگفت:آهان! پس دلت ازا ستاد یا نهیزد دست به س  ی ثیبخند خبل  نیآه  ؟یورفت   ینوگرفتیو اونطور گاز ماش  ی د یپس منو د-

با اخم   د،یداره و... ستاره وسط حرفش پر س یسوزه که چراصبح با خودم نبردمت شرکت؟من از اول هم گفتم که شرکت سرو یم

  م یبشنو یز یچ هی تا  ذاره یرو روشن م ویهست که باهم حرف بزنند، راننده راد  دونفر   هی راحت ترم،حداقل   سیگفت: اتفاقاً با سرو

تونم   یداشته که نم یا  گهید ل یدل ومدنمین  ام؟یکجا ب ی بر ی آدمو سرم ۀ وحوصل  یمون ی مجسمه م نیکه ع خیکوه  یاما با تو 

اگر هنوزم هست   ، یکه بهم نسبت داد ییبایبود با حرص گفت: ممنونم ازصفت ز یدنید  خیبا گفتن کوه  ن یآه ۀاف یبهت بگم. ق

در حد ابهت    ی وقت تو دلت نمونه عقده بشه. لبخند ستاره گشادتر شد:بذارفکرهامو بکنم اگرالقاب قشنگتر  هی بگو که  حیرک وصر

  ی م ی ! هیزک  یگفت   نیقزو یگفت:واقعاً به سنگ پا  ییرفتن سمت در با ترشرو   نیح نی. آهدمیکردم بهت خبر م دایپ یجنابعال

خانم بربخوره   ی قبا ش یبهت زدم وبه تر ی وقت حرف ه ی پس اگر  یخوا  یومراعاتتو بکنم انگار خودت نم  امیخوام کوتاه ب 

. برگشت باهمون  ادتمیع ینه من. ستاره تو همون حال جواب داد: ممنون که اومد  یباشه که مقصر خودت بود  ادتیرفتارامروزت 

!   نجایا اد یاومدم، در ضمن آهوگفت بهت بگم که امشب داره م ادتتیکه به ع  کنخودت ن شیپ یالک الی! خخودیاخمش گفت: ب 

تو اون وضع خشکش   دنش یبا د ن یکه ملحفه از دورش افتاد. آه د یپر نیی تخت پا  یو از رو   د یکش یغ یج ه ی ی ناگهان ستاره ازشاد

قدر   نیدادم که ا ی خبر رو بهت م نهایا لوترازج یکن  ی همه ذوق م نی دونستم با اومدن آهو ا ی زد.آروم به ستاره اشاره کرد: اگرم

رو   یبراش تنگ شده. لبخند  یلی. ستاره که هنوز متوجه اوضاعش نشده بود گفت: دلم خیبودن ننداز ضی خودتو تو زحمت مر

! ستاره  گه؟ید  یست ین ضیمر گهیبه دو طرف تکون داد: االن د  یاومد، سر رونیواز اون حالت خشن بودن بنشست   نیآه یلبها

  ن یمونه. آه ی ندارم مثل خواهر نداشتم م  بیشهرغر نیبه جز آهو تو ا ی کم کسلم آخه منم دوست  هی کرد:خوب چراهنوز  ی من من

هم بهش اضافه   یتو تختت که سرماخوردگ  ی ت: پس بهتره برگردحرفش کرده بود گف یچاشن هیکنا  یباهمون لبخند که البته کم

خواست به تختش برگرده   ی داره ها! وقت ی ریپسره خوددرگ  نینشه وستاره رو متعجب تنها گذاشت. ستاره با خودش گفت:ا

زد تو سرِخودش: خاک   یبود. دودست ستادهی وضع ا ن یبا ا نیآه ی مدت جلو نیا ی تخت به خودش افتاد، تو  یروبرو  ۀنینگاهش ازآ

سر! خودشو تو    ره ی خ ۀبده دختر  رگتکه نکرده خدا م یی خودش چه فکرها ش یپسره پ نیوضعت! حاال ا  نیبرسرت کنند ستاره با ا

 کرد.... ی خودش فکرم ۀ قی چند دق یهایباز ع یتخت انداخت وبه ضا

 ن؟یداشت  یاومد:بله آقا کار رونیب ع ی کرد. صدف سر  شد صدف روصدا کیبود.به آشپزخونه نزد  نیآه ی رولبها  هنوزلبخند 
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 آماده کن. یدرست وحساب  یغذا ه ی نجایا انیشام م ی امشب دامون وآهو برا-

.  زدیآخر ستاره تو ذهنش چشمک م  ۀهنوزاون صحن یرانندگ نیازسالن خارج شد... ح نیبله آقا!دوباره به آشپزخونه برگشت.آه-

رفته بود با چه   ادش ی د یپر ن ییزد واز تخت پا غی ج نیوقتها کم داره همچ ی دخترگاه ن یبا خودش گفت: ا ستادیپشت چراغ قرمزا

 . چراغ سبز شد و دوباره راه افتاد..... یروان  ۀ ! دخترضی مر گه یتازه به من م ستاده یمن ا  یجلو  یوضع

 ومد؟ ین یرو گرفت: درنبود من کس یاتاق راز ۀاتاقش شد. شمار وارد

-........ 

قطعش    عیسر ن یآه یکه با ورود ناگهان زدیسرجاش گذاشت. به اتاق ستاره رفت. کامران داشت با تلفنش حرف م وی باشه! گوش -

جواب   تیضرور یگفت:سرکار فقط به تلفنها ی شگ یباهمون اخم هم نی : سـ...سالم جناب راسخ. آه ستادیکرد.دستپاچه سر جاش ا

 : بـ....بله قربان. وگفتبده مفهوم شد؟ کامران آب دهنشو قورت داد  

  ست یل میدار  ازیمعدن ن یرو که برا  یمهم  لیماه رو بهت بده، دوم وسا ن یاول بهش بگو تدارکات ا  ی شامخ شیخوبه!حاال برو پ-

  زیمرتب وتم زی انداخت همه چ زش یرو م ینشست نگاه زستارهیرفت..... پشت م رون یگفت وب یکن بده به خانم راد. کامران چشم

زد:چقدر به خودش   یمعدن تدارکات غذاش بود لبخند   یدوم  یبودن، کشو ریلوازم التحر   لیرو بازکرد وسا زی م ی ولا ی بود. کشو

رو بازکرد   یدوم ی د،کشویند  ی زی و رو کرد چ ر یوکاغذ بودن. برگه ها رو ز ست یل ی مشت د یسمت چپ رو کش یها ی ! کشورسهیم

نظم خودشو داشت.   ز یداد همه چ  هی تک یگرفتن. کشو رو بست و به صندل  نت یپر یتوش بودن برا  یبزرگ وکوچک  د یسف یکاغذها

پرونده ها با چسباندن  د یرو کش ی اول لیچرخدار رو به اون سمت هل داد، فا ی حرکت صندل هیافتاد با  لهایچشمش به کمد فا

هم قفل بودن. پرونده ها رو   ی مو سو یدوم   لیکارگران معدن بود، فا  ستیشده بودن که مربوط به ل ی شماره گذار ییها یکتیاِت

بلند شد. کامران هم   ع یسر ا ی.دنزدیحرف م  ا یکه داشت با دن د یداشت. اتاقو ترک کرد. کامران رو د یازدسترس کامران نگه م  دور 

 ؟ ی کرد  ست یرو که گفتم ل ییزهای:اون چد یازش پرس  ستادیصاف ا

 بله قربان! -

اش بکنه   هیته  یرو بده راز   ستیل نیکرد:ا ایرو به دن نیگفت.آه  یفیضع  ۀ .کامران بلهی جناب راسخ کاف ی کلمه متنفرم بگ  نیازا-

 .ی اله یآقا یبعد بفرستش برا 

 به اتاقش رفت...... یا گه یحرف د چی چشم جناب راسخ. بدون ه-

  یپچ پچ م و اخم آلود باهم ی بود که جد  گه ید ی به ظاهر با آهو وهاجر گرم حرف زدن بود اما حواسش به اون دوتا ستاره

 ؟ ی: با چد یپرس  ی جیستاره جون؟ ستاره با گ ی ستاره زد: موافق ی کردن.آهو رو پا

 شده؟  یز یبه ستاره کرد:چ یا  رکانهینگاه ز  ؟هاجریک  یبرا زدمیساعت داشتم فک م هی بابا!  یا-



 من ستاره  دیام

60 
 

 آهو؟  یگفت   یم  یچ ی : تو داشتد ی! روبه آهو پرس ی ب ینه ب -

 ؟ یایتوهم م نی آم  شیبوشهر پ می ده روز بر ی من ومامان قراره برا گمیم-

نشونم داد که هفت پشتم   یوتَخم یامروز رو نرفتم شرکت چنان اخم  هی  ختیداداِش کوه   نیا شه، ینه آهو جون برام جورنم-

د که اون دو تا تعجب زده  بلند بو ی هاجر و آهو اون قدر ۀ انداختن وغرغرهاشو ندارم. خند  کهیت ۀحوصل گهیچشمم اومد د یجلو

 کردن.    ینگاهشون م

  یبهم م  ی:چد یباشه؟ دامون ازهمونجا پرس  خیکه اون کوه  اد یبهش م ییاشاره کرد:خدا ن ی!آهو به آهگمیخوب مگه دروغ م-

نبود شما به   ی زیلباسشومرتب کرد: چ نیی و پا  د یبه زانوش کش یآهو دست ن؟ید یخند  یقدرشنگول وسر خوش م   نیکه ا ن یگفت

افتاد که مات و ساکت   ن یرفت.ستاره چشمش به آه سه ی. دوباره چشمش به برادرش افتاد واز خنده رنیبحث مردونه تون برس 

  لیجون شام حاضره. هاجر سرشو به عقب متما یب  یاومد وگفت:ب رون یکردهاجر گفت: بسه آهو. صدف از آشپزخونه ب  ینگاهش م

قراره   ی ب ی: ب د یوپرس  اورد یندامون تاب  ن یشام تو سکوت صرف شد اما ا نیطبق قانون آه شهیصدف... مثل هم میاین مکرد:اال

نگاه کرد.هاجر   د یکش  یبردن قاشق به دهنش تو هوا موند به مادرش که داشت دوغ شو سرم یبرا نی آه ؟دستیبه بوشهر بر یک

کرد که   یم  تیشکا ن یآم شیپ ۀ دفع  ادی آهوهم باهام م فتم ی اد:پس فردا راه مزمزمه کرد بعد جواب دامون رو د رلبیشکر ز یاله

بود ازآهو   دایکه تو لحنش پ  ی. دامون با دلخور میباهم بر یتا بعد همگ  اد یحاال به آهو گفتم باهام ب  ره یگ  یازش نم یسراغ یکس

 ؟ یگرفت می:خانم باز تو بدون من تصمد یپرس 

دلت    یکه هرکار  یستیتنها ن گهیبه خواهرش گفت:آهو تو د یبا لحن سرزنش بار نیشد دامون جون. آه یدفعه ا  ه ی به خدا -

تو اون مخت فروکن بعد مادرشو مخاطب   نو یا ی ریازشوهرت اجازه بگ  د یبا ی زیهرچ ی ،برای بر یوهرجا خواست یخواست بکن

بدون نظر دامون آهو رو دنبال خودش نکشونه.   گهیم که دهاجر داشته باش  یب  یب ن یبا ا یصحبت جانانه ا ه ی د یقرارداد: منم با

  ی خال یسرکس تتو یچطورعصبان یدون یهاجرگفتنت بشم که نم ی ب یحرف پسرش پررنگ ترشد: قربون اون ب  نیهاجراز ا ۀخند 

به   ینیجون؟ دامون چ مونمگه نه دا زنه یبرم چون دامون رو حرف مادرزنش حرف نم یآهو رو هم با خودم م  رمی ! من میکن

  ینه شما ب می حرف زد من از دست زن خودم شاک شهیخورن که نم یشهر به اسمش قسم م  ه یکه   یب ی صورتش داد:رو حرف ب

  ن یمنو از ا ی ریگ  یتو که زن نمتنگ شده،  نیآم یدوقلوها  یچقدر دلم برا  ی دون  ینم ن یجون! هاجر با آب وتاب گفت: آه یب

رو   کیکوچ  ی دلخوش   نیدوتا نوه هامه پس ا ن یمنم ا  یبچه دار شدن هنوز زوده، سرگرم یبرا  گهیکه م م آهو ه ،یار یدرب ییتنها

به بعد با   نیدوباره مشغول خوردن شد. آهو قاشق شو تو بشقاب گذاشت: چشم داداش از ا  شم یازت دلخور م یکه حساب  ریازم نگ 

آهو متعجب به دامون   یحرف شنو  نیخوبه؟ ستاره از ا رم ینم یستین  ی کنم، رو به دامون ادامه داد: اگرراض ی دامون مشورت م

  می نتون هایزود نیشلوغه ممکنه به ا یلیعالً سرم خمن که ف  یعوض کن  یی هوا هی  ی نگاه کرد که دامون گفت:برو آهو توهم حق دار

بوس تو هوا براش  ه ی کنه یرو لب آهو نشست: قربون شوهرم برم که زنشو درک م ی . لبخند  م یبر یی،جای مسافرت ه یباهم 

.  نیبهم زد د،حالموییکه خودتون تنها ی وقت  یتون بذار برا  یعشق وعاشق نیباحرص گفت: دامون چند باربگم ا نیفرستاد.آه

کرد   یگر   یانجیرو نشونه رفت. هاجر م  نبارآهویوتندش ا  زینگفتم بشر! نگاه ت یز یگردشده گفت:من که چ یدامون با چشما
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بشر   نیا ا ی. ستاره مونده بود آیحساس شد   ی ادی! تازه خوب بگن مگه خالف شرع کرده تو زنگفت یز یدخترم که چ نیوگفت:آه

  یچا یوانهایبده... شام که صرف شد آهو وستاره با ل گران یبه اسم عاطفه واحساس تو قلبش وجود داره که حق رو به د یزیچ

  یبه نام احساس تو وجودش هست؟ آهولبخند تلخ  یزی داداِش تو چ نی:اد یکناراستخر نشستن. ستاره پرس  ی هایدردست رو صندل

خودش   ی هست ول ی عنی ستین گه یکه د شهی م  یگفت: قبالً بود اما سه سال  یآه  تو دستش جابجا کرد و به همراه شو یچا وانیزد ل 

تو   ی چا وانیآهو به ل اهقبالً داشته واالن نداره؟ نگ  ی چ یعنی:د یپرس  اورد یآهو سر درن ی دو پهلو ی. ستاره از حرفهارهیپا بگ  ذارهینم

 تو نطفه خفه بشه.  شه یهم یاتفاق باعث شد که احساسش برا ه ینبود  ینجوریموند: قبالً ا ره یدستش خ

بشه وفوران کنه. آهوسرشو بلند کرد به   داریمگه کوه آتشفشانه که هر وقت دلش خواست بخوابه وهر وقت دلش خواست ب-

و نداره،  کردن شون ر ان یجرأت ب یکس  ،یخبر  یهست که تو ازشون ب  نیآه  یتو زندگ  ییرازها ه یدرشت ستاره زل زد:  یچشما

  زه یر ی رو بهم م زیوهمه چ  کنهیم ی دفعه قاط ه ی به گذشته اش بکنه  یا  اشاره ن یبخواد جلوش کوچکتر یکیکه   ی امان از اون روز

. آهوهم مثل ستاره به جلو خم شد تا  دمینداره. ستاره به سمت آهو دوال شد، گفت:هنوزمنظورتو نفهم یوآشنا هم فرق به یبراش غر

مورد باهات حرف زدم   ن ین بفهمه درایچون اگرآه یگ ینم ی زیچ ینشنوه مخصوصاً برادرش: قول بده به کس یصداشون رو کس

نگم. آهو درست   یز یچ ی به کس ی تا خودت نخوا دم یروهم گذاشت و بازکرد: قول م نانی.ستاره چشماشو با اطمکنهیم میسالخ

از نامزد سابقش   ن یقرمزآهو دوخته بود:آه ی کنم. ستاره همچنان چشم به لبها ی :تو چند جمله برات خالصه اش منشست و گفت

  ن یمرد بدتر از ا ه ی ی برا ی چیستاره!ه ی دون  ینسبت به تموم خانمها عوض بشه، م  دش یباعث شد د نیبود وهم دهید انتیخ

  یکه جلو چشمت م ی نینبودن االن آه زدانیو  ن یموضوع داغونش کرد، اگر دامون وآم نیکنه، هم  انتیکه زنش بهش خ ستین

نگاه کنه.آهو نگاهش به   د ید  هی که تموم خانمها رو با  شه ینم ل یدل نی ا ی داد وگفت:سخته! ول  رونی ب ی هم نبود. ستاره نفس ینیب

  م،یاریاشتباه درش ب نیازا م یکرد یسع ی ل یبود:خکاشت اما مخاطبش ستاره  ی افتاد که داشت تو گلدونها گلها رو م م یمش رح

داره   ن یکه ا یگفت:اونطور  شوییچا وان یبا ل ینسبت به خانمها عوض کنه اما نشد، بدترشد که بهترنشد. ستاره درحال باز  دشوید

 ! نهینسبت به منم هم دش یحتماً د کنهیباهام لج م

مورد اعتماد مامان هستن،   شه ینداره چون هم ی مامان کار یداشتمش، به دوستا رنظر یز ی مدت، چند بار  هی ! یدون   یفکرنکنم! م-

شرکتش استخدام کنه   یشده تو رو تو   یموندم،چطور راض ن یآه یاز کارها ی ! تو بعض،ستارهیلحاظ تو هم شانس آورد نیازا

از موارد ازت   ی تو بعض ایرف زده نشسته باهات ح ایگفت با تو به معدن رفته،  ن دامو ی وبهت اعتماد کامل داشته باشه، وقت

  یاس. ستاره پشت چشم گانه یبه اسم زن کامالً ب یز یبا چ نیآخه االن سه ساله که آه   ارم،یبود شاخ درب کیاظهارنظر خواسته نزد

تو    دوارمیکننده گفت:ام دوار یام یبا حالت هو . آیآهو جون! مشخصه هنوز منو درست نشناخت ینازک کرد:تو منو دست کم گرفت

زد وگفت: واگر تونستم   ی. ستاره چشمکشمیم  ونتیتا آخرعمر مد  یکار رو بکن   نیکه اگر ا  یاریحال در ب ن یرو از ا ن یآه یبتون

با   تاره.س دمیمن برات انجام م   یبخوا یهر کار  یکار رو بکن نیا ی آهو با ذوق گفت: اگر تونست  رسه؟یبه من م ی اون وقت چ

 تکون داد.   یآهو سر ؟ی گفت:هر کار یبدجنس
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حد ممکن باز   ن یآهو تا آخر ی. چشمایبچه دار بش د یزد وگفت:با یثی گفت. لبخند خب  یها؟! آهو بله ا ی هر کار ی خودت گفت -

توبرام   خوام ی فرصت طلب! تا حاال شوهرم جرأت نکرده بگه بچه م  ۀزد: زهرمار دختر  غی ج یبلند  یدفعه با صدا  هی شدن،هنگ کرد، 

محتاطانه از جاش بلند شد و پا به فرارگذاشت. پشت  د یحالل ستاره! ستاره اوضاع رو قمر درعقرب د ! خونت یذاریشرط  بچه م

به دادم برس   یب  یسنگر گرفت وگفت:ب  ی ب یکرد. در با شدت بازشد و ستاره رفت پشت مبل ب  ی کشون دنبالش م غ یسرش آهوج

صحنه رو تماشا  ن یکرد.همه داشتن ا ی رو ادا م ت! تندتند کلمایب  یدستم به دامنت ب زهیخواد خونمو بر ی خوناشامه م هی آهو  نیا

غلط   ه یخوردم! بگو  ز یبگو چ ؟ یکرد یکنم کشتمت! زود بگو شوخ داتی ستاره به خدا پ ی کردن که آهو وارد شد و داد زد:آها یم

که لبخند   نان. ستاره همچ رونیب ایاز اون پشت ب ی تکون داد: جرأت دار دوار یوانگشت شو تهد  ستادیهاجرا ی کردم! روبرو یاضاف

هر دو قرارگرفت و   ن یباشه قبوله، خوب مرد باش و رو قولت بمون. هاجر ب یهرچ یرولبش بود گفت:همون که گفتم! خودت گفت

تو   ذارمتیکنم، م ی ستاره به خدا مترسکت م نیچه خبره؟ آهو با حرص گفت: بب نجایتون بگه ا یک یشده؟ بابا  ی:آهو چد یپرس 

کم دلم خنک بشه تازه بعدش خودم    هی د یو خال خال موهاتو بکنند شا  ارنیدونه جفت چشماتو درب  ونهبرنج تا پرنده ها د ۀمزرع

که دامون از پشت   د یکش یستاره خط نشون م  یبرا  زیر  هی طور  نیگرسنه بخورنت. هم  یکنم تا بدم اون پرنده ها  یم تیسالخ

رفت   نباریها! ستاره ا یکن  ی سکته م ینطوریا شم؟ قربونت ب ی خور یقدرحرص م   نیشده عروسکم؟چرا ا یبغلش کرد وگفت:چ

  هی د ی وگرنه بعداً مجبور  یر یزنتو بگ  یجلو  ختهیرو نر ی سنگر گرفت ازهمونجا به دامون گفت: بهتره تا خون کس ن یپشت مبل آه

  ن یآه یآهو دست به کمرجلو ؟ یکرد شی نطورعصبانیکه ا ی بهش گفت ی :چد یکردن آهو داشت که پرس در آروم  ی . دامون سعیبد 

تو    یفیتخف  ه ی د یور، شا  نیا ییایخودت ب یکشمت، بهتره با پا یکرد ظاهرشد: ستاره به خدا م   ی که هنوز منگ نگاهشون م

دونستن موضوع از چه   ی نم کهیدر حال  دنیخند  یوسر وته آهو م   یب یدهایدامون وهاجر به تهد  ی مجازاتت  بدم. از طرف

کنار   اطی.ستاره با احتد یکش شونشیپر یبه موها یرو مبل انداخت و دست ودشو کردن خسته شد خ د یآهو ازتهد   یقراره...وقت

دامون گفت:آره    یلبخند محوش پررنگتر شد به جا ن ینم؟آهیدارم که بش  یجان تیده،امنیسف تی:االن وضع د یگوش دامون پرس 

نشست. به آهو نگاه کرد ته   نیآه  لکنارمب  اط یجر وبحث نداره. ستاره با احت ۀ رفته وحوصل ل یتحل روش ین  یعنیخسته بشه  ی وقت

نکن قِسر   الیبه خودش گرفته بود. هاجرگفت: ازدست شما دوتا! آهو اخطارگونه گفت: خ یاما ظاهر خشن دنیخند  یچشماش م

  یبرا  یفکر ه یتا اون موقع  یبازگفت: االن مهمه که آروم شد  شیگفتم! ستاره با ن  یک  نیکنم بب   یم  یبعداً تالف  نویا یدر رفت

  ی دلش به حال ستاره سوخت: ب نیخودت باش. آه ی سوراخ موش برا  ه یکنم. دامون با خنده گفت: پس دنبال  ی جونم م تیامن

پر از شک آهو به سمت ستاره رفت با   ی . چشمایرو کمک من حساب کن یتون  ی نفر! رو به ستاره کرد:م هی دو نفر به   هیانصاف

 ؟یکن   یلطفو درحقم م ن یدارم ا  اج یگفت: واقعاً به کمکت احت  نیآه  هزد وب  ی! ستاره چشمکه؟ینجوریگفت:اِ پس ا  هیکنا

  ی کنم ول یبرات م  یبخوا  ی هرچ ی که گفت  یرو هوا زد به ستاره گفت: به جز اون مورد   یشک نکن که قول من قوله. آهو بشکن-

  ستمیگذرم. ستاره منظور آهو رو گرفت:من هنوز رو همون شرطم هستم حاضر ن  یم  یسادگ نیبه ا  ه یقض نیفکر نکن ازمجازات ا

  ی وخوش  ی... با کل کل کردن ستاره وآهو اون شب به خوبیخودت خواست ن یبب شهتکون داد: با یعوضش کنم. آهو با تأسف سر

 تموم شد......

 ؟ یکرد   شیکه اونطورعصبان ی رده بود آهو ک کاری: چستادیا  نیآه یرفت باصدا ی که ستاره داشت به اتاقش م ی موقع
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ابروش رو داد   ی تا ه ی  نیگفت. آه  یبود آهو خودش م ازیاگر ن ستنیازحرفها زنونه اس که قابل گفتن ن ی خان بعض نیجناب آه-

و دستشو بعنوان    سییتو صورت ستاره نشست: پس تو شک خودت بمون جناب ر ی باال:شک دارم زنونه بوده باشه. لبخند بزرگ

 باال آورد وبه اتاقش رفت.....  ریشب بخ

امروز ستاره رو با خودش مرور   یشد تموم کارها و رفتارها رهیوخودشو رو تخت انداخت. به سقف خ  د یشو پوش  یراحت یلباسها

   غ یج یداخل شد وپشت مبل مادرش وبعد خودش سنگرگرفت، بعدش آهو که با صدا  یبا اون آشفتگ  یکرد، به خصوص وقت 

  یمثل اون موقع ها کنهیهم بلده و رو نم طنتیدخترش   نیاومد. پس ا یمخونش در ن ی زدیشد که اگر کارد مکرکننده اش داخل 

  نی. به تموم اارهیشده که حرص خودشو درم دایپ یکیبود، حاال   گرانیآهو که کارش فقط مختص حرص درآوردن خودش ود

  یعصبان ایزده   جانیه  یکه وقت  دبو  نیعادت بد داشت اونم ا هی ما بود ا ده یازش ند  ی رمعقولیرفتار غ چ یپنج ماه فکر کرد تا حاال ه

ستاره رو تو   ی . چند بارشهیدفعه جلوت ظاهرم ه یبا همون وضع   ده یپوش  یکه کجاست وچ  کنهیزمان رو فراموش م شهیم

  ی ... روشهیخانم با وقارم هی وبه موقع هم   کنهیم ی . به موقع شوخهی بود، وگرنه دختر خوب ومعقول دهی د  نجور یمختلف ا  یتهایموقع

که عاشقانه دوستش   یگلسو! دختر  اد یافتاد.  شیسه سال پ اد یشب زل زد دوباره  ی کیاز پنجره به تار د یخواب شدست راست

ه  اعتماد کنه، مگ  یدختر  چ یکرد از اون موقع تا حاال نتونسته بود به ه انتیو راحت بهش خ د یعشق رو ند  نیداشت اما اون ا

تو که زود درمورد   ن یزد:آه بیدفعه به خودش نه  هی زن از جنس گلسوست.  ه یدخترها داره؟! اونم   ریبا سا یستاره چه فرق 

پس تهمت   ید یازش ند  ی مورد منف چی که ستاره هم مثل گلسوست؟ تا حاال که ه ی دون ی ازکجا م ی کرد ی قضاوت نم گرانید

  ی و به نقطه ا  خت یآب ر یوانی خودش ل یبلند شد اتاقشو به قصد آشپزخونه ترک کرد... برا  ادیز الینزن! از فکر وخ  ی به کس جایب

  ک ینزد ییپا یجنس مؤنث خودمو گرفتار کنم؟ ... صدا ۀ دربار  د یکه نبا دمیچطورنفهم د؟یرس  نجایشد که افکارم به ا ی زل زد: چ

  ی خوابی. ستاره آروم وارد شد وگفت: ب د یخونه ستاره رو دآشپزخونه متوقف شد. افکارش از هم پاره شدن برگشت و تو نورکم آشپز

افت داره بعد از کارمندهاش  س ییر هی  ی شرکت، برا ی بر یبش داری ب د یساعت چنده؟ فردا صبح زود با ی دون  یسرت م  ه زده ب

که بهش زل    د یرو د نیگفت.آه   یشکر یاله  د یسره سرکش ه ی و   ختیخودش ر یآب برا ی وانیرفت ل خچال ی. به سمت ادیشرکت ب

گفت: آخه    یستاره با لحن آرومتر ؟ یگفت ینگاهش کرد: چ  ی جیبا  گ نی آهدم که خودم خبر ندارم؟   ای: شاخ درآوردم  د یزده پرس 

. ستاره رو  د ی دراومد وگفت: ببخش  یج ی. از گیکن  ینگام م ینطور یدرآوردم که ا  یزیچ یشاخ د یبهم، گفتم شا ی ساعته زل زد هی

گفت: امروز    ال یفکروخ فراراز  ی د،برایبه صورتش کش یدست  یبا کالفگ  ن یآه ؟ ینطورپکریشده که ا ی زی:چد ینشست، پرس  یصندل

 اومده بود شرکت.  روز یف

 ه؟ ی روزکیف-

 ام شورونده.  هی شرکت روعل یاز کارمندها  یکیهمون که -

  ه یتکون داد: قض  یسر ن یه؟آهی به چ یباشم چ ان یتو جر ی حد  هی که منم تا  ی بد  حیتوض شتریدرباره اش ب شه ی...مگمیآهان!م-

به   روز ی ف یرو از پدربزرگ پدر ین یزم ه یکنه معدن مال اونه، پدرِپدربزرگم قبالً  ی حد بدون که ادعا م نیاش مفصله فقط  درهم

  ه یشد به  لیتا تبد  دن یزحمت کش ن یتو اون زم  یلیسنگالخ  و تپه بود، اجدادم خ  قط که ف ین یبود، زم ده یخر یگزاف  متیق
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که معدن مال اوناست، اجداد    ردادنیگ  روزی تا خود ف  روزیف اکان یمعدن برخوردن،از اون موقع ن  نیبه ا نکه یصاف وهموار تا ا نیزم

  دن،امروزهم ینرس  ییاما به جا رن یرو پس بگ  نیدوباره زم نن کردن تا بتو تیبار زور برن،اون موقع شکا رینبودن که ز ییمنم آدمها

 کرد.  د یپشت سرهم گفت و تهد  فیمشت اراج  هیبود شرکت تا تونست اومده  روز یف

از   شتری نبودم، ترس من ب نجایبودم که االن ا دهیزد:اگر ترس  یپوزخند  ن یآه ؟ید یترس  ییایخولی آدم مال ه ی یدهایتو ازتهد -

 آزاد شده.  روزیدونه که ف  ی مادرمه اون نم

 مسئله بود؟  نیپس بحث امشب تو و دامون راجع به هم-

لحظه ازش   ه ی ی به آهو اجازه بده برا ستین ی قبول کرد که آهو همراه مامان بره بوشهر، وگرنه اون آدم ن یهم یآره! دامون برا -

 .رنیجا نم چیه  گهیبدون همد  ای  رن یهر دو با هم م ایبره،  ییجا ییبذاره تنها ایدور بشه  

 ؟ یکن  کاریچ یوا خ یحاال م-

بود و با انگشتش  نییکه سرش پا  نی. به آهستیدست بردار ن  روز یمسئله کرد وگرنه ف  نیا ی برا یفکر اساس  ه ی د یدونم، با ینم-

رو   ی. لحنش ناخواسته مهربون شد:اگر بخوا د یشد درحرکاتش د ی رو م ی نگاه کرد. آشفتگ  د یکش یم  ی نامفهوم یخط ها ز یم ی رو

حال   نیخواست بگه سختش بود با ا یکه م  یز یباال اومد،تو گفتن چ  زیم  یاز رو  نیآه. نگاه یحساب بازکن یتون یکمک منم م 

کنارم   نیدارم، قبالً آم  ازین ی ا گه یازهر زمان د شتریحفظ آرمش خانواده اش کنار گذاشت: به کمک تو و دامون ب  ی غرورشو برا

 شده.  شتریهام ب ینگران دل رفت  نجا یشد واز ا ی کارش دائم  هی توعسلو ینداشتم از وقت ی بود و دغدغه ا

 نبود دنبال کار بره؟!  ی ازیبا بودن معدن ن-

تالش من تو معدن نصف سود سهمش به من برسه. ستاره   ی در ازا  مید یتوافق رس  نیبا هم به ا اد،یاز کارمعدن بدش م نیآم-

تونه    ینم یغلط  چیهم ه روز یحق نشسته ف ی ! خدا بزرگه وجاهی امشب کاف یازجاش بلند شد: برا  هیخوب  ۀزد وگفت:معامل   یلبخند 

انم باشه کمکت  که درتو  یینباش تا جا روزی ف یدهایبکنه، نگران تهد  تی مالک  یادعاکه بخواد  ستیتو دستش ن  یبکنه چون مدرک

 به ستاره کرد: ممنونم.  یهم بلند شد نگاه قدر شناسانه ا  نیکنم.آه یم

 ...  یکن ی منم دچار مشکل شدم و تو کمکم م ید ی وقت د  هی  ستیتشکر الزم ن-

              ************************************ 

  یکرد. شش ماه ی نشسته بود و دونه دونه عکسها رو نگاه مرنگ روزگار داد. ستاره تو تراس  زهفتییخودشو به پا یجا تابستون

گرفته وبه    لیدرون موبا یچشمشو پاک کرد. نگاهش از عکسها ۀ نداشت. اشک گوش  یخبر چی شد که از خانواده اش ه یم

شده   یوعصب ر یبهونه گ ی دل نازک شده بود، کل  یبود، کل رکرده ییتغ  یکل  اهشش م نیشد. تو ا دهیخزون زده کش زییدرختان پا

گذروند. غروب    یکنه کنار خانواده اش خوش م ی ها زندگ به یغر ۀخون ی تو  نکهیا یبود... اگر پدرش کوتاه اومده بود االن به جا
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  میحنشست. ر یتراس و رو صندل  تگذاشت، دوباره برگش شیشگ یهم  یرو برد سرجا یدلتنگش کرده بود. گوش  ی بد جور زییپا

داد    یم  زییپا ۀزند  عتیخش خش خوش برگها نشون ازطب ی قیبود.موس  ن یزم یرو  ۀ شد  ختهیر یباغبون درحال جمع کردن برگها

تکون داد. مثل   یرفت امامزاده. از دور براش دست  یگشت.هر هفته پنج شنبه ها م   یوارد شد. از امامزاده برم  یب  ی. درخونه باز و ب

  ه ی واشتری نگران گفت: دختر  اد یم نییپله ها رو تندتند پا د یرفت.هاجرتازه وارد سالن شد. ستاره رو د نییپا ۀو باد به طبق  قبر

خودم،   ی ب یسر ب  ی رو گونه اش کاشت وگفت:فدا ی. ستاره بوسه ا ید ی کار دست خودت م نییپا یا ینکرده با کله م ی وقت خدا

اومد   رونیاز آشپزخونه ب ییچا ینینشست و گفت:خدا نکنه! جونت سالمت! صدف باس  نفجون چه قابله! هاجر رو مبل کنار تل 

رفت کنار مادرش   م یاومد. مستق نییهم ازپله ها پا نیخودش برگشت. آه م یبه هاجرگفت ودوباره به حر ی د یوخسته نباش 

 . یب ینشست:قبول باشه ب 

 ممنون پسرم. -

: کجا به  د ی. ستاره پرس می عموت زنگ زد که حتماً بر شب ید وگفت:آره مامان دتازه کر ی هاجرنفس ؟یامشب که حاضر ی مامان برا-

فروبرد وصافشون کرد درجواب ستاره گفت: ببخش دخترم فرصت نشد بهت بگم،فردا   ش یتونیز یهاجر دستشو تو موها ؟یسالمت

 ما رو هم دعوت کردن.   نه، ی آه یدخترعمو  نو یعقد م

جمع کن    لتو یخرم حاال برو وسا یم  هی زیروزهم نوبت تو بشه خودم برات جه هیانشاءا...هاجر با طعنه گفت:انشاءا... ی به سالمت-

با   نیاونها شما رو دعوت کردن نه منو. آه ام یجون! من نم ی ب ی . ستاره ساز مخالفتشو کوک کرد: ممنون بمیکن  یامشب حرکت م 

  نی! آهنم؟یبب د یبا وی ک ام یگل کرد:من نخوام  ب  شی. ستاره بازرگ لجبازاریهم ن ی الک ۀبهون  میری!همه باهم م خودیاخم گفت: ب

 محکم گفت: منو! 

 تونه منو مجبور به اومدن بکنه.   یم  یک  نمیبب امین  یوقت -

  هی تون  یک ی! ن؟یبا تشرگفت: بازشروع کرد انیکنند و کوتاه نم یدارن باهم کل کل م  د ید ی کنم!هاجروقت یمن مجبورت م - 

جمع کن. ستاره   لتویرو به ستاره کرد: تو برو وسا رن یگ یهمو م ۀپاچ شتریب گمینم ی چیه ی حرف بزنه با من طرفه!هِ گه ید  ۀکلم

 کرده  :باز دلت هوس بال ومالزدیباال رفتن با خودش حرف م نیرولبش بود نثارکرد.ح یروز یکه لبخند پ نیبه آه  یچشم غرّه ا 

 بره...   ادتیخان که خنده از  نیآه  ارمیسرت ب یی بال ه ی ! فتهیخود ش  ۀپسر

هم ازاتاق    نیکردن نداشت، شال سبزشو سرکرد... همزمان با خودش آه شیآرا ۀتنش کرد. حوصل  ی راحت ونازک د یسف یمانتو

 به خودش انداخت وگفت: مگه چشه؟   یستاره نگاه ؟ییایب ی نجوریا یخوا ی : مد یبه سرتا پاش کرد پرس  ینگاه نیاومد. آه  رون یب

 . یهست ییسرما یاد یتو ز د یشا یگ یسرد نشده که م نیسرد شده؟ ستاره لبشو کج  کرد وگفت: هواهمچ ی هواکم ی کن  یفکرنم-

  ستادهیالن ارفت. هاجر منتظر دم در س  نییاز پله ها پا  ن ی. به دنبال آهیار یهمراه خودت ب ی لباس گرم هی تهران هوا سرده بهتره -

جا   نیراه بود... ساکها روعقب ماش  یصبح  بود. تا تهران دو تا سه ساعت م یچهار ون ک یکرد نزد شیبه ساعت مچ ینگاه ن یبود. آه
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  ؟یکنم تو چ   ی فراموش نم یز یاومد جلونشست وگفت: من چ ؟هاجرهمیجا نذاشت یز یچ یب ی:بد یس داد. ستاره عقب نشست وپر

  ی نشست پشت رل، ستاره درجواب هاجرگفت: تهران م ن یبازشد و آه نیدر ماش  ؟ یجشن عقد با خودت آورد یلباس برا

کرد...   تیهدا رون ی عقب به سمت ب و ر نی ماش  نیآه  د؟یخر یبر  یخوا  یم  یشد:اون وقت با ک لی.هاجر کامل به عقب متمارمیگ

جلو   ۀنییازآ ن یتهران رو ازحفظم. آه ۀ بشم نقطه نقط  ی مزاحم کس  ستیازنیکردم ن  ی پنج سال تهران زندگ یب  یستاره گفت:ب

کنج لب هاجر    یدار  یبرمت.لبخند معن  ی خودم م  ی هرجا خواست یبر ییجا ییتنها  ستیازنیبهش انداخت با اخم گفت: ن ینگاه

 دختر بلرزه.   هی  ی برگرده و دلش برا ش یعاد یدعا کرد پسرش دوباره به زندگ دلش نشست، تو  

به   یازیتهران رو بلدم ن  ی سوراخ سنبه ها ۀکردم، کار کردم هم  یپنج سال اونجا زندگ  گم یمگه بچه ام که بخوام گم بشم، م-

شما   یکل کل کردنها  نیبا ا د یکرد:تو رو خدا هر دوتاتون ساکت بش نی کنه. هاجر استغفرا... گفت رو به آه  میندارم همراه یکس

 .......دونیم ن یا روزیپ یداد به معن   لشیتحو یستاره نگاه کرد. ستاره لبخند گشاد  هبا اخم ب  ن یکنم.آه  یآخرش من دق م

بود. سر هاجر سمت پنجره   شیانداخت هوا گرگ وم ینگاه رون یبه ب  د یکش  ی ا ازهیرو رد کردن. ستاره چشماشو بازکرد.خم  نیقزو

من   ی کرد و گفت: اگر خسته شد  ی نگاهش کرد: ساعت خواب! تشکر نهییازآ ن یفرورفته. آه ی قیکج شده ومعلوم بود تو خواب عم

 کنم!  یرانندگ

 ؟ یبلد  یمگه رانندگ-

 ؟ یفکر کرد ی بله که بلدم پس چ-

 ؟ یداشت نیقبالً ماش -

 بهتر بود.  یچ یخوب ازه ی ول د یرس  یتو که نم نیماش  ی به پا-

 ؟ یدار  نامهیگواه-

کم وکنار جاده پارک کرد. هاجر با   نیباال انداخت، از سرعت ماش  ییابرو ن یبا خودم آوردمش. آه اطی بله که دارم تازه محض احت-

 کنه.  یراهو ستاره رانندگ یۀکنار زدم تا بق م یگفت: نه مامان هنوزمانده تا برس  نیآه م؟ید ی:رس دارشد یاز خواب ب نیماش  ستادنیا

  نیشد وعقب رفت. آه ادهی. پشمیم  تیبرام سخته، اذ دن یخورده دراز بکشم نشسته خواب ه یخوام  یعقب بخوابم م  رم یپس من م-

و    اوردیستاره بود طاقت ن یچشماشو بسته بود اما حواسش به رانندگ نیمادرش و ستاره هم پشت رل نشست...آه ی به جا

نگاهش به جاده بود جواب داد: از   ؟ستارهی رو شروع کرد  ی رانندگ ی: از چند سالگ د یکرد پرس  ی م یرانندگ  چشماشو بازکرد،خوب

زدم و ترسو کنارگذاشتم    ایروز دل به در هی  نکهیپشت رل، تا ا نم یبش دمیترس   یداده بود، تا مدتها م ایقبالً بابام بهم   ،یهفده سالگ 

 کردم.          ی، شروع به رانندگ 

 ؟ یدوست دار  ی لیپدرتو خ-
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 معلومه که دوستش دارم. -

 .دنشید  ی بر دم یشش ماه ند  نیتوا-

 ؟ یبد  ی اگرمرخص دنشیبرم د هایزود   نیباهاش درارتباطم قراره به ا یتلفن -

 ؟ یبرادرهم دار نم یبب دم،ی بهت م ی خواست یتموم بشه اون وقت هر چقدرمرخص روزیف  یۀقض د یاما اول با دمیم-

 شون.  یتونند که هم به ما برسن وهم به زندگ  ی خودشون گرمه نم یدوتا دارم،اونها سرشون به زندگ-

 برسه.  نشیبه داد والد  د یبا ی مواقع نیچن ی بچه برا-

مطمئن شد   ینکرد. وقت ی سؤال گهیخودشون. د  شیوگرنه اصراردارن که بابا رو ببرن پ  دمیمن بهشون اجازه نم  یدرسته! ول-

دونم   یتهران من آدرسو نم  مید ی: رس دارکرد یرو ب ن یتهران آه یکهای... نزدد یره خوبه چشم رو هم گذاشت وخوابستا یرانندگ

هفت بود:برو   ک یکرد نزد شیبه ساعت مچ ینگاه د یبه صورت خواب آلودش کش ی دست ن یکجا برم. آه  یبگ  د یبه بعد با نجایازا

درشمال   ی وبزرگ یی الیو  ۀ. خاندنیساعت به محل مورد نظر رس  کی رفت. بعد از  یداد م  ن یکه آه  یسمت... ستاره طبق آدرس 

پارک  نهایماش  یۀ کنار بق  نگ یتو پارک نویدر رو بازکن... ستاره ماش  مید ی ما رس   نیتماس گرفت: سالم نو یبا گوش  ن یتهران بود. آه

شدن.... بعد   نگی که وارد پارک  د یپسرجوان د هی رو به همراه  ی مسن باًی. ستاره زن ومرد تقرد یو وضعش کش به سر  یکرد. هاجردست

  ی م ی رو به همون افراد گفت:معرف د یکرد گرفت و جلو کش ی هاجر دست ستاره رو که تو سکوت نگاهشون م یاز حال واحوالپرس 

ستار برادر شوهرم هستن وخانمش   شونی دوستهام بعد رو به ستاره دستشو به سمت مرد گرفت:ا نی از بهتر ی کیکنم ستاره خانم 

از ستاره استقبال کردن... با تعارف ستاربه   یی خان هست. هر سه با گشاده رو ن یآقا شمشاد گل هم پسرشون نو ن یو ا  تراجونیم

 سمت ساختمان رفتن.....

  یبا تک تک حضار تو سالن با همون اخالق منحصر به فردش احوالپرس  نیود.آهشلوغ  ب یحساب یسالن صبح به اون زود  داخل

  زه یزوم یر باًیباز ازش استقبال کردن. دخترِتقر  یی کرد.همه با رو  ینم یکس به اخالق بدش اعتراض  چیه نکه یکرد. متعجب ازا یم

اومده! باالخره چشممون به جمال آقا   ی ک ن یبه بببود گفت:به  غی ج هیشب شتریکه ب  ی بلند  یدااومد. با ص نییپله ها پا ی از باال یا

پوستت رفته. لبخند   ر یز ده،آبیبهت رس  یهاجر حساب ی ب یب نی براندزش کرد:نه ا نییاز باال تا پا سادیروشن شد.روبروش وا

که عروس   نم یب ی ! مزهیرو داد: سالم خاله ر  دختره بود جواب   دهیکه تا حاال ازش ند  ی نشست با لحن شوخ ن یرولب آه ی محو

دختر    هیبود با   د یبع نیست.ازآه نو یدختر م  نیسرش رفته. ستاره متوجه شد ا یدونه چه کاله گشاد  ی نم چاره یب زدان ی ؟یشد 

  که   یرخودش شروع کرده. پسرجوان ت ده یزن عمو هنوز نرس  نیرو به هاجر گفت: بب یف یبا اخم ظر نو یکنه. م ی شوخ نطوریا

 گله کردن خوب جوابشو بده.   یبه جا ی انداختن رو دست ندار کهیتو که تو ت   نوجونیبود گفت:م  ستاده یا نیکنارآه

 نی: حاال اد ینشست پرس  یرومبل کنارعموش م  که یدر حال نیفکرکنند که باز من شروع کننده بودم آقا روزبه. آه ه ی خوام بق ینم-

سرگرم حرف زدن   ی هر ک یاون شلوغ یتو  ستش؟ یشده که ن  م یقا یدوماد بخت برگشته از دستت تو کدوم سوراخ موش 



 من ستاره  دیام

68 
 

  ی غیج باًیتقر  یبه ستاره افتاد با صدا نویبود. نگاه م  ی براشون عاد نکهی دو توجه داشت مثل ا  نیا یبه کل کل ها  یبود.کمترکس

ترسم! اومد طرف ستاره دستشو گرفت با   ی ازت م ی وقت فکرنکن ه یکنم ها!  ی م ی جلو مهمونت دارم آبرودار نیگفت:آه یمانند 

احترام از جاش پا شد:منم ستاره   هکرد لبخندشو پنهان کنه، ب  ی اون آهنه. ستاره سع یدخترعمو  نوهستمیگفت:من م  ییخوشرو

گفت: زن عمو گفته بود که    نویکردن...م یم  ی رو دوره کرده و ازش سؤاالت ن یاز جوونها آه گهید یی. دوسه تا یب  یهستم دوست ب

  ی ماهه، از وقت یل یدخترم خ نوجون، یستاره جواب داد:م ی کرده. هاجر به جا دایعروسک پ ه یداره اما نگفته بود   ید یدوست جد 

  ؟ یکرد  دایجواهرتو از کجا پ نی: حاال اد یهاجرگذاشت وپرس  یپوست گرفته شده رو جلو  ۀو یم  ترایدراومدم. م  ییازتنها شم یپ اومده

 مون شد. بی نص  یکی د یشا می بگو ماهم بر

قدرخوش شانسه که    نیما ا ی زن عمو نیدست ستاره رو گرفت:ا نو یتواتوبوس موقع برگشتن از بوشهر باهاش آشنا شدم. م-

دخترجوان   ه ی نشسته بود رفت.  نیکه آه  ی هواشو داره. نگاه ستاره به سمت یخدا حساب ی عنی اد یم رش یگ  یناب یدوستها شهیهم

  وه ی:بردار!بشقاب پرازمرهیمجبورشد چشم ازاون صحنه بگ  نو یم ی. با صداکرد  یداده و درگوشش پچ پچ م  ه یمبلش تک  ۀبه دست

فعالً   نجایا ی دش گرفت: تازه اومد برداشت وتشکر کرد. بشقابو طرف خو  ب یقاچ س   هی اشاره کرد که بخوره. نویجلوش گرفته شد.م

تو دهنش   بیقاچ س  ه ی . یبا من تعارف کن د یکه نبا  یر یگ ی ادمیخورم بعداً  ی نداره خودم همه شو م یاشکال ی هست یتعارف

 آهن؟  یگ ی ستاره خنده اش گرفت: چرابهش م  ؟ یایخونه کنارم هی  یبا اون آهن تو  یتو چطور  گمی :مد یگذاشت وبا دهن پر پرس 

کنم،   یاسم صداش م ن یکنم به ا یحرص مو سرش خال یجور  هی  نکهی ا یاسمش کوه آهنه،منم برا  ی ازبس گند دماغه!چون معن-

دهنش گرفت   ی دفعه نتونست خنده شو مهارکنه دستشو جلو  نیکنم. ستاره ا  نجورصداش یا ی وقت  شهیم  یکفر  یحساب شییخدا

من گفتم وگرنه کله مو    یوقت بهش نگ   هیآهن، اما    یبهش بگ  ه یکرد کاف تت یزد وگفت:هروقت اذ یلبخند   نوهمیخنده. متا بلند ن

  ره؟ ی م سهیکه داره ازخنده ر  یدرگوش اون بنده خدا گفت ی چ نو یم یازاون طرف سالن بلند شد:ه نی نو ی. صداکنهیاز تن جدا م 

 ؟ یو مخشو به کارگرفت  ید یتازه وارد د  ه یباز 

روبده که مستخدم اعالم کرد صبحونه آماده    نو یخواست جواب م نی! نونی خوره آقا نو یحرفهامون دخترونه اس به درد شماها نم-

همه   یک ی ی کیکنار دست ستاره نشست درگوشش آروم  نویپهن شد.م نیزم  یرو  ی بزرگ ۀسفر  اد یز ت یجمع لیاست... به دل

لحظه سرشو به    هی فرشاده. ستاره   هیروزبه اس واون آخر ینو گفت: سمت راستیخرِسفره نشسته بودن مکرد. دو پسرآ  یرومعرف 

بزنه، فرشاد با   د یرو د  ی کیخواست اون   ی رو بده. وقت ن یگفت جواب آه نو یبود که به م ی اون سمت چرخاند. روزبه همون پسر

انداخت ومشغول خوردن صبحونه شد. حس   نییدوابروش نشست. سرشو پا ن یب یکرد. اخم ی داشت نگاهش م  یلبخند گشاد 

 پسره نداشت. نینسبت به نگاه ا یخوب

رو   نجاینکن ا ی بگ یتا اومدنم اصالً غر ،یومد یشد که باهام ن فیح شگاهیآرا رمیشد: من دارم م نوی م یدستها  ریستاره اس  دست

 خودت بدون.  ۀخون
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  نیازلپ ستاره گرفت: بب  یبوس صدادار نویمونم. م  ی همه آدم تنها نم نی ا نیکنم ب  یرم مسرمو گ یجور  ه یبرو به سالمت! منم -

  ؟یشیناراحت که نم یخوام که تو هم منو دوست خودت بدون  یکردم اونم به لطف آهن جون، م دای دوست خوب پ ه یمن از االن 

 . میباش  هم  یبرا  یخوب یکه دوستها دوارم ی! امزمیگفت: نه عز  یستاره با لحن پرمحبت 

وستار   ترایم  ن، یجوان وخوش پوش وارد سالن شد.استقبال گرم نو یبود مرد  می ... ساعت ده ونیگ یطوره که توم نیحتماًهم-

 یبه عنوان خداحافظ ی دست نو یفخرا... م  ۀخانواد  ۀند ی آقامونه،! داماد آ  نیگفت:ا زدان یبه  نواشارهیداد که داماد باشه. م ی نشون م

 .... نمتیب یستاره تکون داد: بعداً م  یبرا

طور که   نیخلوت شده بود. هم  باًی. سالن تقرستیازش ن ی خبر چیبه سالن انداخت معلوم نبود هاجرکجا رفته که ه ینگاه ستاره

  نت یدو ابروشو ز  نیب ی نیفرشاد، چ دنی. ازدبایز ی رو کنارش احساس کرد: سالم بربانو یکینشستن  زد، یم  د یداشت سالن رو د

  ی رو نداشت. آب دهنشو قورت داد لبخند مصنوع ی رفتار نیخشکش زد، انتظار چن تاره !فرشادازلحن خشک و سرد س ش؟یداد:فرما

 .         د ییایدرب یی تنها نیبزنم تا از ا یگپ هی باهاتون  امیگفتم ب  د ییتنها دمیزد وگفت: د

گستاخانه جوابشو    نطوریبود ا ی دختر  نی. رک بودن ستاره تو ذوقش زد،اولراحت ترم ییندارم تنها یکس  ی هم صحبت ازبه ین من–

مردونه   یستاره صدا ی باشه؟ به جا متری مال  د یکم با ه یمثل شما  ینی خانم مت هی رفتار  یکن  ی: فکرنمد یداد از رو نرفت پرس  یم

صاحب صدا  نند ی هر دو به عقب برگشتن تا بب فته؟یب  ینداشته باشه قراره چه اتفاق ی میتارمالازپشت جوابشو داد:مثالً اگررف یا

  یدر اونجا ناراض  نیبود خوشحال شد.اما فرشاد ازبودن آه دهیکه به موقع به دادش رس   نیآه دنیبار ازد  نیاول ی. ستاره برا هیک

پس   یلباس بخر  میستاره گفت:مگه قرارنبود باهم بر رو به  ادند  یجواب نیآه ؟ ینرفته بود نیبود، روترش کرد:مگه توهمراه نو

 ......      امی: برم لباس عوض کنم و بد یمنتظرتم. ستاره از خدا خواسته مثل فنر از جاش پر رون یزود باش ب ؟ ینشست نجایچراهنوز ا

به روبرو بود با   مشیه مستق نگا م؟ی ریکجا م  م یبپرسم دار شه ی:مد یبود. ستاره مردد پرس  ده یبهم چسب ن یآه یهنوز اخمها نیتوماش 

 .میری کجا م  می که دار  یبدون د یقاعدتاً با  یتهران رو بلد  ی همه جا ی گفت: مگه نگفت یخشک

 بهترنبود؟  م یریکجا م  یگفت ی کلمه م  هی چند جمله  ن یا یاگربه جا-

کرد لحن   یداد سع  رون ی من عسلم خوردت! نفسشو با حرص ب  هی با  شهی نم یتو اخم کرد  نطورکه یشو به در داد: ا هی نه! ستاره تک-

به   شیهمه بداخالق  نیمتر بازموند. پس ا هی نکرد؟ دهن ستاره از تعجب  یپسره که غلط اضاف ن یبه صداش بده: ا ی تفاوت یب

بده گفت: خوب که   شترحرصش یب نکه یا یجمعش کرد، برا  ع یرو لبش اومد که سر ی ارب طنتیمسئله بوده؟ لبخند ش  نیخاطرهم

  لی فام ادیازش برم  ی نداره،هرکار ی خوب ۀپسره سابق  نیا نکهیشوبه ستاره دوخت: به خاطرا نیلحظه نگاه خشمگ  ه ی ؟یچ

  ۀبدم خالص  حیتونم برات توض  ینم گهی د  نینداره،بازتر از ا یکه دوم  ه یوهوس باز ی مرد افراط ه ی شه، یهم سرش نم لیرفامیوغ

 .یظب باش موا د یبا ی لیخ نکهیمطلب ا

 ؟ ی چ یعنی-
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چه؟ ستاره لبخندشو   ی عنیوجود داره که بگه   نیا ه یشب ی زیهرچ ایصفت  طان یبه نام بدذات، ش  یذهن تو کلمه ا  ۀتو لغت نام -

به سمت  د،ی رو کش ی پارک کرد، ترمزدست ییپاساژ کینزد نویماش  نینه؟! آه  ایموجود هست  نمیکم بگردم بب ه ی  د یقورت داد: با

تختخواب دخترها براش   یتو  دنیپسره خواب نیا ۀ تو سابق نکه یا یعن یگفت:   حیصر ی لیزل زد تو چشماش و خ د یستاره چرخ

تنها   ، یی رک گو نیغار بازمونده بود از ا نیکه ع  یستاره رو با دهن ؟یچ ی عنیهوس باز  ید یفهم  میاالن مستق  هی کامالً عاد

. با خودش گفت:عاقبت سربه سر  استپرو ی رک وب نویحد به قول م ن یتا ا ی پسرِ از خود راض ن یدونست که ا یگذاشت. نم

  نیشد. آه ادهیپ نیبه ابروهاش داد وازماش  ی نی! چیسربه سرش نذار گهید یتا تو باش  گه،ید نه یو پررو هم خ یکوه  نیگذاشتن با ا

شد طلبکارانه گفت:   کشیبده. نزد شترحرصشیکنه،تا ب  ششترمعطلیعمداً قدمهاشو آروم برداشت تا ب د یرو منتظردم پاساژ د

که بخواد منواحمق فرض   هی عاقبت کس نی زد:ا ی شخند ین ن یبهتر نبود؟ آه یداد  ی به خرج م ایکم ح  ه یخانم محترم  ه ی ی گرجلوا

 !ایح ی ب ۀ غر زد:پسر رلبشیزد جلوتر از اون راه افتاد ز  یرو کنار  نیتنه آه ه یکنه. با 

وبا    ؟یحاال که چ ی ها! برگشت سمتش، چشم تو چشمش شد و گفت:خوب کردم گفتم! اصالً گفتم که بشنو یگفت  یچ دمیفهم-

خودش   یکه برا  ی د یجد  یباز نیاومد،ازا یدختر خوشش م نیا ی زد، در واقع ازسرتق یبه راهش ادامه داد. لبخند محو  یلجباز

  نیمت یلیداشت. خ رنظر یبود...از پشت سرتک تک حرکاتشو ز نیریبراش ش  ش برد،کل کل کردن باها ی دست وپا کرده بود لذت م

به دل ستاره   ادیرو با هم گشتن لباسهاش ز ی رو نداشت... چند مغازه ا  ی امروز ی دخترها ی داشت عشوه ها ی قدم بر م نیوسنگ 

اش از تورهمرنگ   قهیکه  ی ا کلتهرنگ بلند د یاس یلباس  هی  نیتریمغازه توجه شوجلب کرد، به اون سمت رفت. تو و  هیننشست. 

  نهیس  کیتور تا نزد نیکرد. ا  شترجلبیروش کارشده بود توجه شو ب ییبای که به طرز ز ی ونقره ا ییطال  یهایخودش با سنگ دوز

: د یبا لحن خشکش پرس  نی. آهد یدرهمش مواجه شد،حرف تو دهنش ماس  ینشونش بده که با اخمها نیباز بود. برگشت به آه

 ؟ یتو جشن عقد بپوش   نویا ی خوا ی توم

  یلباسش گرفت همون طور که ازمغازه دورش م  یبار دوم دست ستاره رو از رو  ی مگه چشه؟ هم قشنگه هم دوستش دارم.برا-

  ی از پله ها ؟یکن   یم  نیلباس؟ستاره باتقال دستشو آزاد کرد: چرا همچ ی گ یمتر پارچه م ه ی ن یتو به ا  ست؟یکرد غر زد: بگو چش ن

زد.به   ییلبخند دندون نما ن یآه دن یشدن که فروشنده با د ی نداد... وارد مغازه ا ی تیاهم همستاره  یباال رفتن و به اعتراضها یبرق

  ی ایدونستم م ی پارسال دوست امسال آشنا! اگر م ن؟ یآه یشد  لیسه ۀ اومده؟ ستار ی ک ن یازش استقبال کرد:به به بب ی گرم

صورتش بود به اونها نگاه   یکه چاشن ی. ستاره همچنان با اخمدنیرو درآغوش کش گهیهمد  دم، یبر یسرم  ی زیچ ی ،گوسفند یگاو

کرد.   یستاره احوالپرس  ؟بایکن  ینم ین؟معرف یآه  هی:خبرد یبود پرس  ستاده یا نیکه ساکت پشت سرآه  دنشیکرد. پسره با د یم

دوماً   نکن،فکرتو مسموم   ستین یخبر  چیداد: اوالً ه  هی مغازه تک شخوانیبه پ نیستاره هم متقابالً ادب احترامو به جا آورد. آه

داشت به فضا   گه یستاره د ی برام. ابروها ی اریخوام ب ی رو که برات اومده رو م ییکت وشلوارها نی دتریموقوف سوماً جد  ی فضول

نسبت به اظهارنظر و   ی ضاعترا چیخودش هم ه نکهیبپوشه! جالب ا یگرفت که چ  یم  می داشت براش تصم  نیشدن، آه یپرتاپ م

  ن یقرارگرفت. آه شخوان یپ یشاد رو  یزدن چند دست کت وشلوار زنونه با رنگها بهمچشم  ه ینداشت. در  نیرفتارآه

برانداز کرد. دستش رفت سمت کت   یکی یکیکت وشلوارها رو    اطیکارها بکنه. با احت  نیبود از ا د یبع نیمنتظرنگاهش کرد. از آه

لج افتاد.   نی نه! حرص ستاره دراومد باز با آه یعنیحرکت   ن یکت وشلوار قرارگرفت ا ی آروم رو نی که دست آه ی اندام یوشلوار
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  یباسن م نییرو طرفش گرفت، کتش تا پا ی رنگ  ی کت وشلوار نقره ا نیبدن نما. آه  ایبازبودن  ای  ذاشتیم ییدست رو لباسها

  وچطوره! با حرص کت وشلوار رو از دستش گرفت و به اتاق پر  ن یرو بپوش بب نهای دمپا بود: ا  مهیو شلوارش هم ن د یرس 

  یزیچ  هی نخوره  ی پسرم ترش  نکهیاومد خودشم خوشش اومد: نه مثل ا  یواقعاً بهش م د یکت و شلوار رو پوش  ی رفت...وقت

  ی تو ۀه ستارانتخاب به دلش نشست،لبخندشوجمع کرد. ب  نیهم داره،خوشم اومد ازش.ا ی خوب ۀ قی پررو و زورگو سل ۀ!پسرشهیم

از   خیکوه  نیپس ا ،یبهش رو بد  د ینبا یاز انتختابش ذوق مرگ شد  کنهیم  کرف ی ظاهر بش ی نطوری ا نیآه  یگفت:اگر جلو نه ییآ

  شخوان یپ یاومد... کت وشلوار رو رو  رونیبخش صورتش کرد و از اتاق پرو ب  نتیز  ی... اخمدهیبروز نم یول اد یلباس باز بدش م

  ی برم نویگشتن رو ندارم هم  ۀچون حوصل  د : بدک نبوکنهیکه داره انتخاب م  نهیبا پسره حرف زد انگار به اجبارآه یگذاشت طور

جرأت نداشت بروز بده. به   ن یآه یاما جلو کشهیبود معلوم بود از درون داره از خنده خودشو م  امکیدارم! پسره که اسمش س 

رو   امک یبه ستاره کرد وس  ینگاه کوتاه نی. آه هیارک باشه خانم انتخابتون عالبهم فشرده اش خفه کرد:مب یلبها  نیزورخنده شو ب

 از پشت کوه اومدم.  کنه یندونه فکر م یک  ،هریکن  فیخواد از جنست تعر یمخاطب قرارداد:نم

گفت:حساب شده.  امک یکرد که س   فشیک  ی رسماً الل شد. ستاره دست تو نیبدم...که با اخم آه حی خانم توض ی بذار برا نیاِ آه-

تشکر به ستاره نداد و ازمغازه خارج شد...لباسو رو    یبرا یهم فرصت نیکرد. آه  ن یبه آه ی اشاره ا امکینگاهش کرد. س  جیستاره گ

ازپارک درآورد   نویماش  ن یوگرنه مـ...آه یپول کت وشلوار رو حساب کن  د یگفت: با ربندش عقب گذاشت درحال بستن کم یصندل

  ن یبکنم. ستاره با ا هایدست ودلباز نیاز ا  ی کس ی نداره بخوام برا یل یبه حسابت، دل ذارم یگفت: م یشگ یهم یبا همون اخمها

سنگ   ۀپسر نی . سر وکله زدن با اادیو اشکش درب  هبزن  ی گرفت تا مبادا حرف رون یسرشو طرف ب یبغض کرد، با ناراحت ن یحرف آه

زده   د یکه نبا و یشد کرد حرف ینم شیکار  یکه زد بود ناراحت شد ول   ی از حرف نیکردن خودش نداشت. آه ک یجز کوچ یزیچ

 حرفو زد....  ن یا لیدونست به چه دل یشد گفته بود. خودشم نم  یم

به خاطر  افتاد. دوباره بغض کرد.  ن یحرف آه ادیرو صورتش انجام داد. به کت وشلوار تو دستش نگاه کرد  می مال ی لیخ ش یآرا هی

ساپورت رنگ پا   هی سرش انداخت،  یرنگ شو رو  اهیپورس یشال گ د،یزهرش کرد. لباسهاشو پوش   د یکه شده امشبو نبا  نوهمیم

  رادیبهش ا خیکرد تا دوباره اون کوه   تیکه تونست حجابشو رعا ییخوب بود، تا جا زیچ مه خودشو برانداز کرد ه نهییآ د،ازتویپوش 

تو اون کت    دنشیببره، با د نییجمع مسخره اش نکنه.هاجر بدون درزدن وارد اتاق شد تا ستاره رو با خودش پا ی وجلو رهینگ 

مراقبت باشم. ستاره از تو   یحساب د ی!امشب باتردخ یوشلوار چنان ذوق کرد که ناخوداگاه تو آغوشش گرفت: تو چقدر نازشد 

 . نویتو مراسم م امی تا ب  یبد  ی لفظ ر یز د یکنم و با  ینازم  یکن  فیازم تعر  یادی ز ی ب یاومد:ب رون یآغوشش ب

..... سالن اون قدرشلوغ بود که  رهیگ  یاومده مدام سراغتو ازم م  ی آهو از وقت  نیکه ا م یبر ای! حاال بیگ ی که م ستینطورن یاصالً هم ا-

جشن دعوت بودن.   نیتو ا یکرد.ازهمه قشر  ی رو نگاه م تیسالن نشسته بود. داشت جمع ۀ گوش   هی . تنها د یرس  یصدابه صدا نم

  ی سالن افتاد تنها کس یپوشش حضار تو  ینداشتن. نگاهش رو  ی . دخترها وپسرها وضع خوبکردن یم   یکوبیجوان ترها رقص وپا

  روزیکرد.ذهنش رفت به رفتارِد  ینم یاحساس راحت بهیجمع غر نیتر از همه بود خودش بود.تو ا دهیاون همه جمع پوش  نیکه ب

  لیفام  ن یا یاز پسرها یدمخور نشه چون شناخت کاف  یبا کس اد یکرد ز ی سع نیرشاد، به خصوص بعد از اون حرفِ آهف
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  یزی: چد یرو کنارش احساس کرد. فرشاد بود. صورتشو درهم کرد وپرس  یکیطور محو نگاه کردن بود که نشستن  نینداشت.هم

 ؟ یدوربرقص  ه یوسط    یبر  یخوا  ی! نمییزد: تنها  یشده؟ فرشاد لبخند گشاد

  هی  ستیمثل تو ن یی بایدخترِز فیبه طرف ستاره کشوند:ح شتریرو ب ی محترم! فرشاد صندل یخوره آقا  ی من نم  یبه گروه خون-

بهتره هم   حت، یمحترم از من به شما نص ی : آقاومد یوعرضه اندام نکنه؟ ستاره از طرز حرف زدن فرشاد خوشش ن نه یگوشه بش

  بم یافتخار نص نیا ؟ی چ د یدور برقص ه یازقبل گفت: اگرازتون دعوت کنم باهام  تر!فرشاد سمج  ینگهدار احترام  وهم حد خودتو

روح   یدامون ناج  یبدوش! تو اون لحظه صدا ی گ ینره تو م گم یمحترم من م ی فرستاد:آقا  رونیستاره نفس پرحرصشو ب شه؟یم

کرد وگفت: سالم دامون جون،   تازه  یرو بهش داده باشن نفس  ایاومده ستاره؟ ستاره که انگار دن ش یپ ی خسته اش شد: مشکل

زد وهمونجا نشست: به   یلبخند  د ی. التماسو تو نگاهش دد ینگاهشو به فرشاد دوخت. دامون رد نگاه ستاره روگرفت تا به فرشاد رس 

 ؟ یپالس  نجا یزد: پس آهو کجاست که ا ی کرد.فرشاد پوزخند   رقص  ستیبه پ ی اشاره ا ؟ینشست  کاریب نم یب ی به فرشادخان! م

 تونم برم تو رو سننه؟   یاوالً آهو نه وآهوخانم دوماً من هرجا که بخوام م-

 ییدونن آقاشون با چه خانمها ی پرن؟ دامون خونسردانه گفت:بله! آهو خانم هم م ی م ایکه آقاشون با ک   دوننیاِ آهوخانم م-

زد:به به آهو خانم!  یآهوپوزخند  دنیچه خبره دامون؟هرسه به سمت صدا برگشتن فرشاد باد  انجینشست وبرخاست داره. ا

:تو  د یسمت راست ستاره نشست پرس  ی.آهو نفس زنان رو صندل میکرد  یباهم بحث م میداشت ستی ن ی ! خبرد یچقدرحالل زاده ا

از تو   ینیری دونه ش   هی فرشاد   ؟یی: تو معلومه کجاد یکن! بعد روبه دامون پرس  ییرایکم بلند شو ازخودت پذ   هی  یچرا تنها نشست

  ه؟ی به فرشاد دوخت:منظورتون چ لشوآهو نگاه مجهو ؟ی بشقاب جلوش برداشت وگاز زد:آهو خانم شما به آقا دامون اعتما دار

  تی. ستاره باعصبان گمیرو برات م زیبعداً همه چ  زمی عز ستین یزی از رو تأسف تکون داد در جواب آهو گفت: چ یدامون سر

  یرولبها یلبخند چندش  ؟ یسرهم کن فی خودت اراج یوبرا  د ینیبش نجایا نییایاز شما دعوت کرده که ب ی!کسنمیگفت:اصالً بب

  ستین  یازیچشمام به شوهرم اعتماد دارم، ن شتراز یبرد رو به فرشاد کرد:آقا فرشاد من ب ی.آهوکه تازه به عمق ماجراپمد فرشاد او

نداره! پس   یکس ارتباط  چیمنو شوهرم باشه به ه ن یهم ب ی زیکنه! اگرچ ی نم ای کنه یم  کاریکنه که شوهرم چ  یادآور یبهم   یکس

به دامون    ی چپ چپ به ستاره کرد بلند شد اشاره ا یدرازتر نشه. فرشاد نگاه مت یگلاز ی ادیکه پات ز ی بهتره حد خودتو بدون

 کرد با طعنه گفت: خوش بگذره ستاره خانم!.....  

نداره اگر به گوشش برسه   ی دل خوش  ادیفرشاد ز نیاز ا ،ی نگ  یزیچ نی باره به آه نیوقت در ا  هی رو به ستاره گفت: ستاره  دامون 

ش نگاه کرد و ادامه  . با عشق به همسرکنهیپسره رو حالل م  نی آهو زده خون ا ۀدربار  ی ربط ی حرف ب  ا یکه مزاحمت شده 

ستاره رو نوازش   ی گفت: باشه! دست آهو بازو  ی. ستاره با حال دمغادیبه صورت خواهرش ن یحاضره جونشو بده اما اخم نیداد:آه

کار رو   ن یا یآدم عقده ا ه ی حرص بدن! معموالً  ی جنس آدمها فقط بلدن طرفشون رو چطور نیکرد:ستاره خودتو ناراحت نکن! ا

حد   نیفرشاد تا ا  ی عنیروبهش کرده بود  ه ی صتو نیقبالً هم ا نی. آه ینداره بهترمواظب باش  یپسرثبات اخالق  نیکنه، ا یم

بهت گفتم!    ی باشه چ ادت یبلند شدن گفت: ستاره  ن ی. آهو حمیدور برقص ه ی  میخطرناکه. دامون دست آهو رو گرفت: خانمم بر

 گاهیجا سمتکه وارد سالن شدن و به  د یرو د زدان ی و   نویون ازآنجا دور شد...از دورم بوس رو هوا براش فرستاد وبه همراه دام هی
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  ی ستاره از جاش بلند شد با ذوق گفت: اِ دنیبا د نو یناز شده بود. بلند شد و به سمتشون رفت... م یل یخ نو یعروس وداماد رفتن. م

متقابالً   زدانی! هیدخترماه ی لیستاره اس، خ دمیدوست جد   نیا زدان ی! رو به شوهرش گفت : یجانم! دختر تو چقدر خوشگل شد 

  ی رو نم  ی .کسیقبل  ز یخوش وبش کرد و دوباره رفت سمت م زدانی و  نو یبا م ی ا قه ی کرد.چند دق  یاحوالپرس  ه با احترام با ستار

پسره   نی! باز اخدا یشد:ا داش یفرشاد پ  ۀدوباره سر وکل   نهیکه خواست بش نیشناخت که بتونه خودشو باهاش سرگرم کنه.هم

  یتیکرد باالخره خسته شد باعصبان یساعت کامل فرشاد براش وراج میگرفت باهاش همکالم نشه... ن   میشد. نشست، تصم داش یپ

ردّ کارت؟ فرشاد از ذوق شکستن سکوت ستاره   یر یچرا نم ؟ یخوا ی م ی:از جونم چ د ینشنوند پرس  یکنار   یزهایکنترل شده که م

  ی ب ی . پس بیب  یب ش یپ یخواستگار یخوام مادرمو بفرستم برا ی م ره،راستشیخوام، قصدم خ ینمازت  یز یگفت: حاال شد! چ

 شناخت. یرو م 

  قهیدم به دق   یخوام ازدواج کنم نه قصد ازدواج رو دارم پس ه یمحترم قبالً هم گفتم حد خودتو نگه دار، من نه م  یآقا  نیبب-

 مزاحم نشو...... 

  ی دار  گهیبه نام سوده بود: سوده دست بردار،د یدختر  نبارمخاطبشیجوان همسن خودش درحال گپ زدن بود. ا ی با تعدا نیآه

  ن یآه یرفت. روزبه روبرو  یربارنمیز ن یآه ی دور با هم برقصند ول ه یکنه که   یرو راض ن یکرد آه ی. سوده سعیکن  ی م تیاذ

که تازه وارد بود   ی فرشاد، کنار دختر دنیبه ته سالن رفت. ازد ه لحظه نگاهش ی داد.  ی نشسته بود وداشت به بحث شون گوش م

  یب  نیخوره.آه ی که از کنارش جم نم شهی م یساعت ه یداره؟   کاریفرشاد با اون دختره چ ن،ی:آهد یپرس  ن یکرد ازآه زیچشماشو ر

 داره؟   کاریتفاوت گفت:به من چه که فرشاد با دخترها چ

  یشد که مطمئن شدهمه صدا لیچنان به پشت سرش متما نیکه با تو اومده! گردن آه گمیرو م ی خنگه! دارم اون دختر-

. بلند شد و به طرفشون  کنهیستاره از دور معلوم بود داره با فرشاد کل کل م ۀبه اخم نشست  ۀ. چهردنیگردنشو شن یاستخونها

داد... قدمهاشو آروم کرد تا    یداشت جواب فرشاد رو م ی شد. ستاره عصب ی م ده یبحثشون بهترشن یشد صدا کترکهیرفت. نزد 

  ی به مرد باالسرش،با لبخند مضحک د یحرف زدن قفل شد. فرشاد رد نگاهشو گرفت تا رس  ۀ. دهن ستاره از ادام د یباالسر فرشاد رس 

  د ی: نه، شما به حرف زدنتون ادامه بد ستاره نشست آروم گفت ی کنارفرشاد و روبرو  یرو صندل نیآه  ن؟ یآقا آه  نیدار ی گفت: کار

 . دمیمنم گوش م 

  ی ریگ  یکه زود م  ادیکرد:خوشم م کی لبشو به گوش فرشاد نزد نیآه  ؟یاومد  نجایا یچ ی قدر خرم که نفهمم برا ن یا یعنی-

 ؟ یگفت یخانم محترم م  ن یبه ا یداشت ی خوام بگم،خوب! چ ی م یچ

  نی! اهی کاف یکه تا حاال زد   یگفت: هر زِر   تینذاشت ادامه بده باعصبان ن ی... آهنداره یبه توهم ربط ه،ی خورده ازحرفام خصوص هی-

که هم سطح خودت هستن دام   یی کسا یبرا  ی و بر ی نداره که بزنه، بهتره جل وپالستو جمع کن یبا کس یخانم هم حرف خصوص 

 ! اتکنم بر م یتفه ایمفهوم شد  یپهن کن

 ؟ی دختر  نیا ۀ کاریاصالً تو چ-
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 داره؟  ی فکر کن همه کاره اش؛ به تو چه ربط-

  یم  جای:تو بد یکه به فرشاد توپ  د ید  نیرو به وضوح توصورت آه تیکنم...**....عصبان یخوام ازش خواستگار ی که م  نهیربطش ا-

به   ی که تو دار ه ی:اون وقت صاحبش ک د یدخترصاحب داره! فرشاد با همون پوزخند رو لبش پرس  نی !ایکن  یازش خواستگار یکن

 ؟ یزنیم  نهیوسنگ شو به س   یکن  ی جاش جلز و ولز م

  چیجمعت کنند. ستاره ه انیبرو تا زنگ نزدم صد وده به جرم مزاحمت ب نجای! زودتر از اینداره،هِر ی به تو ربط گهید نشیا-

  ؟ یکن ی م د ییرو توهم تأ نیآه ی:حرفهاد یکامل بهش داشت. فرشاد از ستاره پرس   مانینکرد چون ا ن یآه یبه حرفها یاعتراض

. فرشاد  د یمزاحم نش گه یآقا د د ییحرفهاش درسته!حاال بفرما ۀ لبهاش ازهم بازشد:بله هم د،منتظر، کر نِ یبه آه یی ستاره نگاه گذرا

شده بود   زیزر یکه تو دستش ر  یبه دستمال ن ید... آهدورش   ن،ینگاه نفرت بار ازآه ه یکرد وازجاش بلند شد. با   یدندون قروچه ا 

 داشت؟  کارتی: چد ینگاه کرد پرس 

 مشت حرف مفت.   هی-

  یگذاشتن، گفتم که فقط ازم خواستگار یمواقع نیهمچ ی رو برا ایو... ستاره با اخم گفت: ح شنهادیپ  ایکه بهت نگفت  ی بد  زیچ-

 خودتو سرگرم کن. ی جور ه ی ینگاهشو تو سالن به چرخش درآورد.آروم تر از قبل گفت:بهتره تنها نباش  نی.آهنیکرد هم

شناخت. بلند شد وگفت: با   ینم نجا یرو ا  ی داد. حق داشت اون کس رونیب  ینفس نیبگم وبخندم که بشناسمش؟ آه ی مثالً با ک-

  رش یباشه که مدام تحق یدلخور بود دوست نداشت کنار کس نیآه  روز ی. هنوز از رفتارِدیخور ی! از کنار منم تکون نم ایمن ب

 نکن.   یلبخندشو قورت داد: ستاره لجباز گه؟ یبچه ام د نکرد وگفت: مثالً اال زون یآو ی لب  کنهیم

عکس   ه یمنتظر    د یباخورد: اون وقت  ی ستاره برد که هرم نفسهاش به صورتش م ک یصورتشو اون قدر نزد ؟ یو اگرقبول نکنم چ-

  ینگاه فیکنم. بال تکل  یمکان و زمان رو فراموش م  گه یبه کله ام د ؟زدی شناس  ی!منو که مید یکه تو خوابت هم ند  یباش  یالعمل

فرشاد مزاحمش بشه،    نینبود باز ا د یهم که معلوم نبود کجا رفته،بع  یب ی ب د یرقص د لبه اطرافش کرد آهو با دامون رو درحا

که خودم خبرندارم؟   ه یک  یزد یکه ازش حرف م ی بپرسم صاحب شه یرفت: م ن یهمراه آه نیسنگ  ییناچاراز جاش بلند شد. با گامها

  یتا اون کَنه ازت دور بشه تو چراجد  فتم گ  ی زیچ ه ی: حاال من د ی کش ی ول کن نبود. نفس صدادار  گهیداد د ی م ر یگ ی وقت

! چقدرم خودتو  یبگ  یخوا  یم  یچ دمی: اووووه فهمد یرو سد کرد وسط حرفش پر نیآه  یمن... جلو  که ی فکرکرد  ؟نکنهیگرفت

  هی خبر دارهیبرت م الیکه خ رمیباال داد: اِ اگر دست باال نگ  ییابرو  نیآه  ؟ی! حاال اگر صاحب داشته باشم چیدست باال گرفت 

و ازکجا؟ بماند! ستاره رو کنار زد و به راهش ادامه    یو از ک  دم یفهم یچطور نکه یا ی دختر خانم! درضمن مطمئنم که صاحب ندار

غر   ی لب ریتکون داد و دوباره سمت بچه ها رفت.ز  ی.سردش یبرگشت و د نیآخرآه ۀ داد.ستاره از پشت اداشو درآورد که تو لحظ

  نی. دنبال آهنهیزد اما برنگشت تا جوابشو بده و لبخندشو بب یتفلون نچسب. لبخند  ۀپسر زد:چقدراعتماد به سقفت هم باالست

زد    یازپسرها صوت ی کیصحنه بود.  نیکرده بود نشست. سوده با تعجب شاهد ا  یبراش خال  نیکه آه  ی شد. رفت رو صندل دهیکش

که اونجا بودن زدن   یی.دختروپسرهاومدهی ن فضولشبا اخم گفت: به  نی ؟آهیدوست دختر دار  ی ! نگفته بودنیوگفت:به به آقا آه
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درکمال   نی. آهمیشد  یماهم معطل نم ینجور یا ی دار ی هان هی که   یگفت یجون کاش ازاول م  نیگفت:آه ه ی. سوده با کنارخندهیز

بچه ها   هسر وت   ی طور به حرفها و سؤاالت ب  نینشو. ستاره هم ی که دارم پس معطل کس  ین یب یم  یجواب داد: حاال دار یخونسرد

کنند.    یدرموردش فکرم ی چ گرانینبود د الش یخ نیداد واصالً هم ع  یم  نیبود که آه ییتر جوابها  بیداد.ازهمه عج یگوش م 

  یوم  ی بُر ی خودت م  یبرا  نطوریکه ا نی شما منو با برده اشتباه نگرفت  اناًیزمزمه کرد: اح نیآروم  سرشو جلو برد و درگوش آه

در    م،یتا ماهم بشنو د یکم بلندتر حرف بزن  هی رو به سمت شون کشوند. روزبه با خباثت گفت:  گاههاتموم ن  نیبلند آه ؟نوچ یدوز 

  هی بلند گفت. همه با هم  شهیازحرفها رو نم ی:روزبه جان بعضد یبه طرف روزبه چرخ نی! سرآهستی ن یتوجمع کار درست یگوش 

رو به   نی! آه زنهیم  نیریش  نجور یکه ا  شهیم ش یزیچ هی امشب  نیآه  ن یگفتن که ستاره کُپ کرده نگاهشون کرد: ا یبلند  یهو

 بگن که از دهنشون گنده تر باشه. ییزهایچ ه ی نهایفکر کنم ا  می بمون نجایا گه ید ۀ ق یستاره کرد: ستاره بلند شو، دو دق

که مادر    یزی وسمت م د یگفت، دست ستاره رو دنبال خودش کش یباز نوچ نیجون. آه ن یآه یگفت: حاال بود   یبا سرخوش  روزبه 

 غار بازمونده بود.......  هی  ۀبه انداز نیآه ییهو یکار  ن یو زن عموش نشسته بودن رفتن.دهن ستاره ازا

  ن یشب بود آه مه ین م یتموم شد. با اون که ساعت دو ون ی روخوبیستاره هم لذت بخش بود وهم به خ یبرا ییجورا هی شب  اون

فردا    هی کردن خطرناکه  ینصف شب رانندگ  ،همیاصرار داشت که به لوشان برگردن. ستارممانعت کرد:عموجون، االن هم خسته ا 

تو   یباشه. هاجرملتمس به پسرش نگاه کرد. به خاطر مادرش که نگران ز یمواظب همه چ دنتینرو شرکت به معاونت بسپر تا رس 

دست   نویباال رفت تا بخوابه... وسط راه م  ۀ راحت همراه هاجر به طبق  الیاومد. ستاره لبخندزنان با خ کوتاه زد ی چشماش موج م

 حرف باهاش دارم که بزنم.  یآخه کل رمیگ  ی امشبو ستاره رو ازت قرض م ه یزن عمو   د یرو به هاجر گفت: ببخش د یستاره رو کش

ستاره رو   نو،یسرخوش م ۀرو مخمه. خند  دهیورپر نیجون برو مادر! برو که اگراجازه ندم تا خود صبح ا نو،ستاره یازدست تو م -

 هم به وجد آورد...  

قبول نکرد.   نو یبخوابه م  ن ی.هر چه ستاره اصرارکرد اون زمد یکنار تخت پهن کرد و روش خواب  نیزم ی دست رختخواب رو  هی  نویم

 شد ازت دل بکنه و بره؟   یراض زدان ی: چطور آقا د یخواب نویستاره رو دست راست سمت م

 به رفتن شد.     یازم گرفت که راض ییوعده ها ه یساده نبود،به ضرب و زور  ۀ ساد نیهمچ-

دستشو ستون سرش   ه ی نو یم ؟یآشنا شد  زدان ی با آقا   یچطور نو یاومد، م ی به نظرم یپسرخوب دمشیکه د  یچند ساعت نیتوا-

اون آهنه با هم   ق یاز طر نه یآه  یمیصم یاز دوستها یکی زدان ی  ه،ی کاف ی خال زدان ی همون  زدان یآقا  ی بگ  ست ین یازیکرد وگفت: ن 

 .میآشنا شد 

  ه ی نو یجور بخت گشا شده اال خودش. م  هی همه  یپسره برا  نیا نکهیمثل ا  نه،یآه یمیصم یاز دوستها یکیجالبه! دامون هم -

حرفوعوض   ریدفعه مس  هی خورد،  یسخت ۀ و ضرب اورد یشانس ن شی تو زندگ  ییجورا هی کم تلخه!   هی  نیآه  ۀ: گذشتد یشک یآه

 که بهت گفت.  ی ب ی زل زد به سقف وگفت: ب  د یستاره طاق باز خواب  ؟یشد  ابا زن عمو آشن یچطور یستاره! نگفت ی کرد:راست
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 خوام از زبون خودت بشنوم.  یم-

 سؤال بپرسم؟  هی  نوی : مد یداد و پرس   ریی .ستاره حالت شو تغادیگفت،نه کم نه ز ی ب ی که ب یهمون داستان-

 تو صد تا بپرس. -

  ل یکه دو برادر دو فام  هی چطور انیفرق داره جر نهایا ن یآه یلیشما با فام ی لیمتوجه شدم فام دمیعقدتون د ی کارتها ی وقت-

 رن؟  متفاوت دا

وادامه داد: شوهر   د یخوش شانس بوده. خند  یل یمادر و دو پدرهستن، مادربزرگم خ ه یاز  نیآه یمنو بابا ی ستاره،بابا یدون   یم-

موضوع معدن   ی اناتیجر ی سر هی سرِ  کنه، یازدواج م ن یبا پدربزرگ آه شهی م وه ی بچه ب ه یبا  ی تو جوان یپولدار بوده، وقت  ی لیاولش خ

اون بعد ازمرگ شوهر اولش دست به ثروتش   شه، یبار دوم ثروتمند م یمادربزرگم برا  فته، یاختالف م فه ی دو طا ن یو ب  ادیبوجود م

و به قول خودش امانت رو بعد ازسالها  د یرس  ی به سن قانون نکهیبابام دست نخورده کنار گذاشت تا ا یعن یپسرش  ی نزد،همه رو برا

که تموم    ه یچ ان یجر دنیپرس  ی همه م ن یهم یبرا زدینم دنازمع ی حرف ی کس ی وقت جلو چیند، بابام هبدست صاحبش رسو

معدن رو     یۀرو به شام دعوت کرد و قض لیروز تموم فام  ه یبابام هم  ده؟ی نرس  ی چیمعدن ارث برادر کوچکتر شده وبه برادر بزرگتره

 همه روشن کرد.  ی برا شه یهم ۀواس 

 رفت وآمد ادامه داره.  نیدو برادر چقدر خوب بوده که هنوز تا هنوزه با نبودن برادر کوچکتر ا ۀ چه جالب! رابط-

  ی لیبابا خ ادمهی نه، یگرد غم رو دلشون بش  ذارهینم کنه یم یبچه هاش پدر یزنده اس برا  یبابام به برادرش قول داده بود تا وقت -

 هنوزم هواشونو داره. م،یز ما که بچه هاش بودا شتریب یبرادرزاده هاشو داشت حت یهوا

 داره.   ییعمو نیهمچ ه یکه  نیخوش بحال آه-

  شهیمعترض م  ی به شوخ اد،یدرم نیوقتها حرص نو   یره،بعض یگ یم  لشیبابا چه جور تحو ینیبب د یآهن! تازه با ۀپسر ششیا-

. ستاره خنده اش  یریگ  ی م ل یکوه آهن رو تحو نیوا  یذاریعوض شده که به من محل نم ن یمنو آه ی جا ینکنه تو کودک  گه یوم

  د یکش ی ا ازهیبده. پسِ خنده اش خم ی به ک د یدونه شانس رو با ی بشم که م داهمه جوره شانس داره! قربون خ نهیآه ن یگرفت: ا

 ..... د یقدر با هم خوب نی خوشحالم که ا ی لیوگفت: خ

عقب رفت. سکوت   دنیخواب ۀ کردن و راه افتادن. هاجر ازهمون اول به بهون یعموش خداحافظ ۀ خانوادبود که از شیگرگ وم هوا

آدم سر   ۀکه حوصل  ی نجوریا شهینم دای پ ی قیبه اسم موس  ی زیچ نشیتو ماش   چوقتیحکمفرما بود، تو دلش غر زد: ه نیتو ماش 

راه   ی انجام بده عصر د یمقدارکار داره که با  هی بود:دامون  ی زییپا یاز هوا سردتر لحن سردش،  ان؟یآهو و دامون نم گم ی:مرهیم

 .  فتهیم

 اومدم.  یموندم با اونها م ی خوش بحال آهو کاش م-
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 ؟ یچ ی اون وقت برا-

 . نمیرو بب الدیآخه وقت نشد برم برج  م-

 الد؟ یبرج م  ی مگه تا حاال نرفت-

 سر اونجا برم.  هی  ییگذشته ها ومرور خاطرات دوران دانشجو ادیخواستم به  یم  یرفتم ول -

وگفت:آخ جون! قول بده که   د یدستهاشو بهم کوب  یکودکانه ا  یخوبه؟ ستاره با شاد می ریتهران با مامان م میبعد که اومد  ۀدفع -

 زد: مرد و قولش خانم کوچولو.....  یلبخند کمرنگ  ؟یزن یقولت نم ریز

              ************************************ 

  ستگاهیسر ا شهیستاره مثل هم ،یزییآبان ماه پا ی باهاش درارتباط بود. در اون سرما یگذشت. ستاره تلفن نو یازعقد م ی ماه هی

  یه بود. مرد جوانپرداخت نهایاطرافش به عبور و مرورماش  ی ایژاکت کرده و فازغ از دن بیبود. دستهاشو تو ج سیمنتظر سرو

:مثل د یکش رون یفارغش ب  ی ایتا پا نگاهش کرد. با پرسش سؤالش ستاره رو از اون دن ر از س  یمکث طوالن  هی کنارش نشست.تو 

توپر که   باًیجوان قدبلند و تقر هی ،یشگ یکنده شد. بازهمون مرد هم ابونیدرسته؟ نگاه ستاره از خ یهست  سیمنتظر سرو  شهیهم

. جوابشو نداد ازش فاصله گرفت. مرد جوان  هدرباره اش بکن  یبد  ی بگه و فکرها ی زیچ ن یبه آه د یترس   یمزاحمشه. م  هیمدت

کرد و باز جوابشو نداد.مرد جوان خودشو سمت ستاره ُسر    ی. ستاره اخمدمیسؤال پرس  هی ندارم فقط  تیزد: نترس کار  یلبخند 

  مزاحم ندارم لطفاً  ی حرف چیمحترم من با شما ه ی اره باهمون اخم گفت: آقاست ؟ یکن ی کارم یشرکت خاص ای: اداره د یداد، پرس 

. به اطرافش  ستاد ی. ستاره بلند شد، چند قدم عقب ترادمینازتو شن ی. لبخند مرد پهن تر شد: باالخره اون زبونت بازشد وصداد ینش

برسه. مرد اومد کنارش   سینده بود تا سرومو ی ا قه ی اومد. هنوز چند دق ی به نظرش م شهیخلوتر ازهم ابانیانداخت خ ینگاه

باشه.   ریقصدم خ د یندارم! شا ت یخوشگل خانم؟ من که کار یکن  یسرشو به طرف صورت ستاره کج کرد:چرا ازم فرارم ساد،یوا

تر نکنه: چند بار بگم مزاحم نشو    حیسر رو جر رهیمردِ خ ن یا شترینزنه وب یدستهاش مشت کرد تا حرف ی شو تو تیستاره عصبان

 ؟ یشیکه مزاحم ناموس مردم م  یآقا؟! مگه خودت خواهر و مادر ندار

ستاره تو دستهاش قفل شد، به سمت    یچشم بهم زدن بازو  ه یعروسک خانم. در  ینیشیدل م  شتربهیب  یشیم ی عصبان ی وقت-

  یحرکت اضاف چیوه  ییایبه نفعته که باهام راه ب پس  ادیمثل تو خوشم م  یچموش  ی با حرص گفت: من از دخترها د یخودش کش

  ینبرد،نم ییاون پسر راه به جا یقو  یاز دستها ییرها  یبرا ردنششد. تقال ک دهیدنبالش کش  ی. ستاره چند قدمیهم نکن

  ژ یق یاومد. صدا یمرد جوان برم  نیکه بطور حتم، ازپس ا ییکه داشت استفاده کنه، مهارتها ییاز مهارتها ی زود ن یخواست به ا

  رونیشخص ب دن یبا د  جوانشدن توجه هر دو رو به خود جلب کرد. لبخند محو پسر  ده یکه رو آسفالت کش ینیماش  یکهایالست

 اومد....  یبه سمتشون م  ت یسرخ ازعصبان ی که با صورت ن یبه آه د یگشادتر شد. ستاره ردّ نگاهشو گرفت تا رس  نیاومده ازماش 
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اون مرد   یدستها ی بازوشو از تو ع یحرکت سر ه ی ! ستاره تو د؟یکن ی م کاریچ نجای! جناب راسخ! شما انجاست؟یا یک  نیبه به بب-

کتش شو محکم گرفت وپشت   نیکرد رفت. آست  یوبا خشم نگاهش م ستاده یکه حاال مقابل پسره ا ن یوبه سمت آه  د یکش رون یب

  نی: برو تو ماش د یبهش توپ ن یکرده بود. آه  دایمزاحم چند روزه پ نی شدن از ا میقا  یبرا  یسرش سنگر گرفت. انگار پناهگاه امن

  ی رفت. اون لحظه فقط م نیبه اصطالح محترم چند کالم حرف حساب دارم. ستاره اطاعت کرد وبه طرف ماش  یآقا نیمن با ا

سرت  ایگفت:تو ح  روزیباال نره به ف ش کرد صدا  یکه سع  یبا لحن پر از نفرت ن یکنه. آه دایمرد نجات پ  نیاخواست از دست 

 ی؟اخمهایشد  شیباهات داره که مثل اسپند روآت ی گفت: نسبت ی درکمال خونسرد  روزیف ؟ یشیکه مزاحم دختر مردم م شهینم

  نمیکه مزاحم ناموست بشم اون وقت بب  ستم ین شه یرگ و ر یکه مثل خودت ب   فیبهم گره خوردن: ح شتر یب نیدرهم آه

داد:    یحدش م ی ب تیسرخ تو چشماش نشون ازعصبان ی رگه ها د،یرو چسب نیآه  ۀق ی روز یف ؟ یکن ی م  زولزو جل ی سوز ی چطورم

که تموم    هیتی واقع ه ی رد؟ بهت برخو ه؟ ینشست: چ نیرو لب آه ی! پوزخند کنهیداره بلغور م  ی مواظب اون چاک دهنت باش که چ

  روزیچشم از مشت ف نیتو هوا موند. آه ن یآهزدن   یبرا روز ی. مشت فیازش فرارکن یتون  ی دونن ونم  یمردم شهرم

که پشت   ایچ گران ید ی شیمزاحم ناموس مردم م ی ! بفهم وقتیشیدخترم  هی برداشت،هشدارگونه گفت: بارآخرت بود که مزاحم 

چشماش گفت:   یتو  ره یرو مرتب کرد،خ نیآه ۀ ق یبا دستش  روزیرها کرد. ف روز یف یشو از دستها قهی! گن؟یسرت نم

گرگ صفت نشه. لبخند آخر    یرآدمهایوقت اس   هی که  ی اما بهتره مواظبش باش  ه یات عال قهیسل شهی ! مثل همنیآه ه یدخترقشنگ 

بهش کرد   ی توزانه ا نهیرده بود، نگاه کترسو تجربه ک  نیهم  شیسال پ نیرو تو دلش نشوند که چند  ی ترس  ه ی روز یف

از   ی کار چیبا طعنه گفت:مثل گلسو که ه  روز ی بهت گفتم؟! ف ی ک نیبب  ی بشه با من طرف ک یات بهش نزد هی: سادوارگفتیوتهد 

دختره   نیگلسو با ا  یۀ: قضنداختیزهرِشوکران هم بدتر بود اماخودشو از تک وتا ن یازتلخ  روز یف  ۀطعن  یتلخ  ومد؟یدستت برن

  روزیف وابمنتظر ج ه؟ ی که منظورم چ  یفهم ی ! مشهیبشه م د یکه نبا ی زیاون چ یمزاحمش شد   نمیسنار فرق داره بب  ی تومن

رو قبالً    روزیبود: اسم ف یهنوزعصب  ش؟یشناس  ی بود؟م ی مرد ک نی : اد یکرد که ستاره پرس  یرو سر دنده خال تشینشد...عصبان

 تکون داد: بله!  یستاره سر  ؟ید یشن

اش   یی هویکار   نیکنار جاده پارک کرد.ستاره از ا  نویدفعه زد رو ترمز و ماش  ه ی که درباره اش برات گفته بودم...  روزه یهمون ف نیا-

  یبله تکون داد. ناگهان صدا یقبالً هم مزاحمت شده؟ ستاره آروم  سرشو به معنا نم ی: ببد یشوکه شد. رو به ستاره کرد و پرس 

ستاره خودبخود از   یچشما ؟ یبگ  یزیچ  یخواست ی بازم نم دم ید یشما دوتا رو نم یامروز من اتفاق راگ یعنیاوج گرفت:  نیآه

. برگشت سمت ستاره:  هی موضوع عصبان نی داد که چقدراز ا  یرو فرمان نشون م ن یناهنجار بسته شد. مشت محکم آه یصدا نیا

پسره رحمش هم به   نینگفته بودم ا رخطرناکه؟مگه چقد  یروان  ۀپسر ن یبگم ستاره؟! مگه بهت نگفته بودم ا ی من به تو چ

به گوشش   ی وآروم ستاره به سخت فیضع  ی صدا ؟یر یبگ  یبهت بگم که حرفهامو جد  یچطور  ومده؟یخودشم ن لیفام  یدخترها

  تاکه  دمیترس  ی خواستم بهت بگم که مزاحم دارم از واکنش االنت م ی م  روزه،یمرد ف ن یدونستم که ا  ی: من تا االن نمد یرس  یم

شاخ ودم؟! آخه من به تو   ی غول ب هی  ؟یساخت ی خودت چ ش ی! تو ازمن پ؟ید یگفت: ازمن ترس   ینگفتم.با لحن متعجب یزیحاال چ

اون قدربلند بود که از نگاه   نیدونست. پوزخند آه ی م زیجا ی زیازهر چ شتر یبسکوت رو  ی مواقع نی بگم دختر؟!ستاره درچن یچ

شرکت و با   ی ایبه بعد با خودم م نیگفت:از ا خش یبا لحن سرد و نی به حرکت دراومد. آه ه دوبار  نیستاره دورنمونه... ماش  زیت
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  ای ی بر ییجا ی کنه، هروقت خواست جادیبکنم،ممکنه باز برات مزاحمت ا  ه یقض نیا ی برا ی فکر  هیخونه تا  یگرد   یخودم هم برم

  نی. ستاره لب بازکرد تا حرفشو بزنه که آهیر ینم ییجا ییتنها  امیهم که الزم شد خودم باهات م ییبا صدف، جاها ایبا مادرم برو 

 .... یبد  ح یوضبهم ت د یموضوع با  نیا ۀبشنوم بعداً دربار  یز یچ گهیخوام د ی نطق شو کور کرد: نم

!  یپکر یل یشده خانم تاد؟ امروزخ یزی : چد یشده بود پرس  یپکر نی تونست رو کارش تمرکز کنه. کامران از صبح متوجه ا ینم

رفت که قفل بود. کامران   یلیباال انداخت: نه! دوباره خودشو مشغول کارش کرد. به سمت فا ی به کامران کرد سر ینگاه

کامران رو    یۀو دوباره درشو قفل کرد... سرگرم کارش بود که سا د یکش رون یب رو  یداشت. پرونده ا   رنظر یحرکاتشو ز یرچشمیز

  ی پرونده رو برات تموم م نیمن کار ا  یزد وگفت:اگر خسته ا  یکامران لبخند مصنوع  ؟یدار  ی : کارد یپرس  د یباال سرش د  ستادهیا

توهم بهتره   امیخودم از پس کارهام برم ستمیرد: ممنون خسته ندرهم ک فشو یظر ی دستشو بست وابروها ر یز ۀ کنم. ستاره پروند 

 شده بود.  ره یکنم. کامران از جاش تکون نخورد همچنان به ستاره خ ی الزم شد خبرت م یبه کارهات برس  یبر

 ؟ یبگ  یخوا یم  یزیچ-

  یۀگزارش بده، دوست نداشت قض نیگرفت به آه   میرفتار کامران، تصم نیرفت. ستاره متعجب از ا زش ینه...نه... وبه سمت م-

. با سربه  زد یداشت با تلفن حرف م نیهمانگ کرد...آه  ایرفت ازقبل با دن ن یکردن پرونده به اتاق آه  لیتکرار بشه. با تکم روز یف

  نم یگذاشت: کار ا  گفت و پرونده رو جلوش   ی . ستاره ممنونیبعد تلفن رو قطع کرد: خسته نباش  قهی. ده دقنهیستاره اشاره کرد بش

 که کم نداشت؟ یزی:چد یپرس  اتیمال  ۀنگاه کردن به پروند  ن یح نیتموم شد.آه

که بعداً   شی ادار ی شرکت بره دنبال کارها لیبه وک ن یکردم و گذاشتم تو پرونده تا بد  ادداشتیکم داشت که  ی موارد ه یچرا! -

خودشون بره که   بیرو بکشند باال و به ج ات یازمال ی رشوه داده شده تا درصد  نکه یجاها مثل ا یتو بعض اد، ین ش یپ یبراتون مشکل

اعتماد کردم،   ایپرت کرد: منو باش به ک زیم  یپرونده رو رو  ی با کالفگ  نی. آهکنهیم  جادیا کلشرکت مش ی برا ی ازنظرقانون نیا

 افتاده که از چشمم دورمونده.  ی سال چه اتفاقات ک ی نیتو ا ستیمعلوم ن

بوده که زود متوجه   اریحال خدا باهات  نی اعتماد سوءِ استفاده کردن! با ا نیواز ا دن یتون دورنمونده بلکه چشمتونو دوردازچشم -

 .یشد 

تا   ذارمیکار رو کردن کف دستشون م   نیهم که ا یی حق اونها ، یو بهم اطالع داد ی د یازتو ممنون باشم که به موقع فهم د یبا-

 . فتنیبا من در ن گه یبشه که د هی عبرت بق

 بهش باشه.  شتریحواست ب د یبا زنه یکم مشکوک م  ه یکامرانم  نیکردم در ضمن ا فه ی من انجام وظ-

 ؟ یچ ی برا گه یاون د-



 من ستاره  دیام

80 
 

  یبگم اگر ازشرکت اخراجش کن کشه،خالصه یسرک م یواشکی بهش نداره   یربط چیکارها که ه یتو بعض ی دونم ول ی درست نم-

سمت   هی بود به  ز یم ی هرچه رو که رو تیحرکت با دست، با تموم عصان ه یهچل بندازه. تو  یتو تو که بعداً تو و شرکت  نه یبهتراز ا

  ی ستاره رو ترسوند وسکوت کرد. تو یکم  نیآه  یحرکت ناگهان نیزد. ا  یچرخ نجره به سمت پ شی دور صندل  هی پرت کرد و با 

اطراف مو گرفتن   یمزخرف  ی : چه آدمهاد ینشد. لحن سردش به گوش رس  ده یهم شن ی نفس یصدا  یسکوت حت  قهی چند دق نیا

زد و   یکردن؟! دوباره چرخ ه نمک نشناسها ازم سوءِ استفاد نیکارم اشتباه بوده که ا  یکجا یعنیخبرم!   یکه خودم ازشون ب

. مجهول  یکار رو نکن نیقت او ه ی کنم. ستاره عجوالنه گفت: نه نه نه نه!   یفردا اخراجش م  نیسمت ستاره برگشت:کامران روهم

از شرش   شهی دستت بده اون وقت راحت تر م یبهونه ا  هی بذاره  کنه،ی نگاهش کرد که ستاره ادامه داد: اون وقت به من شک م

 خالص شد. 

 ؟ یمثالً چه بهونه ا-

 اونش با من!  -

با استفهام   نی جور کارها استادم. آه  نیراحت! توا  التیپس کامران با تو!اما حواست بهش باشه.ستاره هنگام بلند شدن وگفت:خ-

 نگاهش کرد. 

  یمثل کامران بودن که اخراج شدن، وگرنه من آدم ی کردم افراد  یکه قبالً کار م  ییتو شرکتها ؟خوبیکن ینگاهم م  نطور یچرا ا-

 خانواده پشت سرم باشه.  هی رو از نون خوردن بندازم و آه  ی کس لی دل ی ب ستمین

ازت کش نرفته و قبل از اون تو رو اخراج نکردم! لحن   ی زیچ ه یپسره   نیگفتم؟! برگرد تو اتاقت تا ا  یخوب! حاال مگه چ یلیخ-

  ی کنم تا سر ماه نشده اخراج بشه،جلو ی م ی کار  هی رفتن گفت: حتماً  رونیاز آشوب درونش رو آروم کرد. قبل ازب ی کم ن یشوخ آه

تونست چشم دومش   ی شرکت قرص بود م یدختر تو   نیبا بودن ا یرفت. دلش تا حدود رون یبمنفعته و  ی ریضرر رو ازهرجا بگ 

 باشه.....

  ن یکرد و به کامران داد: بب ست یاز کارگران رو ل ی تعداد محدود نیآه  ۀ نظر داشت. با نقش ر یشد که کامران رو ز ی م ی هفته ا هی

افراد اضافه شده ممکنه   ن یکارگرها بفهمن که رو حقوق ا  یازش باخبر بشه! اگربعض یکس د یمحرمانه است نبا ستیل  نیکامران ا

بدونه متوجه   یز یچ ستیل  نیراجع به ا د ینبا ی کنم کس ی م د یتأک ی کن  کاریباشه تا به موقع بگم چ شت یپ نیاعتصاب کنند، ا

 ش بود.... لب ی رو یلبخند مرموز  کهیدرحال زش یکه؟! کامران سرشو تکون داد: بله خانم تاد. ستاره برگشت سمت م یهست

اخموش تو دلش   شهیهمۀاف یق دن یاومد شرکت. با د یم  نی.بعد از اون ماجرا،با آهد یچیپ نگ یتو پارک  نیآه ی آشنا یقدمها یصدا

خارج   نگی ازپارک نی... سمت شاگرد رفت ونشست.... ماش کنه؟یاخم م  رسه یفقط به من که م ایبلده   دنیبشراصالً خند  ن یگفت: ا

  ادیبارون رو با لذت به عمق وجودش فرستاد. ی بو ق ینفس عم هی بود. چشماشو بست وبا  هرو شست نی زم یزییشد. نم نم بارون پا

  یکه بارون بند نم  یتا زمان د،یدو  ی دشت م  یتو  ربارون ی ز یو فارغ ازهر دغدغه ا  رونیب زد یافتاد که با صنم ازخونه م ییروزها
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  یز یچ ادی؟یکش  ی آه م ی چ ی:برا د یچشم حرکاتشو د ۀازگوش  نی. آهد یهمه حسرت کش نیازا یآه بلند گشت. ی اومد به خونه برنم

 کردم دلم براشون تنگ شده.  ی گرفت: داشتم به خانواده ام فکرم نیبه آه رونینگاهشو از ب  ؟یافتاد

اما باورکن به جز تو به   ی سر به خانواده ات بزن هی  ی بر ذارم یخودخواهم که نم ی لیمن خ  یکن یخودت فکرم ش یدونم االن پ  یم-

 . یبر ذاشتمیو ااِل م   ازهیتو شرکت ن ی ا گه یازهر زمان د شتریکس اعتماد ندارم بودنت ب چیه

 االن هشت ماه گذشته.  ؟ یکرد کاریمجوزچ یبرا  یمونم، راست  یباشه کنارت م ازیگفتم که نگران نباش تا هر وقت که ن-

اند؛ متأسفم! ستاره دوباره   ت یها تو اولو یتونند بهت مجوز بدن، بوم یفعالً نم ی ستین نجایچون اهل ا  گهیبا دوستم حرف زدم م -

 وضعم نبود.   نی: من اگر شانس داشتم االن اد یکش یآه

 . شهیاونها هم نم ۀ کیبدتر از تو دارن که مشکل تو انگشت کوچ ی هاهستنن وضع ی لینکن خ یناشکر-

 ؟ یصحبت رو عوض کرد:حال پدرت چطوره؟ باهاش درتماس  ریمس ن یمنم مشکل خودمو دارم. آه ی دونم ول  یم-

 دارشدم باهاش درتماسم! حالشم خوبه.  یکه گوش  ی به لطف شما از زمان-

 خوب خدا رو شکر......-

  ی شهر دوست دار بو ره یداره م ی مدت ی گفت بهت بگم برا ی ب ی به ستاره گفت:ب نک یشام تو س  ف یکث ی گذاشتن ظرفها نیح صدف

  ه؟ یجوابش چ نه یحرف به طرف ستاره برگشت تا بب نیا دنیدر حال خارج شدن از آشپزخونه بود که با شن  نی. آهیباهاش بر

  یکه گاه  ختهیقدرکار سرم ر نیکنم!تو شرکت ا ی جون فرصت نم ف گذاشت وگفت: صد  نکیظرف رو داخل س  نیستاره آخر

و درون آب چکان    د یظرفوآب کش نی صدف اول کنه؟ یحرکت م یخونه انجام بدم، حاال ک ارم یوقتها مجبورم اونها رو با خودم ب

 بره؟ خواد  یهوا م  نیداد:تو ا یی کنار ظرفشو نتیشو به کاب  ه ی. ستاره تککنهیگذاشت:فردا صبح زود حرکت م

شو از   هی . ستاره تککین  کیپ ی برا ده یبارون باشه االن اونجا بهاره وهواش جون م قه ی که دم به دق ستین نجای دخترم بوشهرمثل ا-

 برم بوشهر. یب  یبار با ب هی گرفت و گفت: پس الزم شد  نتیکاب

  گهید  نیکنه چه برسه به آدم. آه ی هم باشه آخرش هنگ م ،رباط یبارم تا امامزاده نرفت هی شرکت  نی توا  یرفت یحتماً برو! ازوقت -

. خودشو رو تخت انداخت. ذهنش دوباره ستاره  د یپوش  ی باالرفت... دراتاقو بست و لباس راحت ۀ حرفهاشون نشد به طبق یۀمنتظر بق

که با خودم عهد کردم    یداره که باعث شده من قسم مو بشکنم و مدام بهش فکرکنم، من  یی روین چهدختر   ن یآورد: ا ادش یرو به 

رو نخورم و نذارم از خط قرمزم   یجنس مخالف چ یگول ظاهره  گهیراه ندم، د م یخصوص میرو تو حر ی دختر  چیبعد گلسوه

.رو دست راست  ختی تموم محاسباتم بهم ر  دختر  نیموفق شدم اما با اومدن ا یو تا حدود  دمیکه چند سال جنگ   یعبورکنه، من 

  له، یدخترِکُردِ اص ه ی ۀ منحصر به فردش که نشون   ییبایستاره با اون ز ری شد. احساس کرد تصو ره یارون خافتاد. از پنجره به بارش ب

  ی با قطره ها ری تصو  نی. افکارش هم مثل اکنهیپنجره نقش بسته و داره به خاطر شکستن قسمش مسخره اش م ۀشیش  ی رو
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بود چند   دهی فا ی ، ب  ادیب رون یخلسه ب نی کون داد تا از اسرشو محکم ت ن،ییشسته وُسرخوردن به طرف پا شه،یبارون از ش  یبعد 

  دن یمزاحمش شده بود وبا د ستگاهیسرا روزیافتاد که ف یروز  اد ی. افتیدرون ذهنش راه  شتر یب یبا قدرت یا  گهید ر یبعد تصاو هیثان

به درون   یاومد. با بازشدن درِتراس سوز سرد  نییزد،ازتخت پا یرونکشته بود تعجب کرد.غلت روزیف  لحظه اون  نکه یاون صحنه، ا

بهش دست داد   یقطره که تو دستش نشست احساس خوب  نیبارون برد اول ر یاتاقش هجوم آورد، تو خودش جمع شد. دستشو ز

بگم تو   د یبا ؟یشکن ی م ی کی ی کیوقسم هامو  ی د یم جوالن افکارم  ی تو  یقدر پرقدرت دار  ن یکه ا یهست  یزمزمه کرد:ستاره توک 

و    یشکستم بد  ذارم یسرد و سخت وسنگ! نم ن ی!همون آهنمی! من آهیخوا ی که م ی بکن یمنو مجبور به اون کار ی تون یمن

.....سوزِسرما مجبورش کرد درِتراس رو ببنده. برگشت تو تختش... مثل هرشب  یر یبه سخره بگ  ای یپات لگدمال کن ری اعتقاداتمو ز

کرد، بهش    یقدمهاش آرامش م  یقیآروم بسته شد.موس  ی لیو...ده... حاال در اتاق باز وخ ک،دو،سه،چهار،پنجیقدمهاشو شمرد:

  هی مردن، کارهرشبش شده و داره، ش  یدونست نسبت بهش چه احساس   یکه هنوز نم  هی دختر شی کرد درچند متر ی م ی ادآوری

. د یکش  ی. با رفتن ستاره به اتاقش نفس راحتذاشتیرفت چشم رو هم نم ی نم اتاقشبهش عادت کرده بود. تا به  ییجورها

 ...د یرو هم افتادن وخواب یچشماش از خستگ 

  یم جیخواست مسافرت بره آدم رو با سفارشاتش گ  ی م ی اش بود وقت شهیتموم سفارشات مادرشو ازحفظ  بود.کارهم نیآه

زود برگرد دلم برات   ی ب ی نمِ اشک شو با سرانگشت گرفت: ب د یکش  رونی ب ی ب یکرد،حاال نوبت ستاره بود. ستاره خودشو ازآغوش ب 

 . شهیتنگ م 

فقط   ی ب یرو لب ستاره نشست: ب ی بشم. لبخند کمرنگ اما تلخ یبذار با دل خوش راه یکن  ی م مونمیاز رفتن پش یدخترم دار -

  یسکوت طوالن ه یکرد.بعد از  ی رونگاه م یهند  لمیف نیداشت ا  نهیدست به س  ن ی. آهستیکردن ن مونیپش نکهیگفتم زود برگرد ا

خانم تا شب آب غوره   نیاکه معلومه قراره   نطوریکم زودتر!ا  هی کنم  ی! خواهش م شنگمگفت:مامانِ من!مامانِ ق یبا لحن کشدار

نشه ممکنه   داش یاطراف پ ن یوقت ا  ه یهم بگو  نیآم  م،بهیوما به کارمون برس  اد یبند ب  نمیاشک ا د یزودتر برو شا ره،پسیبگ 

 ! ؟یکن  یپشت سرهم تلفن م  ای یزنی به پسرم سر م ی لیتو خ نکهی نازک کرد: نه ا ی. هاجر پشت چشمرهیلولوخوره گازش بگ 

 گردم.    یشرکت شب خسته و کوفته برم رمی آفتاب نزده م ؟صبحین یب یمامان جون تو که وضع منوم-

!تا غذاشو نخوره  یدون  یسرتق منو م  ۀپسر نیسفارش نکنم ها! عادت ا گه ی. روبه صدف کرد:صدف دگمیموند بهش م  ادمیاگر -

  یسفارش م  یمعترض گرفت: مامان! مگه بچه ام که ه  نیتا شام شو بخوره. آه یشیدماغش م  ی بره بخوابه اگر شده مو یذارینم

ساک رو محکم   ۀ دست  نی.آهشترکردیخنده شو ب ن یآه ۀ که چشم غرّ  رهی دهنش گرفت تا خنده اش نگ  ی . ستاره دستشو جلویکن

ستاره؟ به   یخند  ی م  یبپرسم به چ شهیباال انداخت : م یی ستاره رو هوا رفت.هاجر ابرو ۀرفت. خند  رون ی گرفت و ازسالن ب

دم    یافتادم که ماماناشون ه ییاول ابتدا یپسربچه ها اد یجون  یب  یب د یتازه کرد وگفت: ببخش یخنده شو گرفت نفس ی زورجلو

که   ی کن یدرک نم ی بخور اونو نخور.هاجر با افسوس گفت: تا مادرنش نویکارو نکن ا  نیکارو بکن ا نی کنند ا  یسفارش م  قه ی به دق

مادر! توهم   زنه،ستارهیپسره باشه ازصد تا بچه هم بدتره،به خودش بذارمش ماه به ماه لب به غذا نم نیاگربه ا گم،یم  یمن چ
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:سالم منو  د ی و رو سرشو بوس  د یگفت... موقع رفتن مادرشو تو آغوش کش  یظی بهش باشه اول خدا بعد تو. ستاره چشم غل حواست

 من ببوس.  ی تنگ شده اون وروجکها رو هم به جا  یل یبرسون و بهش بگو دلم براش خ نیبه آم

گفت ومادرشو به    یمادرجون. چشم ینکن  تش یوقت اذ  هی ! ستاره دستم امانته، نیچشم!توهم مواظب خودت و اون دختر باش؛آه-

پا رو گاز    ن یبه ساعتش کرد.آه ینگاهداخل اتوبوس فرستاد. مطمئن که شد اتوبوس راه افتاده همراه ستاره به شرکت رفت.  

 .میرس  یگذاشت وگفت: به موقع م 

 سؤال ازت بپرسم؟  هی  شهیمطمئنم! م نو یا یکن  ی که توم ی رانندگ نیبا ا-

 بپرس.-

 ره؟ ینم مایبا هواپ یب  یچرا ب-

 ......کنهی تازه مروح آدمو   عتیباشه اعتقاد داره که طب عتیدوست داره چشمش به طب  اد،مامانمیخوشش نم مایچون ازهواپ-

از خواب بلند شده بود. بوق   شهیازهم رتر ی....دهی خال یلی گذشت. ستاره احساس کرد خونه بدون اون خ  یاز رفتن هاجرم یروز   دو

و تو دهنش   د یتشکراز دستش قاپ ه یرو که صدف براش گرفته بود با   ی شده. لقمه ا رش یداد د  ینشون م  نیآه  یدرپ  یپ یها

وگفت:   د یکش ی قیفرستاد ونفس عم نییجلو نشست لقمه شو به زور پا  یرو صندل  یقترسوند. و  نیچپاند. باعجله خودشو به ماش 

ساعت چنده؟   ی دون ی به ستاره رفت:م ی چشم غرّه ا ؟ یومد ین ای شش ماهه که بدن ؟ی زنیقدربوق م  نیا ی چته بابا! سرآورد

خصلتش عادت کرده   ن یبه ا گهید  نیخنده اش گرفت. آه نیآه تیتواوج عصبان  شهیشرکتم ها! مثل هم س ییر یناسالمت

  یزود   نیشده صبح به ا یکنه: سالم دامون چ تیبه شخص پشت تلفن هم سرا تشیباعث شد که عصبان ل یزنگ موبا یبود.صدا

 ؟ یتماس گرفت

-........... 

 حرفتو بزن. -

-........... 

 ؟ یکن یکارمیاوج گرفت: پس تو اونجا چ شتر یب نیآه یصدا ناگهان

-.......... 

  ه یازجا کنده شد...  نیماش  هو یداشبورت پرت کرد...  ی رو رو لیاونجا. بعد از قطع تلفن موبا ام یم فتمینکن االن راه م ی کار چیه-

 درحال حرکت بود.....به سمت معدن  ییبا سرعت باال نیزوم شده بود. ماش  لومترشماریدست ستاره رو داشبورت ونگاهش رو ک
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معدن تواتاق جلسه نشسته بودن.   نیازمهندس  گه ید  ی. دامون همراه رضا وستاره وچند تاستادنی کارمندها به احترامش ا تمام

  ی اتفاق نی همچ ه یخوان؟ تا حاال سابقه نداشته  یم  یچ گن؟اصالًیم  ی:چه مرگشون شده ؟چد یبا خشم رو به دامون پرس  نیآه

بده. نگاه رضا به جمع حاضرافتاد و   حیراسخ هم توض ی آقا  یبرا یکه به من گفت  ویحرف به رضا کرد: اون  ی ! دامون اشاره افتهیب

از کارگرها   ی بعض دمیسنگ تهران چک کنم د ۀسفارشات کارخان ی :صبح که رفتم کار بچه ها رو براد یرس  نیآخرسر به آه

زد:اون   یپوزخند صدادار نی. آهد یببر که دستمزدمون رو باال  می کن یکارم  ی نگفتن ما زما دمیعلت شو پرس  ی اعتصاب کردن وقت

بودن.   ی و سه نفر  ستیکرد:حدود...حدود ب ی کردن؟رضا من من ییادعا ن یهمچ هی چند نفربودن که  یگ یکه م ی تعداد ن یوقت ا

پاشون   ری ز ی کیبود که حقوق تموم کارگرها و کارمندان رو اضافه کردم،مطمئنم  شیشش ماه پ ن یباال رفت:هم ن یآه یابروها

 توئه رضا! ۀگرمه به عهد  یوپشتشون به ک   رنی گ ی دستور م  یازک نکهیکردن ا  یخبط بزرگ نیهمچ  هی که  هنشست

رولب   یکه لبخند محو   و ستاره بهم گره خورد نی. نگاه آهدمیرو بهتون اطالع م جهیکنم ونت یم  یریگ یحتماً جناب راسخ پ-

براشون الزمه   یحساب  هی تنب  هی که اعتصاب کردن   یکنم! به نظرمن اون افراد  ی جناب راسخ که دخالت م د یستاره نشست: ببخش

  نیهمچ  ه یبا  ش یمنه که چند سال پ  یشخص  ۀتجرب   نیتکرار نشه البته بگم ا  هی ضق ن یا گهیعبرت بشه که د ن یریسا یتا برا

فردا   میبگذر ی مسئله به راحت ن یازا میروبرو شدم، که خوبم جواب داد. دامون گفت:منم با نظرخانم تاد موافقم اگر بخوا یمسئله ا 

هم با نظر ستاره موافق بودن.   هی که بق د یروهم پرس  ه جلس رافرادینظرسا  نیاوضاع و احوالمون! آه شهی م  نیخورد ا ی به توق یتا تق 

  ی ورأ نی کردن. با بلند شدن آه ی بود که داشتن بحث م م یبه سه ساعت ون ک ینزد د یبه صورت خسته اش کش ی دست نیآه

  نیآهمعاون اول دامون خواست تا بمونند.سالن جلسه خلوت شد  یسییر  ی ازدامون،رضا وآقا نیجلسه اعالم شد. آه انیپا تیاکثر

اعتصابه واخراجش کن،   ن یا یکه بان  یبگرد دنبال اون کس ،اولیکارتو به نحو احسن انجام بد  شهیخوام مثل هم ی گفت:دامون م

سوم   کی به مدت سه ماه  ه، یازشون سربزنه حکم اخراجشون قطع  ییکه اگردوباره خطا ریبگ  ی تعهد کتب ه یکارگرها  یۀ ازبق

 ؟ ی ف بزنباهاشون حر  ی خوا ی تکون داد: باشه، خودت نم ینکنند. دامون سر  یی ها ط غل نیهمچ گه یازحقوشون رو کم کن تا د

سفارشات تهران تا   رکهیتماس بگ  نیتوشون گُمه درضمن با نو نیدارم که ا  یروگرفتاریخودم توشرکت هزار گ ست، ین یازینه ن -

رو که   ییاونها یمدت دارنباشه. رضا بلند شد: پس من برم اسام ره یگ  یرو که م   ییکن چک ها د یآماده اس تأک  نده یآ ۀ هفت

 کنم. ستیاعتصاب کردن رو ل 

  یهایکار  زهی کنم که حواست به ر ی از زحمات شما هم تشکر م یسییر  ی آقا زهست،ی ازت ممنونم که حواست به همه چ رضا-

  فه ی گفت:انجام وظ ی با لحن آروم یسییداره. ر ازین  یلیمثل شما خ یشرکت به افراد  ن یپاشو کج بذاره ا ی کس ی ذاریمعدنه و نم

وستاره رفت.    نیبا آه  نیوپاره کردن، دامون تا دم ماش  که ی. بعد ازتعارف تنیحق دار  ی لیاس قربان شما به گردن منو خانواده ام خ

 ستاره کمربندشو بست وبه دامون گفت: به آهوجون سالم برسون بهش بگو دلم براش تنگ شده.

 لوشان. مییایسر ب  هی چشم احتماالً آخرهفته -

 نرفت.   یب ی آخرش آهو با ب-
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 . لهیگفت:از بس که شوهر ذل یجد  نیخواست. آه ی نطوریخودش ا-

 برادر زن جان. لمیمنم که زن ذل   ن یاز بس که شوهر دوسته ا-

  نیکن جناب دامون خان! خودم ختم روزگارم، آخرهفته منتظرتونم. دامون از ماش  اه یو منم باورکردم، برو خودتو س  ی توگفت-

 راه افتاد......  نیبوق ماش  هی فاصله گرفت: چشم. با 

  ن یو زمستون رو با ا ز ییبود. ستاره گفت: شما چطورتموم پا یبارندگ  ۀوآماد ی رفت.هوا دوباره ابر یشکافت وم یجاده رو م  نیماش 

 . یزییپا ریدلگ  ی هوا ن یتوا ره یآدم سرم ۀحوصل  د؟ یکن ی سرم یبارندگ

بعد از   ی تون ی که م   نهیبرف ا یداد وگفت:خوب   هی تک لی اتومب ۀ شی. ستاره دستشو به ش د یکن ی که شما با برف سرم  یهمون طور -

آبه.   سیوان حموم نشستم وکل بدنم خ  هی کنم تو    یاحساس م ؟ یبارون چ ی ول  یدرست کن   یآدم برف   ای یبرف باز  یبر دنشیبار

. ستاره بحث رو عوض  گهیجور د ه یجور برف هم  ه یخودشو داره، بارون   یی بایز یز یرچزد:ه  یستاره به وان حموم لبخند  ه یاز تشب

به   یینگاه گذرا ن ی. آهفتهی ب ی اتفاق نیهمچ  هی دونست که قراره  یاخراج کامران! چون تنها اون م یخوب برا  ۀبهان ه ی نم یکرد:ا

گرفت    هج ینت شه یرفت و روشنش کرد: پس م نیش ما ی ستاره که دماغش از سرما قرمزشده بود کرد.دستش ناخوداگاه سمت بخار

  نیراحت عذرشو بخواه تا دماغ ا یلیبهش کرد وگفت: حاال خ ی زینگاه تشکرآم نیکارِآه نی. به خاطر اروزهیف  یازآدمها یکیکه 

 اومد. یمردک خوشم نم نیبسوزه من ازهمون اولشم از ا یگ یکه م  یروز یف

 .....کارکنمیدونم باهاش چ  یم-

  ی ازصندل هی کرد. تک  یونگاهش م ستادهی که درکمال وقاحت، پوزخند به لب ا ی بزرگش نشسته وزل زده بود به کامران زیم پشت

گفتن داره   یبرا  ی بگو اگر حرف  زتیهمه چ  ی شو حفظ  کنه: برو به اون ارباب ب ی تونه خونسرد ی که م  ییکرد تا جا ی گرفت. سع

کنه و از پشت خنجر بزنه، کاش از اول   می آدم پست خودشو پشت شماها قا ه ی ن یع نکهیجلو و حرفشو بزنه، نه ا ادیمرد ب هی مثل 

آوردم که تا عمر   یسرت م  یی قطعاً بال یپست فطرت  روزیمواجب اون ف ره یج ی ب یازاون نوچه ها یکیدونستم که توهم   یم

کرد: تو    زستونی م یدستهاشو رو  نی هداد.آ  یزل زده وبه حرفهاش گوش م  ن ی. کامران همونطور به آهیفراموش نکن یداشت

!  هی تسو یبرا یرو نخورم، حاال هم برو حسابدار ش یدر پوست م ییکنم تا گول گرگها ی ری سخت گ شتر یب د یانتخاب کارمندهام با

در   ۀ ر یدستگ  ی ت دستش روچشمام گم شو خائن. کامران تا دم در رف ی! با دست به دراشاره کرد:زودتر ازجلو یتو اخراج

  نیتموم نشده ا  یچی کردن من ه رون یباشه که با ب ادتون یرسونم اما  یروزم یبه ف غامتو یوگفت: حتماً پ ن یسمت آه تموند،برگش

شرکت دست به   نیبدست آوردن ا ی اون برا کنه؛یضربه زدن به شما استفاده م یبرا یا گه ید یشناسم ازراهها یکه من م  یروز یف

  ز یم ی که رو ی زیهرچ تیرفت. با عصبان  رون یو ب د یمواظب خودتون باش  شتریبهتره ب اره، یتا ازچنگ شما درش ب  زنه یم  یهرکار

شد... ازپشت  ابون یخ ۀ ریزد و خ یپشت سرش چرخ ۀبه پنجر  ی.با صندلد یچیاتاق پ یتو  ی بد  ی. صدا نیبود و پرت کرد رو زم

به   م یحرکت بود جلب شد.مستق الدرح  یی که با سرعت باال ینیتوجه اش به ماش  د، ید ابون یاز خ پنجره کامران رو درحال عبور 

پرت   ابونیازخ یکامران رفت رو هوا و به گوشه ا ه یکامران مونده بود که درصدم ثان  یرفت. هنوز توهضم حرفها یطرف کامران م 
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کرد.    یاتاقش بود و داشت باهاش بحث م ی تو  شیپ ۀ قی ند دقبا همون سرعت باال فرارکرد. تو شوک بود. کامران تا چ نیشد.ماش 

به   دنیرس  یحد پست بود که برا  نیتا ا روزیف  یعنیبرگشت  زش یدورشو گرفت. چشماشو بست و به سمت م  ی ادیز تیجمع

 ییبا صدا نیبود که آه  ده یپوشه بدست وارد شد. قدم اول به دوم نرس  ایباز و دن ی بزنه؟! دربا تقه ا ی هدفش دست به آدم کش

  یرفت. وقت  رونیدوباره ب  یکوتاه ۀ و بل ی با عذرخواه ایاتاق نشه. دن رد وا  یساعت هم کس هی گفت: االن نه! تا  ف یخسته و ضع

لحظه! ستاره گنگ   ه یاره  بره.آروم صداش زد:ست ن یخواست به اتاق آه ی با ستاره مواجه شد. م نه یبش زش یبرگشت پشت م

 ؟یزن یحرف م واش ی:چرا ستادیا زش یم  ینگاهش کرد و روبرو

 رو تو اتاقش راه ندم.   ی ساعت کس هی پکره، گفت تا  ی لیتو،خ  یبر  شهینم-

ور رفت تو همون حال جواب ستاره رو داد: نه نتونستم بفهمم   وترش یپوشه رو داخل کشو گذاشت و به کامپ اینگفت چرا؟ دن-

 چشه.

فاصله گرفت   زش ی گام ازم ه یگفت که ستاره   یبلند  ۀچنان ن  ایتونستم بفهمم چشه. دن  د یبذارمن برم شا-

رات روضه  ساعت ب  هی بدوش؟!  یگ ینره تو م گم یبازشد:من م ی به لبخند  ایدن  یچه طرز نه گفتنه! لبها نی!ادمیوگفت:زهرمار!ترس 

  ایدن  نکهی نکرد؛ قبل ازا  ایدن ی به حرفها ی! ستاره توجهیبر  شهیمچشه؟!نه خواهر جون ن نم یمن برم اون تو بب ی خوندم که بگ 

بود که   یو درب وداغون خته ی اتاق بهم ر هی که به چشمش خورد  یزیچ  نیبهش برسه وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست. اول

  ه یخنک ستاره ته ر ر عط ی بود وچشماش بسته. بو ز یم ی شد، سرش رو  دهیکش  نیبمب توش منفجر شده. نگاهش به آه هیانگار 

  شونیرو راه نده. نشستن ستاره رو حس کرد. پر یدرحالتش بده گفت: به خانم راد گفتم کس  یرییتغ  نکهیهاش نفوذ کرد. بدون ا

نشسته   شی ا زانو و شال هم رنگش که با پوست صورتش تضاد داشت چند قدمت  یکاربن  یآب  یپالتو هی سرشو بلند کرد. ستاره با 

که بهش    ی جورقرص مسکن هی داد  یاتاق بهش آرامش م  یفراموش کرد، بودن ستاره تو   یلحظه ا   یرو برا  نکامرا  یۀ بود. قض

.  د یبه صورتش کش یف دستهد  ی ب ؟یشونی پر نطور یگفت: موضوع کامرانه که ا ی و آروم  یمعتاد شده بود.ستاره در کمال خونسرد 

  یتصادف کرد. ابروها نیماش   هی با  شیپ ۀ ق یچند دق ن یهم راندوشش بود: کام  یرو  ایدن یداد انگار تموم خستگ   هی تک ی به صندل

  میمستق نیعمد بود، چون ماش  ی مطمئنم که از رو دم، یازپنجره د-  ؟یدون   ی: تواز کجا مدنیکه داشت باال پر  ییستاره تا جا

 روزه؟ یکه کار ف  یکن  یاومد: تو فکر م  رونی آه از دهنش ب هی شب یز یترمزهم نزد. ستاره چ ش ین هی کرد اصالً   رش یسمتش رفت وز

 کنم مطمئنم.   یفکرنم-

 حد که دست به کشتن آدمها بزنه.  نیتا ا  یعنیمن!  یخدا-

  ی تو سکوت گذشت. نگاه ستاره به ساعت رو ی حذفش کرد. مدت شیباز ۀ از صفح ن یهم یسوخته بود برا  ۀمهر  ه یکامران براش -

مواظب   ی راز ی شرکت بهتره، منو آقا یحال زارت نمون نیبه سه بعد ازظهربود سکوت رو شکست:تو بروخونه، با ا کی نزد وارافتاد ید

 . میزهستیهمه چ
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سرم به کارم گرمه، کمتر به فکر اون   نجا یوحالمو بدترکنه حداقل ا  اد ینحس کامران جلوم ب ۀافیبشه؟ که ق  ی برم خونه که چ-

 . فتمی م یعوض

. ازجاش پا شد رو به پنجره و  یشیم تیخودت اذ  ینجور یاگر سرت به کارت هم گرم باشه فکرش مثل مته رو اعصابته! ا یحت-

ال حرکت رو  که اطراف آمبوالنسِ درح  ی. ستاره کنجکاوانه رفت وکنارش قرارگرفت. از پنجره به مردم ستادیپشت به ستاره ا

کتش رو بدست گرفت و    نیینگاه کرد همچنان محو اون صحنه بود. پا ن یهچشم به آ ۀ شد. ازگوش  رهیخلوت کرده بودن خ

بهش دست  ی حس بد  ه یصورتش متوقف شد.  ی... مات کار ستاره شد.نگاهش آروم از رو دست ستاره باال اومد و رو د یکش

بوسه   ه یزور ازش  هتا با ناز وعشوه خودشو تو بغلش جا بده و ب  د یکش  یکتش رو م  ۀگوش  شهیبود که هم نیداد.عادت گلسو ا

حرکت کتش رو از   هی کرد. اخمهاش تو هم گره خورد. با  یباز کارِخودشو م  ی ول  ادیکار بدش م نیدونست ازا   یم  نکهیبا ا ره،یبگ 

لب   ری بهش برخورد ز ی لیخ نیحرکت آه ن یگذاشت. ازده رو تو اتاق تنها  رتیح ۀ کارش ستار نی. با اد یکش رون یستاره ب یدستها

 خودش فکر کرده؟!...... ش یپ یچ یروان  ۀ کنه، پسر  تشیاذ الیتا کمتر فکر وخ ارمیاز اون حال درش ب واستمغر زد: فقط خ

              *********************************** 

شرکت تا حاال    سیکرد.سرو   شیبه ساعت مچ ی. نگاهد یبار یشد پشت سرهم م  یم  ی بارون قصد بند اومدن نداشت. چند روز نیا

رفت.   نییپا یک یکرد و پله ها رو دوتا  یخداحافظ ا یاز دن عینشد. سر نی چنگ زد. منتظرآه  ز یاز رو م  فشوی ک  تیرفته بود. با عصبان

حرکت کرد و رفت   نیماش  د،یکه رس  نیپا تند کرد هم د ید ستگاهیبره... از دور اتوبوس رو تو ا وس اتوب ستگاهیچترشو بازکرد تا به ا

به انتظار اتوبوس   یبه شش بود.رو صندل ک یبه ساعتش کرد نزد یهوا دوباره نگاه ی کیبه شانس خودش لعنت فرستاد. تو اون تار

از اتوبوس   شد و قهیدق ستیدهنش گرفت و ها کرد.... ب جلو. دستهاشو چاند یبه خودش پ شترینشست.از سرما پالتوشو ب یبعد 

رو کم داشت،   ی کی ن یبه صفحه اش کرد ا ی آورد. نگاه رون یب فشیاز تو ک  ع یبلند شد، سر شیگوش   ینشد. صدا ی خبر یبعد 

شد.  ی رد م درتبه ن نیبه اطرافش کرد. ماش  یهم تماس گرفت و باز جواب نداد ... نگاه گه یبود. رد تماس زد. چند بار د نیآه

از   نکه یا یبرا سادیوا  نیکه رد شد دست تکون داد. ماش   ینیماش  ن یاول ی . بلند شد برا ادیاتوبوس هم لج کرده بود که ن نیامشب ا

تذکر داد: آقا   ره یرو اشتباه م  ر یگذشت. متوجه شد راننده مس  یا قه ی سوارشد و آدرس داد ... چند دق عی بارون در امان باشه سر

چندش   ۀخند   هی زد با  د یستاره رو د نیماش  ۀن ییدرشت راننده از آ ی. چشماد یر یه رو اشتباه مرا د یاما شما دار رم یگفتم که کجا م

به عرضتون برسونم   ی ول می ریقاف هم م ۀ داد گفت:خانم شما بفرما کجا؟ ما تا قل  یو زردشو نشون م  اهیس  یکه تموم دندونها ی آور

  یشهر یتاکس ۀرانند  د ینبا نیستاره به صدا دراومد. ا ی بد نگذره. زنگ خطر برا تونکنم به ی م یامشبو مهمون ما باش سع  هی

گفت: کجا خوشگل خانم؟   یتو دماغ یشم. راننده با صدا اده یخوام پ یداد زد: خجالت بکش آقا! زود بزن کنارم   تیباشه! با عصبان

 . یبر  یخوا یهم م  یو زود   یاومد  رید

که    ادیچموش خوشم م یدخترها نیقدر ازا نیزد وگفت: ا ی هیکر ۀها! راننده خند  ی ندو  یخودت م   ی مردک نفهم اگر نگه ندار-

کنترل فرمان ازدست راننده خارج شد. ستاره مهلت   ی لحظه ا یبلند کرد ومحکم زد تو سرش.برا فشو یدفعه ک   هی نگو. ستاره 

احمق ولم کن االن   ۀ راننده از درد بلند شد: دختر اد ی. فرد یبه سمت عقب کش قدرتنداد،از پشت سر موهاشو چنگ زد و با تموم  
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به   یه کسنداشت ک  ی د یام چیه ابونی خ یو خلوت  یکیتار  نیکرد. تو ا  ی. ستاره ول کن نبود و کارخودشو ممی کن ی تصادف م

برخورد کرد که ستاره به جلو   ابانیخ ربه جدول کنا یاز دست راننده خارج شد وبا چنان قدرت نی دادش برسه. کالً کنترل ماش 

برخورد   نیماش   یجلو  ۀشیاصابت کرد. راننده هم به علت نبستن کمربند سرش به ش  نیپرتاپ شد و سرش به داشبورت ماش 

ازشهر فاصله داشتن. اشکش با  یلیبه اطرافش کرد خ ی. نگاهد یکش  رونیب نیشو ازماش . با زحمت خودرونیوخون فواره زد ب

  ریخونه رو گرفت. ز ۀآورد. شمار رونیب فشی رو ازک ل یلرزونش موبا یتو بدنش نشست. با دستها یدرهم شد. لرز بد   نقطرات بارو 

مونه. اما مگه   ی به بعد هم مقاوم م نیمحکم ومقاوم بوده از ا شه یهم ره،ستارهیصدام ارتعاش بگ  د یزد: نبا ی لب با خودش حرف م

  ی زیچ نیشب و شرشر تند بارون، بهتر یک یصدف تو اون تار یبهم نخوره.... صدا اش که صداش نلرزه و دندونه ذاشتیسرما م نیا

نذاشت  یصدف پشت گوش  غ یشو خفه کنه:صدف منم ستاره... ج هیکرد گر  یبه لرز نشسته سع ییکرد.با صدا ی بود که آرامش م

 حرفشو تموم کنه. 

 - .......... 

  یصدف صدا یصدا ی دنبالم... به جا  ا یزود ب ی لیدونم کجام تو رو خدا خ ی اش ناخودگاه بلند شد: صدف من نم هی گر یصدا

با پشت دست اشکهاشو پاک کرد: فقط   ؟ یآدرس بد  یتون ی م ؟ییکجا نم یبه گوشش خورد: درست حرف بزن بب نیآه یعصبان

 دونم ازشهر فاصله دارم.  یم

-........... 

اش   هی گر نی شترازایدهنش گرفت تا ب یکرد. دستشو جلو  یفرمون افتاده بود نگاه  یسرش رو  هوش یستاره به راننده که هنوز ب 

  ی چیه یک یتار نیدونم کجام! تو ا ی:نمصورتش پاک کرد یبارون رو از رو  یبا پشت دست قطره ها د،ی. دماغشو باال کشرهینگ 

 .  د یشن ی رو پشت گوش  نیآه ۀ . نفس کالف ستیمشخص ن

-.......... 

چند متر   یی تابلو ه یکه   ستین یچ ی گرفت تا بگه ه و یگوش  د یبود ناام کیکرد همه جا تار یستاره دوباره به اطراف نگاه 

سمت تابلو پا تندکرد.به زحمت تونست   زدیرحمانه به صورتش م ی که ب  یبارون یها انه یاعتنا به تاز ی دورترتوجه شو جلب کرد. ب 

 هست که روش نوشته به سمت امامزاده.  ییتابلو  هی دستش بود گفت:  ی گوش  طورکه تابلو رو بخونه. همون  ی کمرنگ رو  ۀکلم

-........... 

قرار داد.چه مدت تو اون    انهیحمانه مورد تازر  یشو ب فی اون بارون تند کنار تابلو چمپاتمه زد و نشست. بارون تن ظر ر یباشه. ز-

باز مزاحم   د ی ترس   ینداشت م ستادن یا یشد.نا ی خاک ۀکه وارد جاد  د ی رو د ینیدونست......از دور نورماش  ی حال نشسته بود رو نم

 یرد اشکهاش بکه به گوشش خو نیآه یشد. صدا اده ینفر مثل برق و باد ازش پ هی . ستادیدو متر مانده به تابلو ا نیباشه. ماش 

اخمو   شهیهم ن یرو باال سرش حس کرد. سرشو باال آورد به آه نیآه  ستادنیشدن. ا یکیگونه اش ُسرخوردن و با باران    یصدا رو
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. به  دهیموش آب کش یشد  م یتکون داد وگفت: بلند شو بر یآب شده بود سر  س یبهش کرد خ یاز سر تا پا نگاه نینگاه کرد. آه

به اون   د یبا  هوشهیب نینفر چند مترجلوتر تو ماش  هی گفت:  ه، ی بغضِ گر ایدونست از سرماست  یکه نم ییصدا ستاد،بایزحمت ا

چه   نجای: ا د یدرب وداغون پرس  نیماش   دن یشد.... با د ده یهم متعجب دنبالش کش نیرفت. آه  نیو به سمت ماش   میکمک کن 

 ؟ یکن  ی م کاریچ نجا یاتو ی شب ه؟نصفیمرد ک نیخبره؟ با دست راننده رو نشون داد: ستاره ا

  ه یبد هوا،   تی و وضع ی کیتار ن یجرقه زد، تو ا نیتو ذهن آه ی زیچ ه ی.  م یراننده کمک کن ن یبه ا د یداستانش مفصله! اما االن با-

پست   نیشد: فقط نگو که ا ره یبه ستاره خ رت یتونه داشته باشه با ح ی نم شتریب  یمعن  هی شده و حال بد ستاره  هوش یب ۀرانند 

من! ستاره   یوگفت: خدا د یکش  یآه ن یستاره به وضوح رو گونه اش نشست،آه یداشته ستاره؟! اشکها ی فطرت بهت سوقصد 

  د ینبا یدون  ینم ی عنی!یکار رو کرد  نی ا یکه بگم سهو ی ستیبچه هم ن ؟ یبش ینیماش  نیهمچن  ه یسوار  یچطور جرأت کرد 

خودخواه   نِیآه  یبود که چرا جلو  بیخودش هم عج یشد. برا  لیآروم ستاره به هق هق تبد   یۀشد؟ گر ی شخص یها نیسوارماش 

که اون   د ینکش ی نزد وبا صد وده تماس گرفت..... طول یحرف  گهیهم د  ن ی. همونجا نشست. آهدهیاز خودش ضعف نشون م نطوریا

  یهم خواستن که فردا به آگاه نیمنتقل کردن. از آه   رستانمایشد. راننده رو به ب س یوسکوت مرگ بارش پر از پل  کیتار  ۀمنطق 

 بده....   لیتشک  وندهبره و پر 

تو   ن یآه یداده و چشماشو بسته بود. صدا ه یتک  یصندل ی به سمت خونه درحرکت بودن. ستاره به پشت ن یآه لیبراتومب  سوار

  یکیتو سکوت و اون تار ن یقطع کرد... آه  ویگوش  ع یکردم برگرد خونه، سر داش یپ نی: نوزدیداشت با تلفن حرف م د یچیپ نیماش 

 ......د یلرز   یدرجه روشن بود اما ستاره از سرما م  نیتا آخر یآب بودن. بخار س یشب نحس به جاده چشم  داشت، هر دو خ

.  ستادیرفت ا ی اتاق ستاره م که تازه لباسهاشوعوض کرده وداشت به سمت نیآه  دنیاومد.با د رونیآروم ازاتاق ستاره ب صدف

 باالست. ی لیآقا! تبش خ ستی:حالش چطوره؟ صدف نگران گفت: اصالً خوب ن د یشو بست وپرس  ن یسرآست ۀدکم نیآه

هم به اتاق ستاره رفت.   نیرفت. آه نییپا  ۀگفت و به طبق   یتماس گرفتم تو راهه! اومد خبرم کن. صدف چشم  یبا دکتر اقدس -

  یکرد. نگران لب تخت نشست. چشم به صورت تبدارش دوخت. موها  ی تخت افتاده بود ناراحتش م  یرو حالی ستاره که ب دنید

از دستش ُسر   شم یچون ابر فیاون موها رو تو دستش گرفت، نرم و لط ز ا یشبق مانندش اطرافش پخش شده بودن. طرّه ا 

به   یا  گهیاونو قلقلک داد. دوست نداشت چشم کس د ی. حسد ید  یرو م اه یس  یموها نیکه چشمش ا  هیبار ن یدوم ن یخوردن. ا

دونست کدوم کشو رو    یمن ستاد یلحظه ا  هی کمدش رفت. ی سروقت کشوها اد، یدکترب نکه ی. قبل ازافتهیب با یبلند وز یاون موها

ازشالها رو برداشت و با عجله   یکی.د ی کش یلباسها نفس راحت  دنیرو باز کرد. با د  ی اول یگفت و کشو   ییخدا د یبازکنه؟ به ام

که امکان داشت   یی تا جا رشالیسرش رد کرد، موهاشو ز ریبرد و شال رو از ز رسرش یبرگشت لب تخت نشست. آروم دست ز

.  رهیدرِ اتاق باعث شد از ستاره فاصله بگ   یکرد.صدا ی م ی کار نیهمچ  هی بود که  یبار ن یاول نی پنهان کرد. بعد از سه سال ا

گرمتون   د ی رو بخور ر یش  نیگذاشت وگفت: آقا ا  یزعسلیم  یرو رو  وانیاومد داخل. ل  رگرم یش  وانیل  ه یت. صدف با گف ی د ییبفرما

 بشه.
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کنم...... به صورت ستاره زل زد، نفسشو    یکه اومد خبرتون م  نی:نه همستادیصدف ازرفتن ا ومده؟ی ممنونم صدف! دکترهنوز ن-

  یبا خودش به خونه برگرده؟ صدا شهی کرده؟ چرا نموند تا مثل هم  یکار  نیچهم ه یدونست چرا ستاره   ی داد، هنوز نم رون یب

پله   نی: کجا بود؟ االن کجاست؟ آخرد ینگران پرس  نویوارد سالن شدن. م  نو یهمراه م ن یرفت. نو رونیزنگ خونه که اومد ازاتاق ب

 باالست. ۀ تو اتاقش طبق  ؟یگفت:چته دختر؟چقدرعجول نو یرو به م ن یاومد و سالم داد. هر دو جوابشو دادن. آه نییرو پا

 شده؟!   ی چ ید یفهم-

خارج نشد که    ن یاز دهن آه ی قدر حالش بده؟ هنوزحرف  نیا یعنی: د ینگران پرس  نو ی. مادیاش مفصله االن منتظردکترم تا ب هی قض-

 در رو بازکرد.... ع یاومد صدف سردوباره زنگ خونه به صدا در

دار   ی . لبخند معنستادیاتاق ستاره ا یداشت. روبرو  یتازگ نیرفتارِآه  نیا ن ینو یطول سالن رو رفت واومد. برا  ی چند بار نیآه

 ؟ یکن  ینگاه م  ی نطوری:چرا اد یدور نموند پرس   نیاز چشم آه نینو

 ؟ یچطور-

  جادیا تیتو زندگ  یوتحوّل اساس  ر ییتغ ه ی کردم اگر   ی: داشتم فکرم ستادیا نیوکنارآه وارگرفت یاز د ه ی.تکیدون   یخودت بهترم-

  یچینشست:ه نیآه  ۀ. دستش رو شون یگ ی م ی دونم چ  یکرد:من که هنوز نم جش یگ ن یدو پهلو بودن حرف نو شه؟ یم ی بشه چ

  نویاومدن دکتر به همراه م رونی.... با بینکن جیسؤاالت پرت وپالت، منم گ اتا ب ی خودت بمون یج ی! بهتره تو گیچ یداداش! ه

نشست.  نیدار رو لب نو ی : حالش چطوره دکتر؟ باز همون لبخند معند ینگران ترازقبل پرس  نی تموم موند.آه  مهیحرفشون ن

بهش   ی سر هی دوباره   ربذاره،فرداس تا بحران رو پشت  نیمراقبش باش  یل یخ د یامشب با ستیدکترجواب  داد: حالش اصالً خوب ن

  ینسخه رو گرفت: من م نیجلوتر ازآه نی . دست نوریداروها رو بگ  نیبرو دارخونه  و ا ع یگرفت: سر ن یزنم. نسخه رو طرف آه یم

گذاشت    ز یم یرو رو  ی چا ین یخشک بودن اشاره کرد... صدف س  مه یکه هنوز ن یی ! به موهایبر رون یوضع ب  ن یخواد با ا ینم رم یگ

دختر   نیکنجکاو شده بود که ا  ؟دکترهمیکرد   داش یکجا پ ی:نگفتد یپرس  نیشو برداشت ازآه یینوچایبه آشپزخونه برگشت. م  و

 نیماش   هی خونه  اد یموضوع رو بفهمه گفت: خواسته ب  یدوست نداشت کس ن یراسخ  داره؟ آه ۀ با خانواد یو چه نسبت ه یک

.  د یلرز  ی از ترس م دمیرس  ی وقت  ره،ی گ ی که از اونجا باهام تماس م کنه یم  میقاکوچه   ه یترس خودشو تو  شه،از یمزاحمش م

رفته؟   ییجا نمیب یرو امشب نم یب  یب ی بهش رحم  کرده؛ راست یلیشو تو دستش جابجا کرد وگفت:خدا خ ییدکتراستکان چا

برگردوند رو   ی ن یرو تو س  یرفته بوشهر. دکتراستکان خال یمدت  یباال بود اما متوجه سؤال دکترشد: برا ۀ به طبق نیتموم حواس آه

فرستادش   اهیکه دکتردنبال نخود س  د یفهم  نوی تا داروهاش برسه. م یما باش  ض یمر  نیمراقب ا ی: دخترم بهتره تو برنوکردیبه م 

  هی  نوی دکتر رفت رو هوا. م  ۀبا تشر اسمشو صدا زد که خند  نی! نوگهی دبگو شرّت رو کم کن برو باال  ییهویکج کرد وگفت:   یدهن

  یز یموضوع چ  ای ؟ یکن ی دختر کمک م  نیبه ا ی باورکنم که دار نی : آهد یپرس  ن ینو،دکترازآهیگفت و رفت... با رفتن م یشیا

بگم   یدو ابروشو فشارداد، نگاه سردشو به دکتر دوخت: من هرچ نیبا دو انگشت سبابه و شست ب نی کمک کردنه؟ آه  هی از  شتریب

شناخت سالها دوست و   یرو م نیخوب آه  ی لی. دکترخستیفکرکن برام مهم ن ی هر طور که دوست دار یزن  یشما ساز خودتو م
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منم مثل   ن ید وتلخ! آهسر شه یبزنه:مثل هم ی باعث شد لبخند  نیخانواده بوده تا االن. جواب تلخ آه نیا یی تنها ارِغاریو   قیرف

  ت یفقط خودت اذ ی نطوریا ؟یفراموشش کن  ی خوا یزنم، سه سال از اون موضوع گذشته نم  یحرفو م  نیکه ا  یپدرتم! برام مهم

  ی دست یتو دست  ندهیآ  یدار  نکه یخرابت از اخالق سردت از ا یۀ از روح گهیاز تو برام م شمیپ ادیکه م ی ب ی وقتها ب  ی،گاهیشیم

  هدوست ندار ی عنی ن یبلند شد و ا نیآه ؟ ید یم نطورعذابشیکرده که ا یباش!چه گناه رت یکم به فکرمادر پ ه ی! یکن  یخراب م

.  رهیاز درد آروم بگ  یسردرد لعنت  نیمسکن بده تا ا ه یداد: صدف   هیجواب پس بده. به طرف آشپزخونه رفت به اوپن تک یبه کس

هنوز به   نکهینداره اونم ا  شتریب ی معن ه ی نی ا ؟ یکن  یکه انکارش م یتیقع از وا ن؟یآه ی کن  یفرارم  ی:ازچستادیدکتراومد کنارش ا

از   ؟یحرف نزن  ته یراجع به اون عفر  گه یو د  یبس کن  شهیکرد: م ینیدکتر رو وادار به عقب نش شی. لحن عصبیکن  ی گلسو فکر م

کرده!....   کاریکنم! نگو هنوز باورم نشده که باهام چ ی نگو که دارم بهش فکرم ی خوره، پس ه یاسمش هم حالم بهم م دنیشن

و به سالن برگشت.    د یرو محکم رو اوپن کوب وانی ل د،یآب سرکش وانیآب و قرصو به دستش داد و رفت. قرصو با ل وان یصدف ل

 داد... ی رو خبر م نیزنگ اومدن نو یصدا

زرد   ۀبه چهر نو یخودم بمونم؟ م نکهیا ای  ی مراقبش هست :امشبد یپرس  نو یدکتر سرم رو وصل کرد وچند آمپول داخلش زد، ازم 

  کی باًیبه ساعتش کرد تقر ی. دکتر نگاهذارمیازبچه ها رو جام م یکیستاره نگاه کرد: فعالً هستم اگر خسته شدم  ۀ وعرق کرد

تو زحمت   ی خوام کس ی بالفاصله گفت: نه خودم هستم نم نیمونم. آه یپس خودم م  ستین ازیداد گفت: ن  یبامداد رو نشون م

به   یی ابرو نی . نومیایجات ب ی از ماها رو خبرکن یکیبعداً  ی اول تو بمون ی خوا  یکرد:م   نیبه آه یو معنادار ق ینگاه عم نوی. مفتهیب

  فشوی. دکتر هم کمی استراحت کن م یریم،می راه ۀ خست م ید یتازه ازتهران رس  نویگفت: من و م ن یانداخت رو به آه نو ینه به م ۀنشون

دکتر رو تا دم   نیتکون داد.نو   یسر نی کنم  اما اگرحالش بدتر شد حتماً خبرم کن. آه ی بدست گرفت: پس منم زحمتو کم م

گفت: نه گرسنه   یمفرط  یمبل کنار پنجره نشست با خستگ  ی رو ؟یبخور نجایا ارمی: شامتو بد یپرس  ن یاز آه نو یدربدرقه کرد. م

 فردا رو جام بره شرکت.  ه یبگو اگر صبح خواب موندم  ن یبه نو ستمین

با   ؟ یستاره بمون ش یامشبو پ یخوا ی:چرا مد یپرس  د یبا ترد د یخودش د  ی رو رو نیسؤال؟!نگاه سرد آه هی فقط  گم،یباشه بهش م-

 . شهینکردم برام بد م مراقبت  ی گفت:چون امانته دستم، اگر مامان بفهمه از امانتش به خوب یخستگ 

شده ستاره   یحاال چ ، یکن  یهم بهشون نم ی سالم خشک و خال هیداره، تو    یاد یمجرد ز یزن عمودوستها ادمهیکه   ییتا جا-

  ی دختر چی به ه ینگاه م ین هی سه سال   نیشناسم تو ا ی که من م ین یآه ؟ یشخصاً ازش مراقبت کن یخوا  یبرات مهم شده وم 

سمت   نیآه ز یدخترها داره؟ نگاه تند وت  یۀبا بق  ی ستاره چه فرق ی بگ  شهی! مبکنهدختر رو   هی از  یننداخته،چه برسه بخواد پرستار

  گه یبار جوابتو دادم د هی  ؟ی نکن یو با کلمات فلسفه باف  ینباش  البافیقدر خ ن یا شهیم نویگفت:م ینشونه رفت با حالت عصب نویم

  ی م یما رو تنها بذار شه یم  نوی: مد یسرزده وارد شد، بحث آخر اون دو تا رو شن نینو ؟ یپرس  یه مک  هی چرت و پرت ها چ نیا

  ن یدر رو بست،برگشت رومبل کنارآه  نیرفت. نو رون ی گفت و ب ی ریشب بخ نویآقا سرتقه حرف بزنم. م نیخوام چند کلمه تنها با ا

جور نگاه کردن متنفرم.   ن یازا ؟یقدر روم زوم نکن  نیا شه یشد: م نیاش شد که باعث اعتراض آه رهی تو سکوت خ ینشست. مدت

  نی. نوادیصدام نکن؟! بدم م ی نطوریمبل ستون کرد:جناب آهن خان... حرفشو قطع کرد:چند بار بگم ا ۀدستشو رو دست  ه ی نینو
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  یچ یبرف و ه  ر یکبکم و سرمو کردم ز  هی داد: فکرنکن که  کنم و ادامه  یکه دوست دارم صدات م   یگرفت: هر جور ده یحرفشو نشن

برو سر اصل مطلب.   نینچ ی وکبر ی قدر صغر ن یدوباره حرفشو قطع کرد:ا ن یندارم... آه نو یهم به بحث تو و م یکار  ست،ین میحال

  نیناگهان به سمت نو ؟ی تو ستاره رو دوست دار نه یسر اصل مطلب! اصل مطلب ا رمی زد وگفت: چشم! پس م یلبخند  نینو

  ی !خوب مرهینه، تو کَتِ من نم یکرد:اگر بازبگ   ومترصداشو آر نی! نوشهیم تون یزیچ هی  نو یامروز تو و م نکه یبرگشت: نه مثل ا

داد اما   رون یماجرا از چه قراره؟! نفس خسته شو ب یپس بهتره خودت بگ  ی منو دست به سر کن یآسون ن یبه ا یتون  ی که نم ی دون

زد:داداش تا   اش شونه  یدستشو رو  نیخودمم رو ندارم. نو ۀ بعد!االن حوصل یکنم بذار برا  ی خواهش م نینگاهش ستاره بود: نو

رو ندارم؟! نوچ    یچ یه ۀاالن حوصل  گم یم یوقت  ستین ت یکج کرد: تو حال  ن یماندگارم.سرشو سمت نو نجا یا نینه من هم یصبح بگ 

همچنان نگاهشو روش ثابت   نینو  د ید ی! وقت ن؟یاخم به صورتش آورد: نه انگار تو وخواهرت امشب قصد آزار منو دار نیبلند نو

انگار ته دلم    شم یم ی جور هی  فتهی دخترم ن یا یبرا یاتفاق ه یدونم چم شده! تا  ی گفت: فعالً خودمم نم اچارکرد به ن ی کرده نوچ

  ی دختر چی دونم چم شده؟! من قسم خوردم تا زنده ام به ه  ی! نمن؟ی دونم نو  ینم  نمشینب گه یکنم قراره د ی مشه،فکریم یخال

 شکنم.  ینگاه نکنم اما دارم قسم مو م 

 بهت شک کردم اما مطمئن نبودم.  یشد  ی و از دستش عصبان ی که پشت تلفن سرش داد زد  ی! اون لحظه ا هی عالمت خوب نکهیا-

  ۀگوش  شهیگلسو افتادم اون عادت داشت هم اد یلحظه  هی  د یکت مو کش ۀ ستاره لب ی ! امروز وقتستمی ازاحساسم مطمئن ن  قاًی دق-

 .رونیشدم و ازاتاق زدم ب یکارش عصبان ن یکت مو بکشه، از ا

  ره یبگ  میتصم ی درباره ات بکنه و ازسر لجباز ی ا گه ید فکر  ه یستاره  یدونم درسته! باعث شد   یاگرحدس من درست باشه که م -

 ؟ یکن  یفکرم  نطوریبرگشت: تو ا نیخونه نه با تو. سمت نو اد یخودش ب

من!اصالً   یکالفه گفت:خدا  د یبه سر و گردنش کش ی اشتباه کرده باشم. دست دوارمیباشه که ام نجوری تونه ا ی تا هفتاد درصد م-

 ازم داشته باشه. ی برداشت نیهمچ  ه ی کردم ستاره  یفکرنم

 .د یارز ی خودش تموم شد اما م یسالمت  متیسرت آورده البته به ق  ییبال نیهمچ ه یدست ستاره خانم درد نکنه که -

 . یقدر نفوذ بد نزن نیا شه یم-

  گه یبار د هی کارش که باعث شده  نیستاره خانم درد نکنه با ا نیکه بازم دست ا ، یدار  ی! تازه اگربهش تعلق خاطرشهینوچ نم-

و ازکجا   ه یدختر ک  نیا یبفهم د یالبته قبلش با ریبگ  ی درست  میتصم هیبده! درباره اش فکرکن و   یسنگ رو با احساست آشت یِ تو

بگم شق القمر   د یرو رام خودش کنه؟! با ی کیموندم که چطور تونسته تو  نشی! تو اِن؟یآه ی ندو ی... مه؟یاومده؟ اصل ونسبش چ

به ستاره نگاه کرد   نیاز دستش نده.... با رفتن نو ه یدخترخوب داستیداره! بلند شد و ادامه داد: از ظاهرش پ ضاد یکرده و دست مر

پنجره رو    ی ال ی . کمد یبار ی برگشت بارون هنوزم نجره برداشت وعرق شو پاک کرد. سمت پ یعرق بود دستمال س یصورتش خ

  ی ک د یاعتماد کنه اما نفهم ی دختر  چیاتاق عوض بشه. با احساساتش درجدال بود. هنوز نتونسته بود به ه ۀ دم کرد  یبازکرد تاهوا
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باعث شد به خودش   اکنه. سوزِسرم دایدختره نرم نرمک پا درون قلبش گذاشته و باعث شده بود بهش اعتماد کامل پ نیو چطورا

  می تصم ه یکرد. با  د یترد ی گرفتن دست اون،لحظه ا ی ره رفت. برااولش برگشت. دستش سمت ستا ی. پنجره رو بست و سرجا ادیب

لحظه... ساعت ازسه شب گذشته بود. سرشو به    هی  یبرا  یکرد حت  ی م انتیبه امانت مادرش خ د ی. نباد یدستشو پس کش یآن

دفعه   نی... اد ی رس  یبه دست ستاره م  تیشد ودرنها یبه سرم افتاد که قطره قطره و آروم وارد لوله م  داد ونگاهش ه یمبل تک یپشت

 اومده بود.......  نییگذاشت تبش پا شیشانیپ ی رو  ی لب تخت نشست دست

صداش کرد تا  مبل قرارگرفته بود وارد شد... چند بار  ی پشت یرو  یکه سرش به طرز بد   نیآه دنی آروم دراتاقو بازکرد با د نینو

 نگاه کرد.  نیبه نو جی. گد یبه گردن دردناکش کش یشد. دست داریب

. خواب بود. ِسرم به دستش وصل نبود  د ی سمت ستاره چرخ ع ی. سریبنده خدا باش  ن ی! قراربود تا صبح مراقب ا؟یعجب پرستار-

 سرم رو از دستش جدا کرده؟  ی:کد یپرس 

سرم اومده   ری شرکت، خ رم یدارم م  یتو اتاقت بخواب  یبر  یشو چک کرد ورفت، توهم بهتره بلند ش  تیدکترصبح زود اومد وضع -

 استراحت کنم.  نجایبودم ا

ازاتاق   ن یحواس شون بهش هست.همراه نو  نو ی: برو تو اتاقت بخواب صدف و مستادیدست به کمرا نی شد.نو ینطور یببخش که ا-

 رفت....  رون یب

 : باشه....ستادیدم دراتاق ا نویکن. م  دارم یساعت  ده ب نو ی: مستادی ا ن یآه یستاره بود که با صدادرحال رفتن به اتاق   نویم

 : پس خانم تاد خودشون کجا هستن؟د یپرس  ن یپرونده از آه افسرِ

  لیکرد وگفت: پرونده تشک  ادداشتیرو درون پرونده  یز یدکتر تا صبح باالسرش بود. افسرِپرونده چ  ستیحالش اصالً خوب ن-

اومد. اون   رونی ب یتشکر از افسرپرونده از کالنتر  هی با  ن یو امضا کنه... آه سه یاظهارات شو بنو ادیتا ب  م یشده منتظر خانم تاد هست

 ....د یرفت و دوباره گرفت خواب خونهبه   میقدرخسته بود که مستق 

                  ********************************* 

نگهبان قلعه مواظبش بود تا از تختش   ه یچند روز رو مثل  نیا نیباالخره دستش آزاد شد. به سفارش آه نو یمداوم م ی غر زدنها با

دلم خنک بشه.   ن یت تا ابزنم نیخواد همچ  ی و دلم م  یبر  یآدم رو سرم ۀوقتها حوصل   یگاه  نوی: مد ی کش ی . نفس راحتادین نییپا

چهره درهم کرد:   نو یازبازوش گرفت که م یشگونی. نیرو بد  زدان یجواب  د یزد وگفت: اون وقت خودت با بش یگاز به س   هی  نویم

  ی جا کهیدر حال نو یزد:دلم خنک شد. م یی! ستاره لبخند دندون نمایروان  یمرض دار   ،یراه بر  یکه نتون  یچوب خشک بش یاله

راحت   الیشدم. ستاره با خ ی ازدستت راحت م یور ج نی،ای ریتا بم  یتو تب بسوز  ذاشتمیداد گفت: کاش م ی رو مالش م شگونین

 جون!  نو یبه مبل لم داد: م
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 هوم. -

 ! نوجون؟یم-

 هوووووم. -

 حداقل بگو بله.  زنمیهوم زهر مار دارم مثل آدم صدات م-

شو داخل بشقاب   بیته س  نو یکه نزدم؟م یبد  یگفتن حرفها ون یع هذ موق   گمیگفت: م یلحن لوس  هی جون بکن بگو چه مرگته!با -

  ه ی ید یمنو بوس  یچند بار  یبغل کرد  کنه یم ی ازت پرستار نکه یرو از ذوق ا  نیآه ی بلند شد  یچند بار ه یگذاشت وگفت:چرا 

  ی :مگه مرض دارد ی... با خوردن کوسن به سرش برق از چشمش پریچند بار  ی مردن ۀ خفه شه پسر  یگفت ن یهم به نو یچند بار

 ! ؟یزنیم

بلند   نو ی! میجا انجام بدم که خودم خبر ندارم؟!غلط کرد  ه یهمه کار رو با هم  نیوقت کردم ا  ی من ک د یچشم سف ۀ دختر-

خم شد   نی سر سمت زمزد که با  نویم  ۀمحکم پس کل   یکی؟یرو بغل کرده باش  ن یتصوّر کن تو اون حالت آه شیی:خداد یخند 

کنه    یباال رفت تا تالف  نویسرتقِ نفهم. دست م  ۀدختر  ی زنیم ی مرض دار گه !آخه مرهیوگفت:ستاره دستت داره هرز م  د یچشم درّ

باز اون دست   نم ی! ببسایوا ی با غر زدنهاش دنبال ستاره، کل سالن رو دور زد: جرأت دار نویکه ستاره پشت مبل سنگر گرفت... م

در   ی رو که مثل باروت نوی کرد م ی م یسع  دف ص یستاره سالن رو برداشته بود،ازطرف ۀ خند  ی! صدا؟ی که بزن  رهیوامونده ات هرز م

گرد و گشاده شده از تعجب به   یهر دو خسته از کار روزانه وارد سالن شدن. با چشما نیوآه  نیحال انفجار بود رو آروم کنه... نو

  ن یا ریتو رو خدا همه اش تقص د یزد تو صورتش: خدا مرگم بده! آقا ببخش یک ی نیآه دن یکردن. صدف با د  یاه مروبرو نگ  ۀصحن

دو تا   نیداره کودک درونش فعال بشه حاال ا ازه ین یبابا! آدم گاه الیخیگفت: ب  نیخودشو رو مبل انداخت رو به آه نیدو تا شد.نو

نشست اما همچنان نگاهش رو ستاره بود.   نیکنار مبل نو ن یذوقشون نزن. آه  تو  گهیسن، کودک درونشون فعال شده د نیتو ا

به تن   ی: بلوزو شلوار کرم ستادیا نهییآ  ی که وارد اتاق شد روبرو نیبا دو پله ها رو باال رفت. هم  ودش،زد تو سرخ یکیستاره 

خاندان راسخ  ن یا یجلو  یسوت  هی  د یبود، فکرشو بلند به زبون آورد: خاک تو سرت ستاره! تو هر دفعه با ی داشت و بدون روسر

به خودش گرفت با   ینشست وحالت زار  نی رو زم ده، یبرات د ی خواب چهبعداً   ستیکه معلوم ن  یوحش ۀ پسر نیا ی ! اونم جلویبد 

  ریدل س  ه یراحت و بدون دردرسر  زاد یبار مثل آدم ه یتونم   یچرا نمخدا!  ی که نکرده! ا یی خودش چه فکرها ش یناله گفت: حاال پ

تو موهاش زد وهمه رو آشفته کرد.......    ی! دستنه؟یوضع بب  نیخونه و منو با ا ادیکوه زود ب سیتند  ن یامروز ا د یکنم؟ اَد با یباز

درِگوشش پچ پچ   نیاخم به چهره داشت و نو شه یمثل هم نیبرگشت. آه نییپا ۀ به طبق ییلباسهاشوعوض کرد و با کمال پررو

  نکه یحرفشو قطع کرد: به به ستاره خانم! مثل ا نیگفت که نو نیبه نو یز یکرد. چشم به پله ها داشت،با اومدن ستاره چ یم

االن   نینشست: ممنونم آقا نو ی. ستاره رو مبل دونفره ا یسوزوند  ی م شی آت  یداشت  شیپ قه ی چند دق  نیهان! هم یسرحال یسابح

با   نی. آهنی تو زحمت افتاد  یلیمدت خ  ن یا ن،یتون برس   حیگردم شرکت وشما هم به تفر  یبهترم،خدا بخواد ازفردا بر م  یلیخ

 هست.  نیشرکت! نو ییایب  ستین ی ازین همون اخم گفت: تا حالت کامالً خوب نشده 
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  نباری نثارش کرد. ا ی لب زهرمار ر ی. ستاره زد یخند  یم  زیر  نویخونه. م   ی نشستم تو کاریاما من حالم خوبه، خسته شدم از بس ب-

  ؟ یخند  یم  ی دار  یبه چ  یبگ  شهی:مد یپرس  ن یاوج گرفت و سالن رو منفجرکرد.هرسه با تعجب بهش نگاه کردن. آه نو یم ۀخند 

افتادم خنده ام گرفت. ستاره با   یمیجوک قد  هی  ادیجون  نیآه یچ یگفت: ه  نهخنده شو کنترل ک نویتا م  د یطول کش یکم

از رو مبل   یازخستگ  ن یهم بکن خدا شفات بده. نو ییدعا ه یپشت سرش  یکرد   فیخودت تعر یکه برا  یجوک نیطعنه گفت: با ا

گفت: خدا   نوی رو گرفت وبه م ن یاز نو نی! آهیدراز بش ن یزم ی چه راحته رو شینشست، پاهاشو درازکرد:آخ ن یزم ی ُسرخورد و رو

بشاش گفت:   یبا چهره ا  نویبشه. م  تانمارس یت  یراه ده یعمر با تو سر کنه! فکرکنم به ماه نرس  ه یخواد  یبرسه که م  زدان ی به داد 

 ! یپشت سرش گفت  یکه چ  گمیم  زدانیبه 

از درون   یپرتقال  نوی ! م؟ یترسون ی رو م ی شو کردم؟! خوب برو بهش بگو ک  بتیزنش غ شیپشت سرش، پ یبگ  یخوا  یمثالًم -

 داد.   یجا خال ن یپرتاپ کرد که آه نیبرداشت و به سمت آه وه ی ظرف م

  نیهوامو داره. نو  یلیکه! زن عمو خ ی دون  ی ،می اون وقت تو هم با زن عمو طرف یکن  بت یپشت سر شوهرم غ یکن یم  خود یتو ب -

  یستاره توهم وقتتو دار  نیرس   ینم ییباز به جا د یرفتن از پله ها گفت: شما دو نفر تا صبح که با هم کل کل کن  نیبلند شد ح

که داشت باال   نیاز سرجاش تکون نخورد از نو نیو پله ها باال رفت. آه ی سرسام نگرفت  تشونپاشو برو اتاقت تا از دس  یکن  یتلف م 

  یکه خستگ  ستمی! من مثل شما رباط ن نیازپشت سربراش تکون داد: خواب آقا آه  یدست  نینو ؟یریکجا م   ی: دار د یرفت پرس  یم

صبح دوباره تماس گرفتن   ،ی کالنتر میستاره رو مخاطب قرارداد: حاال که حالت بهتره برو آماده شو با هم بر ن،ینباشه. آه  میحال

حوصله ام سر   یی! تنهاام؟یجونم منم ب نیشرک کرد: آه ۀ چشماشو مثل گرب  نوی پرونده مشخص شه. م ف یتکل د یکه هرچه زودتر با

.  یکالنتر میر یم  میدارگردش!   م یبر میخوا  ی کنار در برداشت وگفت: نم  یسول کن ی رو از رو  چییسو ستادیدم درسالن ا  نی. آهرهیم

 . ادیداره ب یستاره وساطت کرد: چه اشکال 

.هنوز در سالن رو باز نکرد  نیسرده لباس گرم بپوش  رون ی ب ینره هوا  ادتونیشد،  رمونیکه د د یزود آماده بش د یازدست شماها! بر-

بود؟ صدف   ی :کد یرو زد، پرس  فون یآ کی اومد و ت رون ی دف نگاه کرد که ازآشپزخونه بزنگ خونه اومد. متعجب به ص ی بود صدا

 .  یکرد یدر رو باز م  د یبا مادرشون بودن. رو ترش کرد: نبا انم :ترمه خستادیکنار درسالن اومد و ا

پسرم؟   یری م یی: جاد یکه عمه اش باشه پرس  ور یز ، یشد! زشته آقا! درسالن بازشد.عمه و ترمه وارد شدن. بعد ازاحوالپرس  ینم-

انداخت: پس هاجر جون کجاست؟ ترمه   یبه سالن خال  ینگاه وری گردم. ز  یو برم  رمیم یی به لب آورد و گفت: تا جا ی لبخند زورک

 ست؟ ین یی: زن داد یپرس  نیبه آه دهیچسب

 گرده.  ی برم ی ک ست یمعلوم ن ن،یآم  ش یرفته پ  یمدت  ینه برا-

طول   یلیبا لجاجت گفت: ممکنه کارم خ  ن ی. آهیتا برگرد   میمون ینداره، تو برو به کارهات برس ما هم منتظرم یچه بد! اشکال-

  ینیدرحال درآوردن پالتوش گفت: زود برگرد من به خاطر تو اومدم. صدف با س  ی . ترمه با لوند نیمعطل من بش ست ین ازیبکشه ن

و ستاره با سر   نو ی. مانیخانم! آقا کارشون تموم بشه م وری ز د ییاومد وگفت: شما بفرما رون ی بقهوه از آشپزخونه   یفنجونها یحاو
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بود سر جا خشکش زد. ستاره با چهره   دهی هاجر شناز ی ستاره که وصفش رو چند بار دنیبا د وریاومدن. ز نییوصدا از پله ها پا

  یهمون ستاره خانم شونی: اد یپرس  نیسرد جوابشو داد از آه ی ا افهیق  وربای.زنیاومد  ورخوش یبه ظاهر شاد گفت:سالم عمه ز یا

  نوی به م ی ترمه نشست اشاره ا ی دو ابرو ن یب یسرتکون داد: بله! اخم نیآه زدن؟ یهستن که هاجر جون درموردشون حرف م

  ی گفت: بله تو مشکل نیهوترمه در رفت وآمد بود که آ  نیآه  نیو ستاره ب نو ینگاه م ان؟یدو تا هم باهات ب  نیوستاره کرد: قراره ا

داره   د یسوار ش  د ی! شماها هم زودتر برریگفت: نخ  ی با اوقات تلخ نی. آهامیمنم ب  شهیگفت: م یترمه با لحن کشدار و لوس  ؟ یدار

که درحال   ن یجلو نشسته بود؛ از آه نوی رفت... م رونیکرد وهمراه دخترها ب ی کوتاه ی! خداحافظوریاجازه عمه ز شه،بایرمید

زور هم   ؟بهی شناس  یرو نم ور ی:تو هنوز ترمه وعمه زنوکردیبه م یینگاه گذارا نیآه ان؟ یب ی:تو ازشون خواستد یپرس  بود یرانندگ

خورد،حاال  ی! حالم داشت بهم م یکرد  یبه صورتش داد: توهم چقدرعمه عمه م ین ینوچیکنند. م یکه شده خودشون مهمون م 

 ! یکرد ی عمه عمه م نطور یباباته ا ۀ خوبه عم

 کشه.  ی نم نیاز ا شتریتوانم ب گهید دم یتو شرکت کش هایاز دست بعض ی کاف ۀ ! امروز به انداز؟یبس کن  شهینومیم-

پاشو اومده خونه تون   یز یتو که بدون برنامه ر  یبابا ۀعم نیگذشته! من االن از دست ا یه من چه که امروز تو شرکت چب-

 گفت: بدون مشورت من؟  دهیباال پر یی با ابرو نی. آهرونی ب می امشب شام بر میناراحتم! منو ستاره برنامه گذاشته بود

 .میمحترمتون نداشت یپسرعمو ای  ی به مشورت جنابعال یازین-

  کنه، یم یباهات شوخ نوی خسته شده بود گفت: م نوی!ستاره که از کل انداختن مگهید م یدار ف یهم بوق تشر ن یاون وقت من ونو-

جلو به ستاره که عقب نشسته بود نگاه کرد:ازلطف   ۀن ییازآ نی. آهمیعمه ات فراموش کرد دن یکه با د  میبه شماها هم بگ  میخواست

  لیبه عقب متما نوی. میکرد شیومحترمانه ماستمال  یخشک وخال یتعارف  ه ی! با یکیمنونم! حداقل باز به مرام تو م  تونیهمدرد

 ! ؟ی تو االن دعوتشون کرد یعنیشد: 

دو مرد   نیکه ا ی بزن شیخودتو به آب وآت   ستین ی ازیرفتن کنسل شده پس ن رون یبا نشستن اون مهمونها تو خونه،ب نوجون یم-

شور   هی رفتنتون  رونیب ن یا ۀباشه بعداً دربار ادمیگفت:   یبا دلخور  نی. آهستین  یخبر رونیکه امشب از شامِ ب  یمحترمو قانع کن 

 . یکه کرد  یدهن لق نیکشمت با ا ی م نو ی: مد یلب غر ر ی. ستاره زنیرینگ  م یسر خود تصم گهیبذارم که د یحساب

 به من چه!....-

داد    یم حیبود توض یالن یم ش یلیافسر پرونده که فام ی تموم ماجرا رو برا  یقوت قلب بود. وقت  ه یبراش درکنارش  نیآه نشستن

  ی النیمانتو، آرامش از دست رفته رو بهش برگردوند.م  یبا گرفتن دستش از رو   نیکرد. آه  یدستش ناخوداگاه پر شالشو مچاله م

  روزیبه اسم ف یفرد   شی! چند وقت پی الن یستاره جواب داد: جناب م ی به جا نیآه ن؟ یهم مظنون هست ی : شما به کسد یپرس 

بزنه، اون موقع من   ی کار ن یهمچ هی شده که دست به  ریآقا اج نیشخص از طرف هم ن یمزاحمش شده بود من مطمئنم که ا

اون آقا   ادمه یست: بله  سکوت رو شک هستاره شد.ستار یحرفها د ییمنتظرتأ  یالنی کرد. م دش یخودم اونجا بودم که خانم تاد رو تهد 
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با شما   گهی خانم تاد! د تون یستاره شد: ممنون ازهمکار یقرار  ی متوجه ب ی النیمواظب خودم باشم.م  نیکرد که بعد از ا دمیتهد 

 امادونست سؤالش احمقانه است  ی م نکه یموند با ا  یالنی م شیپ نی رفت. آه رونی. ستاره از اتاق بد یبر د یتون  ی م م یندار یکار

  د،اونیراسخ نگران نباش  ی :آقاد ید  نیآه ۀرو تو چهر ی نگران یالن یمزاحمش بشه؟ م روز یممکنه باز ف یالن یجناب م د ی: ببخشد یپرس 

  نه، یسنگ  یل یآدم خ نیا کنه،جرم یحکم شو صادر م یدادسرا اونجا قاض  رهیاالن تو زندانه، پرونده اش م یی راننده به جرم آدم ربا

اومد. ستاره رو چند متر دورتر مغموم منتظر،   رون یازاتاق ب ی النی با تشکر از م نی. آهستین  ایب رونیها ب یزود  نیمطمئن باش به ا

.ستاره  دمیبرسونه بهت قول م یبیآدم بهت آس  نیا ذارم ینباش نم یزیرفت کنارش: ستاره تا من هستم نگران چ  د یسالن د ۀگوش 

  ۀشرمند  شتری تونم مراقبت کنم، ب یترسم! از خودمم م  ی گفت: من نم  نیآه  یبه چشما رهیسرشو بلند کرد خ یبارون یبا چشما

  نیممنونم.آه ی کن ی م تم یحما یجور دار  نیا نکه یبراش نداشتم و ندارم از تو هم به خاطر ا یزیهستم که جز دردسر چ ی ب یب

  ییوقت تنها چیه  گهید  ستیراحت ن الم یاما من خ ی از خودت مراقبت کن ی تون  یشنوم که م  یزد: خوشحالم م  ی لبخند محو

و برو، حاال راه    ریخودسر راهتو نگ  یباش  یسوارنشو،هر چقدرهم ازدست من عصبان  یشخص ینهایماش  ییوقت تنها چینرو، ه ییجا

ستاره درکنارش   دن یرفت با ند  یچند قدم  نی. آهمیمعطلش کرد یلیخ  نکهیبه خاطر ا ه یازدستم شاک یحساب نو یکه م  می بر فتیب

رسوند:تو   ن یآروم خودشو به آه ؟یایشده؟پس چرانم ی:چد یپرس  کنهیو متعجب نگاش م سادهیوا سرجاش هنوز  د یبرگشت، د

  رمونیبه خودم  مربوطه حاال بدو که د  گهید  نشیبودم؟ لبخندش واضح تر شد: ا ی من اون روز از دستت عصبان  ید یازکجا فهم

  ی م ی شما دو تا ک نمیباال رفت: بب نویاعتراض م یصدانشستن  نیکه داخل ماش  نیخارج شد.هم ی از کالنتر  ن یشده. همراه آه

رو جلو   ایهان! وگرنه اون دن  ی ،نزدیحرف زد نی:آهد یبهش توپ نویبگه که م یز یلب باز کرد چ نی آه ن؟ یاریب فیتشر نیخواست

  ن یقرارگرفت.باالخره ستاره کالفه از ا نوی م یمورد هجوم رگبارحرفها  نی. ستاره مات نگاه رفتار اون دو تا بود. آه ارمیشمت مچ

  نو ی! سرم رفت. میچه سکوت لذت بخش یگذاشت وسکوت برقرارشد: آخ  نو یدهن م ی همه غرولندها از پشت، دستهاشو رو

  نویمعترض گفت: م ن یآه ؟یاشاره کرد: کوه آهن شد  ن یبه آه ن،یستاره رو کنار زد: کوفت! توهم همدست ا یدستها تیباعصبان

  ه یچند نفر به   یگشاده شده گفت: هوووو  ی چشما نوبایم  اد؟یبگم خوشت م نیکنم! منم به تو م یات م  ادهیجا پ نیبه خدا هم

  میتو دار یفقط با ترکش حرفها م یکه اومد  ی بگم ازموقع ی زیبه تو چغلط  بکنم  یکیداد وگفت: من    هی تک ی نفر. ستاره به صندل

دونه!   ی!خدا مد یبا تو چه خواهد کش زدان یستاره گفت:  ی هاحرف ۀبه سمت خونه حرکت داد درادام  نویماش  نی. آهمیشیم ییرایپذ 

  ارم،آخه یبراش م رمی م اریرو ب  زیقاف برام فالن چ ۀ با شماها فرق داره اون اگربگه برو قل زدانی! گهیزد: نه د ی گشاد نولبخند یم

  زدانی یجلو  نمی! اگرببد یچشم سف ۀ روترش کرد: خودتو جمع کن دختر ن یشو ندارم.آه یجونم به جونش بسته اس تحمل ناراحت

و رو   ید یمامان بزرگم ِسنت رفته باال و ترش   ۀانداز کنه یندونه فکرم یدونم تو،هر ک   یمن م   یها رو درآورد  دهیشوهرند  نیا یاَدا

و ترمه   ور یاز ز یخبر  دنیبه خونه رس  ی... وقتیگفت:روآب بخند   نیخنده اش گرفت که آه ادیز یازخوش  نوی. م یدست عمو موند 

 ست؟ ی: عمه ند یگذاشت واز صدف پرس  یرو کنسول  فشو ی ک نینبود. آه 

سر جاشه ستاره جون؟ ستاره دستشو   رونی :آخ جون! قرارِشام بد یکش یغ یج یازخوشحال نو ینه آقا!همون موقع بعد ازشما رفتن. م-

رو گونه اش    ی بوس صدادار هی  نویزدنت. م غی ج نیسکته کردم با ا نو،ی م  یش  گریج ز یج یاز رو قلبش برداشت وبا تشر گفت: اله
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قرارتون هم بمونه   د،یریجا نم چیوگفت:شما ه ستادیدست به کمرا نی . آهرونی ب میشو باهم بر  سرم! فقط بدو برو آماده ی زد: فدا

 رو به صدف گفت: شام آماده اس؟  گه یوقت د  هی  یبرا

 بله آقا. -

 به کل پنچر شدن....... نیوستاره از حرف آه نو یگرسنه ام شده. م  ی لیزود شام رو بکش که خ-

  نیتا اومدن هاجر کنارآه  نیکه افتاده بود قرارشد نو  یقرائت و پرونده بسته شد.با اون اتفاق  یروزبعد حکم اون مرد توسط  قاض  ده

 بمونه........

داد.همراه با    یسرپرست هم گوش م  حات یکرد همزمان به توض یدستشوبا دقت نگاه م  ی تو ستیهمونطور که داشت ل نیآه

خوام   یکن نم ه یته  گهید  ستیل ه ی رضا داد و آروم گفت:  ل یرو تحو ستیگرها ورضا داخل معدن شد.لستاره،دامون، سرپرست کار 

 به مشکل بخورم.   د یی تأ  یسازمان برا  رمیم ی وقت

معدن همه رو   رون یازب  یبیانفجارمه یهوصدا یداد که   یادامه م حاتشیطور داشت به توض نیجون. سرپرست هم نیچشم آه-

  باًیمعدن تقر ی روبرو قفل شده بود. نصف ساختمان ادار ۀ صحن دن یبا د ه یوبق   نیاومدن. دهن آه رونیب شوکه کرد.با دو ازمعدن 

 هم به خودشون اومدن.....  هی رضا بق دنی ها کمک کنند. با دو یتا به زخم دند یدو  یبود. کارگرها به سمت ساختمان م خته یفرور

بکشند. وضع    رونیآوارمونده بودن رو ب  ریکه ز ی داشتن اون افراد یهم سع  ی ها وعده ا ی درحال کمک کردن به زخم  یا عده

که    ییها یو زخم  خته ی به ساختمان فرو ر گه یبار د ه ی. د یوآمبوالنسها برسند. دست ازکارکش یتا آتش نشان  د یبود. طول کش یبد 

  ی م دهیبود که ازهر طرف شن اد یناله وفر ی نبود.صدا ی خبر چیشدن نگاه کرد. هنوز از تعداد تلفات ه ی به آمبوالنسها منتقل م

 نیباشه.همونجا رو زم  روز یکار ف د یزد که شا ییحدسها ه یخودش  شیرو! پ ی کی نیرو داشت اِال ا ی زیشد. انتظارهر چ

شد.... ستاره کنارش نشست با  اناز مصدوم ی ریکرد. رضا هم مأمور آمارگ  تیریرو مد  ز یهمه چ ع یسر ی لینشست.دامون خ

داد.   ی بهش دست م گرانیرو دوست نداشت،احساس ضعف و ترحم د ینوع دلسوز  نیا ن؟ی:حالت خوبه آهد یپرس  ی دلسوز

نگفت. ستاره   یز یتونه باشه؟ اخمهاش درهم شد وچ ی م ی کار ک یکن ی فکرم  نیسکوتش باعث شد ستاره روبروش زانو بزنه: آه

که فقط لب   ی به ستاره ا جیگ گم؟ یم یچ  ی شنو ی زنم! اصالً م ی دارم باهات حرف م ن یگفت: آه قع مو  یسکوت ب نینگران از ا

زد، تلوخوران سمت ساختمانِ آوار شده راه افتاد. ستاره مضطرب   یحرکت ستاره رو کنار ه یخوردن نگاه کرد. با  یهاش تکون م

داد زد: آقا رضا،آقا رضا... رضا برگشت   باًی تقر  ی. با نگراند یکرد دو  یم  یر یکرد، به سمت رضا که داشت آمارگ  یاطراف شو نگاه

قدر   نیشده خانم تاد؟ چرا ا یچ :د یتازه کنه، پرس  ی . منتظرموند تا ستاره نفسستادیا شیپشت سرش. ستاره نفس زنان دو قدم

چشه؟! من که   نینیبب  نییایشما ب شهیم  ستیحالش خوب ن نی... آهن یگفت:آه ی ستاره آب دهنشو قورت داد با ناراحت ؟ینگران

حواست باشه   سیبنو  ستیرو تو ل یاسام  یۀداد وگفت: بق  شیرو بدست مرد کنار ستی. رضا لزنهینم  ی پرسم حرف یازش م  یهرچ

سنگها و بتن   تیبا عصبان نیکه ستاره اشاره کرد راه افتاد.....آه  یگفت. رضا به سمت یتا برگردم. مرد چشم ی رو از قلم ننداز یکس

آوار مونده بود رو نجات بده. رضا از سرشونه به طرف عقب    رینفر رو که ز هی داشت  ی کرد،سع یپرت م ی رو کنار نیسنگ  یها
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. دست رضا رو پس زد داد  یتو دست وپاشون هست ی نطوریو امدادگرها کارشون بکنند ا یکنار تا آتش نشان  ایب نی: آهدش یکش

افتاد،االن همه سالم بودن،االن   یاتفاق نم ن یاالن ا ن یداد ی راه نم واموندهساختمان  نیرو به داخل ا ییسر وپا ی :اگرهر بد یکش

اومد. رضا دستهاشو  ی همه خسارت به بارنم نیموند،االن ا یسرپرست نم ی ب ی خانواده ا چیشد،االن ه یپدر نم یب ی بچه ا چیه

  هی که  م یبکن ی نیب ش یپ می تونست ی! اما ما هم  نم یحق دار یبگ  ی !هر چیآروم بودن تکون داد و گفت: تو حق دار ۀبه نشون 

 زد: من که قبالً بهتون هشدار دادم، ندادم؟ اد یازقبل فر شتری. ب دهیرخ م ی حادثه ا نیهمچ

  کنهیم دایزود پ ی لیانفجار رو خ نیبه کارش وارده عامل ا سی! پلنیم،آهیرو کرد مون یسع ۀ! به خدا ما هم هم یداد  ی داد یداد -

افتاده!   تهف یب د یکه نبا ی خوره رضا؟! اون اتفاق ی گم شد: عاملش به چه درد من م  یتو اون همه شلوغ ادش ی.فردمیبهت قول م

 ؟ یبد   یخوا ی م ی همه خانواده رو چ نیجواب ا کار؟یخوام چ ی عامل شو م

  یخوره حداقل برا  ی انفجار به درد م نیعامل ا ن یشد: آه کی . ستاره بهش نزدکنهیحادثه بوده! حادثه هم که خبر نم ه یفقط  نیا-

نشست لحنش آرومتر از   ن یرو زم ی و کرخت ی د یخوره. با ناام ی شونو ازدست دادن به درد م زانیکه عز یی اون دسته از خانواده ها

رضا کنارش زانو زد دست رو شونه اش گذاشت: شکر خدا تلفات کم بوده، دو   م؟ یکشته داشت د شد: تا حاال چن ش یپ ۀچند لحظ 

برو استراحت کن!   نیهم کنارش نشست: آه شدن. ستاره یبودن فقط زخم رونیبچه ها چون از ساختمون ب شتر ینفر مردن! ب

. قراربود اونم تا اومدن خودش ودامون و  دهستن. تازه حضور ستاره رو کنارش حس کر  ی مواظب همه چ  نجایدامون وآقا رضا ا

اومد االن   یفکرکرد اگرستاره همراشون نم  ی لحظه ا یساختمون بمونه که با اجبار دامون همراه شون به معدن اومد.برا یتو  ه یبق

زده باشه    ی حرف نکه یا ی من برم استراحت کنم؟ رضا برا امته،یق نجایبشه؟ االن ا یهمه آوار مونده بود: برم که چ نیا ر یاونم ز

افتاد، آه از نهادش بلند شد: جواب   خته ی. نگاهش به سرتا سر ساختمان فرورمییبه ما کمک کن که دست تنها ایگفت: حداقل ب

کرد تا از   یسع  یول  ست ین یخواد بزنه خوب شدن یکه م ییحرفها نی با ا نیدونست حال آه  یدم رضا؟!مب یخانواده هاشون چ 

کم    هی  ه؟یچاره چ  ی سخته ول یل یدونم خ ی به خودت بده!م یتکون هیشو! دم،توبلند یجوابشون رو م  ن:مارهیاون حال وهوا درش ب

بلند شدن   نی . بغض تو گلوشو خفه کرد. حمیکن  یهم آبادش م دوباره با کمک  دهیکه به آخر نرس  ا یصبر وتحمل داشته باش! دن

کرد   یآوارشد. ستاره که پشت سرش حرکت م  ن یزم ی رفته، چند گام رو رفته و نرفته رو لیتحل  روش ی احساس کرد تموم ن

دست راستشو به عالمت    نی... آهنیخدا! کنارش نشست:آه ایرضا برگشت عقب:  ن؟یشد آه ی داد زد :چ  یکنارش زانو زد با نگران

کردن.   بدلرد و  ی. رضا وستاره با هم نگاهنیخوردم زم دم یپامو ند  یصداش گفت:حالم خوبه جلو   ۀ سکوت باال آورد با ته موند 

  ۀگ یدستشو پشت کمر و دست د ه ی ینخوره. رضا عصب  نیستاره چنگ زد تا دوباره زم ۀ بلند شدن به سرشون نیبار دوم ح یبرا

ثابت   یخوا  یرو م  ی وضعت چ نی! مثالً با اگهید ی سرتق یعنی یسرتق گم یم ی خودش انداخت وگفت:وقت رو دور گردن نیآه

 اومد..... یستاره نگران پشت سرشان م ؟یکن

فکرش به کردستان رفت،االن   د یکش  یکرد.آه ی رو تماشا م ی برف زمستان نیوبارش اول  ستادهیکنار پنجره ا  نهیدست به س  ستاره

با سرانگشت  ع یسر د یگونه اش غلت  یبا سماجت رو یخانواده اش تنگ شده بود. قطره اشک یبرا د،دلش یبار ی اونجا هم برف م

زد وبرگشت. رفت کنار تخت   یلبخند تصنع  ؟یکن  ی م ه یگر  یچ ی : برا د یکش رون یب الشیاونو ازعالم خ ییپاکش کرد. صدا
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از دستم جدا کنه؟   نویا ادیب یبه پرستار بگ  شه ی: مد یبه سرم باالسرش کرد پرس  ینگاه ن یالت بهتره. آه:خوشحالم که حستادیا

  یدرهم داشت نگاهش م یی ابروها اب د،ی! سرش به طرف دامون چرخشهی گفت: نه! نم ی دامون بود که با لحن محکم وعصب یصدا

  انویجر ی:آهو با تماسهاش کالفه ام کرده، وقت ستادیا بیکنار در بلند شد و کنار ستاره دست به ج ی صندل یکرد. دامون از رو 

آشفته   ی به موها ی. دستمی معدن هست یکنم که دنبال کارها  یخودشو به لوشان رسوند، هر بارهم دست به سرش م عیسر د یفهم

. دامون لب تخت نشست  فتمی دارم از استرس پس م  م؟یه داشتو کشت  ی: فقط آمار رو بهم بگو دامون! بگو چند نفر زخم د یاش کش

دست    یخوا ی رو که تو م ی آمار نیکنار تخت نشست، کرد: ا ی صندل یگفت: شرمنده من آمار خسارت رو دارم رو به ستاره که رو 

، کشته ها چهار  وپنج نفرن یها س  یندونست گفت:زخم زیجا شتر یتعلل رو ب د یخانم تاد هستن. ستاره اضطراب رو تو صورتش د

مداوا شدن   ییآوردن، پانزده نفر سرپا  رونی زد:نه همه رو ب ینیآوار مونده؟ ستاره لبخندغمگ   ریز ی: هنوزکسد یمغموم پرس  نیتا!آه

  ۀم یشرکت برو دنبال کار ب ل یفردا با وک ننشست: دامو  زیخ م ی. تو تخت نشنیمرخص م  گهیکه تا چند روزد  ی نفرهم بستر ستیب

  نیوارد شرکت بشه تا خودم از ا د ینبا ی کس بدون کارت کارمند  چی بگو حواسش به شرکت باشه،ه نیبچه ها وساختمان،به نو

  ه یپات شرکت باشه   ه ی که  ی ستیبفهم رباط ن نینه؟! آه  ومده یکرد وگفت:استراحت به تو ن  یخراب شده مرخص بشم. دامون پوف 

خوره.   یبرنم یی به جا یبه خودت استراحت بد  ی چند روز ه ی میایبرن نهایا ۀکه ازعهد   میستیهم چغندر ن ن یومعدن، منو ن اتپ

استراحت کنم، اون   یگ یاون وقت تو م  شم یدامون؟ من االن مثل اسپند رو آت تیموقع  ن یباال رفت: اونم تو ا باًیتقر نیآه یصدا

 بشم؟!.  الیخ یفاجعه رو ب

کارت    رونیب ای. ستاره وساطت کرد: دامون ب می زن یمورد حرف م  نینگفتم؟! توآروم باش! بعداً در ا  ی زیخوب! من که چ یلیخ-

: د یداخل سالن نشستن دامون پرس  یصندل  یاومد.هر دو رو  رون یهمراه ستاره از اتاق ب  ن یچشم غرّه به آه هی دارم. دامون با 

حادثه اعصاب درست   نیبه خاطر ا ی نیب یم  ی فعالً باهاش کل کل نکن، دار گم یت: مگرف  یستاره پر شالشو به باز ؟یدار  یکاریچ

دو    یکیپات بذاره  ش یپ یراه حل هی د یدکترش وباهاش حرف بزن شا ش یبه دو کردن برو پ کّه یهمه  نیا ینداره، به جا یوحساب

تنه شو به   م یدستهاشو رو زانوهاش ستون و ن ون بشه. دام الشیخ یکه ب   ستین ی اتفاق ساده ا هی  ن ینگهش دارن ا نجایا ی روز

و با هم   میتا االن با هم بزرگ شد  ییگرده ما از دوران ابتدا ی به چند سال و چند روز برنم نیمنوآه  ی جلو خم کرد: ستاره دوست

تونم   یاهد داشت، ستاره نمپاره نخو یدوست  ۀ رشت نیوقت ا  چیاالنم که برادرزنم  شده، بگم  که تا آخرعمرم ه م، یوهست م یبود

همه   نیبار ا  ر یاز حاال ز فه ی ح نیکنم فقط  به خاطر خودشه، االنم نگران حالش هستم،آه ی هم م ی هر کار نم یشو بب یناراحت

تو اون وضع    یوقت   روزی: پس برو با دکترش حرف بزن، دستادیخوام. ستاره بلند شد و ا ینم  نویفشار و مشکالت خورد بشه ومن ا

:  ستادیستاره ا یبراش بوده توهم درکش کن. دامون روبرو  یاتفاق وحشتناک هی  دم،یکنه، بهش حق م  سکتهبود  کینزد دمشید

 ....  امیتا ب  ششیبذارم توهم برو پ انیپس من برم دکترشو در جر

مواظب   شتریقرارداد: جناب راسخ ب رو مخاطب ن یرو امضا کرد و داد دست دامون وآه ص یترخ ۀ دوباره برگ ۀ نیازمعا دکتربعد 

گنگ نگاهش    ن یآه ؟یقرارمون رو فراموش کرد  یزود  نیبرسون و بهش بگو به ا یب ی در ضمن سالم منو هم به ب د یخودتون باش 

دونه... با کمک دامون لباسهاشوعوض   ی . لبخند دکتر کش اومد: تو بهش بگو خودش مزنهی حرف م یکرد که دکتر راجع به چ

 کرد......  
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  شهینم دایپ  نتیماش  ن یتو ا  یق یدونه موس  ه یبابا  ، یخفه مون کرد  نیکرد، دامون معترض گفت:آه  ی م  ی تو سکوت رانندگ ستاره

  ی د  هی نزد. ستاره دستشو به سمت داشبورت برد و  ی آدم گوش بده که حوصله اش سرنره. نگاه ماتشو به دامون دوخت اما حرف

تازه کرد:   ینفس دنشیرو پرکرد. دامون با شن نیماش  ی بدون کالمِ بارون؛ فضا آهنگ  میآروم ومال  یآورد... صدا  رونیب ی د  یو

که عقب نشسته بود وهمچنان اخم   نیبه آه نیماش  ۀن ییازآ ؟ستاره یرو از کجا آورد ی د  یو  ی د نیدستت درد نکنه ستاره جون،ا

رشت   می ریم یو برگردم به خصوص وقت  رکته باهاش برم ش گرفتم دل منم گرفت ازبس توسکوت هر روز  نو یاز م نویداشت گفت:ا

 .ستمی ن ی قیاهل موس  اد یگفت: من ز  نی. آههیطوالن رهم یومس

   ؟ید یشده گوش نم ی حاال چ یبود  یقیقبالًها خوب اهل موس  نیآه-

شو   نیماش   یوی شرکت که بودم حداقل راننده راد سیوگفت:با سرو یاصل  ابون یتو خ د یچیمال اون موقع ها بود نه حاال.ستاره پ-

 ! یکن  یاونم روشن نم یکرد تو حت  ی روشن م

  ن یبود. ا نیبه حرف آه یگفتن دامون اعتراض نیآه  ی. صدایبر سیدوباره با سرو ی تون  یم  ،ییایهر روزتو با من ب ی ستیمجبور ن-

ومعطل من   د یر یم  ریو د  د یایزود م نکهینگران نباش ا گه ید  رمیم سیگفت:از فردا با سرو ی اومد با دلخور نیستاره سنگ  ی حرف برا

 رو تماشا کرد.....   رونیسرشو به سمت پنجره گرفت و ب نی. آهیا  گهید ز یهر چ ای د یشیم

                  ********************************* 

از پشت اوپن گفت: ستاره جون   نو یکرد. م  یونه اش انداخت و خداحافظرو ش  فشو یصبحونه نشسته بودن ستاره ک ز یدورم همه

  ی نگاه م نیخودم برم. آهو با دهن باز به آه  د یجا بمونم با ادیزود م سی سرو نوجون یزد وگفت: م ی. ستاره لبخند یهنوز زوده بر 

هم متعجب از کار ستاره لقمه اش تو هوا   ن یمنصرف کنه. دامون سرگرم خوردن بود نو و بگه و ستاره ر ی زی چ هی اون  د یکرد شا

 موند.......  

درکنارش    روزیف  ۀکرد. نشستن دوبار ی م دادیب ینشسته بود. سرما حساب  سیمنتطر سرو ستگاهیهوا،ستاره سرِا شیاون گرگ وم  تو

  ۀاش به شکران یرزم  یخواست دست از پا خطا کنه کالسها روزیوقت ف ه ی.اگر اوردیخودش ن یبه رو  ی ترسو تو دلش انداخت ول

که   شهینم  تیحال زاد یتونست کمک حالش باشه. با خشم نگاهش کرد: تو زبون آدم ی م ی که رفته بود تا حدود  ییزمان دانشجو

.ستاره به سمتش  ریبخ  یرو پوشاند،گفت: سالم خانم تاد صبح جنابعال روزی کل صورت ف  یلبخند  ؟یمزاحم ناموس مردم بش  د ینبا

به سمت ستاره ُسرداد لبخند   مکتین ی رو  شو خود روز یبا شما ندارم که بخوام باهاتون همکالم بشم. ف یصنم چیشد:من ه لیمتما

چشمه اش   هی  ن ی! اگمیرو م ه،معدنیآخر ن ی! ا؟یمن خبردار  یها یوونگ یرفت:تو که از د ی م یاعصاب ستاره اسک ی مضحکش رو

تو   حد ممکن بازشدن: اون انفجار کارِ ن یستاره تا آخر یروز مبادا. چشما یکه گذاشتم برا   ادیهم ازم برم یا  گهید  یبود کارها

 ؟ یسرپرست کرد  یچند خانواده رو ب یدون ی گفت:پست فطرت م  یبله تکون داد. ستاره با خشم وافر ۀ به نشون یسر روز یبوده؟ ف

 . یتو باش  ای  ن یاگر اون شخص آه ی! حتد ید  یبدترش رو هم خواه نی ! قبالً گفتم از اادیسرش م ییالچه ب  یک  ستیبرام مهم ن-
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! تا حاال  ؟یدون ی خوام هم تو رو! م یستاره زل زد،آروم و شمرده گفت:هم معدن رو م  یبه چشما ؟ی خوا ی م  نیازجون آه یچ-

هاجرتا   شیفرستم پ ی مادرم م  هایزود نیخواب  وخوارک ندارم به هم دمتید  یتو چشم مو نگرفته، از وقت یی بایبه ز ی دختر چیه

کنم مطمئن باش.   ی و مال خودم م ارم یرو خواستم بدست آوردم تو رو هم بدست م ی زیکنه تا حاال هر چ  یتو رو برام خواستگار

لعنت   نی. تو دلش به آهادیتونست برب یم  یهرکار  ی روان ۀ پسر نیا کرد از ی ستاره انگار دهنشو قفل کرده باشن فقط  نگاهش م

  نیگفتم! توا ی نره چ ادتیشد قبل از رفتن گفت:  لند ب روز یبره. ف  سیکودکانه باعث شد دوباره با سرو ی لجباز هی  ی فرستاد که رو

که کشتن آدمها برام مثل آب خوردنه و با خنده از اونجا    ی د یتونه به ضررت باشه، د یم  تیمدت خوب فکرهاتو بکن، جواب منف 

 کرد...  ن. با پشت دست پاکشو ستادیا ستگاه یهم تو ا س یدورشد. اشکهاش ناخوداگاه رو صورتش روان شدن همون لحظه سرو

ده بود به تهران  بهش کر  زدان ی که  ی با تلفن نو یانداخت. م ر یباهاش تماس گرفت و اومدن شو به تأخ یهفته هاجر چندبار ه ی یط

بعد اون روز   نیشد. آه ی اومد اونجا و تلپ م یم   ان یخط  در م ه یبه آهو بود.ترمه هم با بودن آهو  ش یبرگشت. تموم دل خوش 

گرفتن بله    ۀوقت به بهان ی شده بود. وقت و ب شتر یب روزیف  گاهیگاه و ب یبودن. مزاحمت ها  تباط باهاش سرد شد و کمتر با هم در ار

دعوت کنه و    یدرهمون حوال  یشاپ یرو به کاف  ن یکه مجبور شد نو  یی داد تا جا ی شد و تو منگه قرارش م یز مسر راهش سب

طول   ی. کماره یب  کیک  کهیسفارش شده رو به همراه دو ت یی کنه. هر دو منتظر گارسون بودن تا قهوه و چا فی ماجرا رو براش تعر

شو تو   ییشنوم! ستاره استکان چا ی دستهاشو تو هم قفل کرد:خوب م نیو بره. نو   نهیبچ زیم  یرو رو  لیتا گارسون وسا د یکش

ن شباهت ی آه یبه چشما یکه تا حدود   ن ینو یمشتهاش گرفته بود ازحرارت اون دستهاشو گرم شد. سرشو بلند کرد به چشما

  قاتشی هم داره به تحق س یبه! پلهم مثل ستاره تو چشماش زل زد:خو ن ید؟نوی: کارساختمان به کجا رس د یداشت نگاه کرد پرس 

بزن .ستاره چند بار پشت   تو یپس حرف اصل یکه از ساختمان ومعدن و شرکت سؤال کن ینکشوند  نجا یاما تو منو ا ده یادامه م

ارتعاش   شهیشد رو پس بزنه، صداشو صاف کرد تا مثل هم یم دش ی داشت مزاحم د اجترو که با سم یسرهم پلک زد تا اشک

گفت:آره! چطور؟    یمکث طوالن هی تو سکوت نگاهش کرد بعد از  نی نو ؟یشناس  یرو م روزیبه اسم ف ی شخص نداشته باشه: تو 

  ؟ستارهیدون  ی:توازکجا م د ین حرف پرس ی ازا ریمتح نیکه انفجار کار اونه؟نو  یدونست ی داد وگفت:م  هی تک ی صندل یستاره به پشت

 ادته؟ یمرخص شد  مارستانیاز ب  نیکه آه  یگفت: روز   رهیبگ  ن ینگاهشواز نو نکه یبدون ا

 آره! -

 ادته؟ یمنو اون صورت گرفت اونم  نیب تیاهم یب ی لیخ ی لفظ ی دعوا  هی-

 بهم دارن؟  ی چه ربط نهایا ادمه، یآره  -

خوام   ی دونست که م یشد انگار م داش یاون پست فطرت پ  ۀبودم  که دوباره سر وکل  سیمنتظر سرو   ستگاهیاون روز سرا یفردا -

راحت بهم گفت که انفجار کار اونه، گفت که   یل یستاره ادامه داد: خ زدیستاره پلک هم نم یحرفها  دنیبا شن ن ی. نوستگاهیبرم ا

  ؟ ی: هم چد ی پرس  یبا نگران ن یخواد هم...هم... نو ی نامرد بهم گفت  که هم معدن رو م ونکشتن آدمها براش مثل آب خوردنه، ا

  نکه یگرفته گفت:هم ا ییبا صدا د یپاکشون کرد دماغشو باال کش عیگونه هاش ُسر خوردن سر یباالخره اشکش خودبخود رو 
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که اگر جواب بله رو ندم برام بد    کنهیم  دمیو تهد   شهیهست مدام مزاحمم م  ی هفته ا هی فرسته،االن   یم  یمادرشو به خواستگار

  هیکیشهرکوچ نجایترسم، ا ی راسخ م ۀ خودمو خانواد  یتونم از خودم دفاع کنم اما از آبرو  ی م یک یزیمن از نظر ف نینو شه،یم

باهام   نیآه ه یدردسر درست کنم، مدت یکس  ی خوام برا ینداره نم  یثابت  یتعادل روان روز یچرخه، ف   ی حرفها زود دهن به دهن م

رو نداشتم که بهش اعتماد کنم،   یو بگم واقعاً کسرو به ت ز یمجبورشدم همه چ ن یهم یبرا  بم،یغر نجایشده، منم ا نیسرسنگ 

  نینو ، یتو بود  د یکه به ذهنم رس  ی ا نه یتنها گز فته ی خودشو داره گناه نکرده که مشکالت منم رو دوشش ب یهایدامون که گرفتار

از قهوه به   ی داد. در کمال آرامش جرعه ا یشو به صندل  ه یتک  نیموضوع بفهمه. نو  نیاز ا ی زین چیخوام آه ی نم ؟یکن  ی کمکم م

  ی خوا یکرد م خی  تییبرداشته نشد: چا زدیکه با استراس حرف م یستاره ا  ی رو خورد اما همچنان نگاهش از رو کش یهمراه ک

به سمت ستاره   ز یم ی بعد از تموم شدن قهوه اش خودشو رو ن ینه. نو یعن یبه دو طرف تکون داد  یبدم عوضش کنند؟ ستاره سر

 شه؟ یموضوعو بفهمه از دست جفتمون ناراحت م  نیاگر بعداً ا ی دون  یبگم؟ م  ن یبه آه یذاری: چرا نمد یکش

  روزیف  ستگاهی برم سرا ییتنها  گهیبار د  ه یدونست که اگر   یم  یکرد، پس اون قدر  یچ یدمشو ق نیقبالً هم مزاحمم شده بود آه-

 نداره که بفهمه.  ی لیدل  گهید  شه یمزاحمم م

  نیهم با ا یخورده حساب  ه ی کمکت کنم  دم یقول م ی و محرم اسرارت دونست  قیحاال که منو ال ،یزی نوعزیم ۀ ستاره!برام به انداز-

  نیرو لب ستاره نشست: ممنونم تا عمر دارم ا ی حساب خواهم کرد. لبخند محو هیدارم که حتماً باهاش تسو ی ازخودراض نیآه

 کنم. ی ش نملطفتو هرگز فرامو

بکشم. ستاره   روزخان ی ف نیا ی برا یاساس ۀ نقش هی و  داربمونمیامشب تا صبح ب د ی! حاال بلند شو که باه؟ی چه حرف ن ینه بابا! ا-

 .... د یکش یاومد. نفس راحت  رون یشاب ب ی از کاف ن یبرداشت... بعد از حساب کردن همراه نو فشو یک

با   ن یهفته بعد نو ه یگشتن خونه...  ی رفتن وعصرهم با هم برم ی ا هم به شرکت مبه ستاره داده بود صبحها ب نیکه نو ی طبق قول 

  نیدچار استرس شد. نو  ادیب  روزیقراره ف د یفهم  ی.ستاره وقت ادیهم خواست که ب روز یشاپ قرار گذاشت از ف ی ستاره تو همون کاف

  ی سرتاسر کاف روزیسقف با سروصدا تکون خورد. ف ز یحرف بزنه. با بازشدن در آو روزه یبا ف یی تا تنها د باال فرستا ۀ ستاره رو به طبق 

صورتش نقش بست و به اون   یرو  ی ... لبخند کجد ید  زیم  هی رو تنها نشسته پشت  نیشاب نو ی کاف ۀ شاپ رو از نظر گذروند. گوش 

.  یجناب بابک دمیشن ی لیون رو خگفت: وصفت  هیبا کنا ود ب دهی به ظاهرش کرد مرتب و اتو کش ینگاه  نیسمت رفت... نو

 بدش؟  ایزد:ازنوع خوبش  ی زیتمسخرآم ۀ روزخند یف

 ؟ یکن  ی فکر م ی خودت چ-

 کارمیراست برو سر اصل مطلب، بگو چ هی  یغاز معطلم کن  هی صد من  یحرفها نیبا ا ی ندارم که بخوا یمن وقت اضاف نیبب-

! منم وقت  یزنیکه مثل خودم رک وراست حرفتو م اد یبه صورتش داد: خوشم م ی نیچ نینو نجا؟یا ی که منو کشوند  یداشت

 زده بشه رو بهت بگم. ازهیرو که ن ییحرفها یسر  هی تا  نجا یا ییایب واستم عالف سر کنم، ازت خ ی ندارم که بخوام با تو یاضاف
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 م؟ یبا هم داشته باش  میتون  ی م ی ما چه حرف-

 ؟ ی گرد ی م ی :دنبال کسد یپرس  نیشاپ انداخت. نو یتو کاف  یکنم.با اکراه نشست دوباره نگاه  یعرض م  ینیبش-

 ! نمیب ینم  یخانم نجا یکرد وگفت:من ا یهم نگاه نیخانم متشخص! چطور؟نو ه یاووووم دنبال -

خودبخود   ن ی. لحن نوشنمیب  ینظر داره اما من نم ریاطراف نشسته و ما رو ز  ن یا بایخانم ز هی کنم   ی دونم چرا احساس م ینم-

رو که ناموس پسرعموم شده رو   ی آقا پسر! نشنوم دختر گم یم یچ نی !گوش کن بب هیدونم منظورت ک ی هشدارگونه شد: خوب م

  ندازم، ینگاه چپ به مادرت و خواهرت م هی منم  ینگاه چپ به اون دختر بنداز  هی !من از تو خوانخورترم، یدون ی ،میکن د یتهد 

  گه،ید یزهای چ ی لیو خ  یذار یو کجا با نوچه هات قرار م ی ،کی خور یغذا م  ی،ک یخواب یم  یدونم ک ی دارم م ق یدق  یل یآمارتو خ

تو   ن ینو ۀق ی هم به خانواده ات باشه.  استحو شهی! وگرنه گرون برات تموم م شتریدرازکن نه کمتر نه ب  متیگل  ۀپس پاتو انداز

  ۀدربار یهم فشرده بود: کثافت حرفت دهنتو بفهم که دار یمحکم رو دندونهاشو   تیمچاله شد ازعصبان روز یف  یعصبان یدستها

ضرب   هیگندت همه جا رو برداشته درضمن   ی که بو یی رو پس زد: کثافت تو روزیدست ف تیهم با عصبان نینو ؟ یزنیحرف م  یک

  یمنم همون کار  فته ینزن!گفتم که پاش ب  یادیو زر ز  ریکه عوض داره گله نداره پس خفه خون بگ  ی زیچ گه یهست که م یلمثلا

بار   هی کشم،  یمنم آدم م  یتو آدم بکش  رم،ی گ ی منم ناموستو هدف م یر یرو هدف بگ  یناموس کس  ، یکنم که تو قراره بکن  یرو م 

کنم. هنگام بلند شدن  ی اول از خواهرت شروع م ه ینامتحانشم مجا ی من طرف اب ی کن  جادیاون دختر مزاحمت ا یبرا  گهید

عالم نبود.   ن یتو ا روزیشد اصالً متوجه اش نشد کالً ف یرد م  روز یستاره از کنار ف یزد و از آنجا دور شد. وقت روز یبه ف یپوزخند 

 درهم بود...   ن ینو یاخمها که یرفتن در حال ی هم به سمت شرکت م ۀ و ستاره شونه به شون  نینو

و ستاره افتاد که با هم به سمت شرکت   نی کرد. چشمش به نو یبرف رو تماشا م دنینشسته بود وداشت ازپنجره بار ی صندل رو

  مش یبفهمونم که پاشواز گل ن یبه نو د یلب با خودش غر زد: با ریشد ز  ی جور هی رو صورتش نشست. ته دلش   یاومدن. اخم یم

رو به دفترم راه نده   یساعت کس ه یاتاقشو برداشت:خانم راد تا   یزد گوش  ی ره... چرخیگ  یتاره گرم مداره با س   یاد یدرازترنکنه ز

 رو سر جاش گذاشت.... ی دوباره گوش 

جوابشو   نی بودن که به چشمش اومد. آه ی زیچ ن یاول نیآه ینشست. اخمها زیم  کی مبل نزد نیکرد و رو اول  یسالم بلند  نینو

 . میوبرگشت میرفت   ابونیخ نیشاپ سرهم یپا رو پا انداخت وگفت: راستش منو ستاره تا کاف  ن ینو ؟ی: تا حاال کجا بود د یداد وپرس 

داشت   ییحرفها هی گفت:  طنت یحس کرد حسادتش گل کرده، با ش  نیدور نموند. نو  نیازچشم آه نی نو ز یبه مناسبت؟ لبخنِد ر-

  ن یبا تو داشته که نتونسته به من بگه؟ نو ی شد:اون وقت چه حرف یل عصباناز قب شتریب  نیخواست فقط به من بگه. آه ی که م

  انیبا من درم د یصالح د ی نه من! ول یباهاش دار یدونم نه تو نسبت یکه من م   ییگفت: تا جا ارهیحرصشو درب شتر یب نکه یا یبرا

لبخند   نی. نوگهید ز یفقط به کار باشه،نه چ د یشرکته،حواست با نجای! ا خود یدراومد: ب  انیدرونش به غل ه؟حسادتی بذاره، مشکل

  یباهام داشت  ی شاب،در ضمن کار ی کاف می رفت  رساعت ناها مینزد یشرکت با هم حرف خصوص یزد:ما که تو  یا  گهیبار د  طنتیش 

 تو اتاق ستاره هستم. 



 من ستاره  دیام

105 
 

  یرو جد  نیرفت حرف آه  رون ی خند زنان ازاتاق بلب ن یباش ممکنه کارت داشته باشم. نو نجای! استی ن ی خبر چیتو اتاق ستاره ه -

 نگرفت...

کارهاش.ستاره  ن یبا ا برهیوحوصله سر م  شهیوقتها گند اخالق م یهم گاه نیآه ن یستاره ولو شد وگفت: ا ز یکنار م ی صندل رو

بهت قول   یبهش انداخت: وقت  یی و نگاه گذرا زبرداشتیم  یاز رو  یدرست نشست برگه ا ن ینو ؟ی: بهش گفت د یدست از کارکش

 . گمینم ی عنی گمینم یز یچ یدادم که به کس

کوه    ۀپسر نی خواد ا ی صورتشو کش آورد: دلم م یور دل من؟! لبخند پهن یو اومد  ی کند  استیشده دل از اون قصر ر یحاال چ-

   یب  یوجواب داد: سالم بر بزد  ی لبخند  شی اسم رو گوش  دنیستاره حرفشو قطع کرد. با د ی گوش  یکم حرص بخوره. صدا ه یآهن 

 مکه.  یحاج ی وحاج  یخوب رفت گذره؟ یم ؟خوش یخودم! خوب یوفا یب

-......... 

 رسونند. ی سالم م یممنون همگ -

-......... 

 .نیخوبه اصالً نگران نباش  نجایا ی همه چ-

-......... 

بهش بدم باهاش  و یگوش   یخوا یم نجاستیا نینو ؟یداد: باور ندار  یافتاد که داشت به حرفهاش گوش م  ن یستاره به نو نگاه

 . یحرف بزن

-......... 

 تنگ شده.   یلیزودتر برگرد دلم برات خ ی ب یب-

-......... 

 رسونند.  یاونا هم سالم م یسالمت باش -

-......... 

 . یب  ینگران نباش مواظبش هستم ب-

-........ 
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 .   ستیول کن ن ده یرمیگ ی ماشاءا... وقت ی ب یب  نی: اد یکش ی نفس راحت ه یقطع کرد.  ویحافظ. گوش خدا-

شد: توهم که ازش   قی. خنده اش عمیکشف ناشناخته هاش پا کن یبرا ی کفش آهن  د یبا یبنده رو بشناس  یهنوز مونده زن عمو -

تو نوع نشستنش نداد.همونطور   ی رییتغ  چ یه نیت شدن. نوبه اتاق هر دو ساک نیآه  ی... با اومدن ناگهاننینو یغول درست کرد 

 طرفها! نیاز ا ؟ ی! راه گم کردزیعز ی ولم داده بود گفت:بَه پسرعم  یکه به صندل

 گفت.  یبلند  ۀبل  نیمعدن که بهت گفته بودم؟ نو ی صبح رفت-

  نیبه ساعت کرد:آه یسرهم برو اونجا. ستاره نگاه هی هم زنگ زدن با دامون  ی ار،ازآگاهیو برام ب  سیگزارش کامل بنو   هی حاال برو -

نه برگ چغندر تا دو ساعت   ن ینو گنیرفتن به طرف در گفت: به من م ن یبلند شد ح ن ی. نوشهیم لی تعط  ی آگاه ی االن کادر ادار

رو   ن ینو یزد و رفت. جا  یچشمک جون به کارت برس  نی! تو هم آهیآگاه رم یبا دامون م م ه رسهیگزارش بدستت م گه،هم ید

خوام   یرو برام آماده کن نم دنید بیرو که تو اون ساختمان آس  شی کارگرانِ چند روز پ  ۀمینشست: تو هم گزارش ب یصندل

آورد وبرگشت سرجاش  رونیب ی پوشه ا ی سوم لیرفت از فا لهاینگاهش کرد. سمت فا یرچشمی . ستاره زفتهیاز قلم ب یزیچ

. پوشه رو  ارمیبرات ب  یمنتظربودم تا خودت بگ   فتادهیهم از قلم ن یزینوشته شده چ نجایداد: همه اش ا ن ینشست. پوشه رو به آه

  یی ابرو یتا ه ی با  ن یبرداشت شماره ناشناس بود رد تماس زد. آه ویستاره بلند شد. گوش  ی گوش  یکه صدا  د یکش رون ی از دستش ب

همون شماره باهاش تماس گرفت   گه یانگار قصد بلند شدن نداشت. چند بار د نیکرد. مشغول کارش شد.آه  یگاهش مباال رفته ن

 .  زدیهر بار رد تماس م 

 جواب داد:بله!  نیآه نیزب ینگاه ت ریبارهفتم ز  یباهات دارشته باشه. برا  یکارمهم ی کس د یخوب جواب بده شا-

-......... 

با سرعتِ نور قبل از ستاره   نیهم تماس گرفته شد. بارِآخر آه گهی. دو بار دزانداختیم ی قطع کرد و رو و ی! گوش راشتباههینخ-

  یخواستگار ی که مادرمو برا نه یبرش داشت. شخص پشت تلفن باالفاصله به حرف اومد: ستاره خانم فقط  گوش بده! من قصدم ا

دور   دم ی! بهت قول میا گه ید ز یچ هی تو  یعن یتونبودن   یوخانم ییبایزدوست دخترهام به    ازکدوم  چ یتا حاال ه  د یبفرستم باورکن

  ن یاون نو یحرفها ی حت یمنتظرعواقب بِد اونم باش  د یباشه با ی بله؟! اگر جوابتون منف د یگذشته مو خط بکشم، فقط بگ  یکارها

  یکثافت بش  نیسهم اون آه ذارمینم ،ی بگم که بدون هتدرضمن ب رهیبذاره و جلومو بگ  ریتأث  میتونه رو تصم ی نم زیهمه چ یب

گفت: واگر اجازه   ی محکم وجد  ن ینه؟آه ای  ؟آره یگ یم  یشده حاال چ بشینص نهایبهتر  شهیقدر شانس داشته که هم  نیچون اون ا

  ی هارفهم ح نی نو یتونست حس کنه ادامه داد:حرفها ی م ی رو از پشت گوش  روز یف  ۀشوک زد  ؟حالیچ  یبش ک یندم که بهش نزد

نگاه کرد   ی به ستاره ا د یزکوبیم ی قطع  کرد و محکم رو و یاون گفته از طرف من بوده پس مواظب خودت باش. گوش  ی منه هر چ

مزاحمت شده؟ستاره سکوت کرد و    ینسناس ازک نی: اد یداشت بلند نشه پرس   یکه سع  ییکه چشماشو از ترس بسته بود. با صدا

 توهمون حالت موند. 
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به   ی داد حی شدم که ترج بهینقدرغریا یعن یخاطر بوده درسته؟ لحنش آرومتر شد: ستاره   نیبه ا نی شاپ رفتنت با نو ی پس کاف-

اون چشماتو    یت: لعند یساکته بهش توپ د ید   یبلند شد دراتاقو بست دوباره برگشت سرجاش، وقت  ؟ینگ  یز یاما به من چ یبگ  نینو

که    ی:از وقتد یتوپ نیستاره از هم بازشدن با تشر به آه یمزاحمت شده؟ چشما یاز ک  لقجوو  ۀپسر نیبزن! ا ی حرف ه یبازکن و 

از خدا   روزی تو واون ف   ؛یکرد   یهم م  نجاشویفکرا د یبا ی زدیاون روز اون حرفو م ی شرکت برم، وقت  س یبا سرو ی گفت ی لعنت ی تو

کلمه حرف   کیشد و نیرفتارت باهام سرسنگ  ی قتماجرا بازشده، و ن یمنم وسط ا  یاما ناخواسته پا نیبا هم مشکل دار خبریب

  یمدت منو با خودش م ه یرو در حقم تموم  کرد، تا    یام نزد،مردونگ  نهیپناه ببرم اونم دست رد به س  ن یمجبورشدم به نو ی زدینم

  ودمو دارم خ یخودت فکرکرد  ش یبگم؟ پ یبهت چ   یخونه،اون وقت انتظار داشت گشتم  یآورد شرکت آخر وقت هم با خودش برم 

اون رذل پست گرفتار شده   یافتاد که آهو تو دستها شیچند سال پ ادی داد   رونیب ی نفسشو با کالفگ  نیکنم؟ آه  یم  زونیبهت آو

  ی رو نگاه م  رون یماجرا دوباره تکرار بشه. ستاره بهش پشت کرده و از پنجره ب نیخواست که ا یآزاد شد نم سیبود،با وساطت پل

آروم   یصدا ؟ی کرد   یکار رو م  نیگفتم برو خودتو بکش ا ی اگرم ی عنی ی د یگفت: تو که وضع اون روزمنو د   یمتر یکرد. با لحن مال

کنم، درد من    یرو فراموش نم نیم کردرو که در حق  یی وقت محبتها چیه ستم ین ی: من آدم نمک نشناس د یستاره به گوشش رس 

برگشت و دست به   کنه،یدلش بخواد م  یفشار بذاره وهر کار  تمن شماها رو تح ق یتونه از طر ی روزمی برم، ف نجا یکه زودتر از ا  نهیا

حرفشو قطع کرد روبروش   نیمـنـ...آه  نهیبب بیوسط به خاطرمن آس  نیا ی خوام کس ی شد: باورکن من نم ن یآه ۀر یخ نهیس 

  نیا یبر  نجایگفت:اگر ازا ی نم یزیشد و چ  ن یآه یخودش گرفت،ستاره مسخ چشما یدستهاشو تو دستها  یرارادیستادغیا

مشکلِ منو    نیا ، یستیپس مشکل تو ن کنهیکار رو م   نیا گه یراه د ه یتو نشد از  قیاز طر ی اون عوض ه یمشکل به قوت خودش باق

  ن یآه ۀ مردون ی. ستاره تالش نکرد دستهاشو ازدستهامیبا هم بر  ییجا  ه یتا  یو اون حل بشه، حوصله دار   منو  نیب د یبا  روزه،یف

 ... میریگفت: آماده شو با هم م نین کرد که آهیی باال وپا یبکشه. سر  رون یب

کردستان رفت تو دلش   ی سو ن،یازماش  نجا،خارجیگذاشت. فکرستاره دورتر از ا ی میدفعه به خاطر ستاره آهنگ بدون کالم مال نیا

دونم تو   ی!نمی بدتر از دردسر قبل ی گرفتار شدم با دردسر ی ا گهیطور د  هی االن  نجام، یبا خودش درد دل کرد: به اجبار پدرمه که ا

به   سادیکه وا نی... ماش شهیمثل هم یاشته باش خوام هوامو د ی ازت م ایخبرم  اما خدا یازش ب  ه هست ک یمشکالت چه حکمت نیا

 از برف بود.  ده یاومده بودن، پوش  یبه اطراف انداخت، پارک جنگل یخودش اومد. نگاه

 !م؟ی سرد و پراز برف قدم بزن یهوا  نیتو ا  یخوا ی تو که نم-

 شه؟ یسردت م-

  ستین فیاشاره کرد: ح رونیبه برف ب نی بدم. آه حیترج نیداخل ماش  ی رو به  گرما رون یاون ب یسرما  ستم ینه! اما حاضرهم ن-

 م؟ی حرف بزن مینیبش نجا یو ا  یری بگ  ده یرو ناد ییبای همه ز نیا
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  ی پناه برد:هرحرف نیسرد بود. ستاره دوباره به داخل ماش  ی لیشد. هوا خ ادهیپ نی! باالخره با اصرارآهنیآه ستیاالن حسش ن-

هم داخل اومد و در رو بست: مگه تو   نیهستم. آه  یی م اما بگم که من آدم سرمابرف وسرما ۀ! درسته بچ یبزن نجایبهتره ا یدار

 اد؟ یشهر شما برف نم

  هی لم داد و  ی صندل ی کوتاه اومد، به پشت  نی. آهدمیم ح یترج ینیچن  ن یا یگرم رو به سرما ی! اما من جاادیبدتر م ن ی! ازاادیم-

شو به در   هی. ستاره هم تکشهیموضوع مربوط به سه سال پ ن ینفر برات حرف بزنم، البته ا ه ی ی زندگ ۀ خوام دربار ی نشست: م ی ور

گم شد، آروم گفت: قراره   شیعسل یتو چشما نیآه  کنه؟یم دایاالنِ بنده ربط پ ی شما به زندگ سالموضوعِ سه   نی: اد یداد وپرس 

رو به   رکردهیگلوش گ  خیشد ب ی م یرو که چند سال ی بغض ن یشنوم. آه  یباال داد:جالب شد! م ییبه تو هم مربوط بشه. ستاره ابرو

بارحرفش   ریز  رم،یزن بگ  د یکرد با یشهرم، مادرم اصرارم برگشتمتازه فوقم رو تموم کرده بودم که   شیزور فرو داد: سه سال پ

دختر مو    هی بار چشمم به  ن یاول ی تموم شهر رو دعوت کرده بود. اونجا بود که برا  باًیآهو شد. مادرم تقر  یعروس  نکه یرفتم، تا ا ینم

تربود،اونجا بود که    دهیاون پوش  شتنندا یکه سر و وضع حساب  گهید  یبود،نسبت به دخترها ییبای بور وچشم سبزافتاد، دختر ز

اسمش گلسو است، ازآهو   دمیکردم فهم ق یحقبگم، بعدها که درباره اش ت  یز یشد به مادرم چ یروم نم  ی دلمو بهش باختم، ول

خواستم با مامان حرف بزنه و برام   گن،ازش یم ش یآهو گفت همه ازخوب ی بعد وقت کماهیبکنه،  قیدرباره اش تحق  شتریخواستم ب

  قاتی ازشون نداشتن خالصه بگم جواب تموم تحق یدامون هم اطالع چندان ۀ دور دامون بود، خانواد  یازآشناها ،یبرن خواستگار

خونده شد؛من   نمونیب یسه ماهه ا  تیمحرم  ۀغ یو قرار ومدارها همه گذاشته شد، دوهفته بعد ص یخواستگار میخوب بود، رفت

حواسش به همه جا بود اال   میرفت  ی م رونینبود!هر وقت ب  نطور یچرا گلسو ا دونم  ی شدم اما نم یروز به روز بهش عالقمندتر م 

  ی م یساختم به هرساز ی م هاش یریبود، با تموم بهونه گ ی ا گهیکردم انگار توعالم د  یم  یازش نظرخواه ی زی چ یبرا ی من، وقت

  یشد.هر وقت ازش م یکردم اما هر روز از روز قبل بد اخالق ترم  یخواست براش م ی که ازم م ی دم،هرکاریرقص  یگفت م

  ی مکافات ه یبا  شهیروز مثل هم هی  نکهیداشت، کم کم بهش شک کردم،تا ا  یدعوت  ه یرفتنمان  رون یب  م، یبر رون یخواستم تا با هم ب

کرد بعد از تموم شدن حرفهام ازش خواستم که هر   ی باهاش حرف زدم اما اون فقط  نگاهم م یلیناهار بردمش رستوران، خ یبرا

آب   ۀجوابم سکوت بود، بعد به بهون  دمیپرس  لشوی ازدواج رو نداره، دل یجمله  بهم گفت هنوزآمادگ  ه ی تو  م، یکن  یزودترعروس  هچ

نبود، رستوران   یبهداشت س یازش نشد، رفتم دنبالش، تو سرو ی گذشت وخبر ی ا قه ی دق  ستیب ه ی یبهداشت سیخوردن رفت سرو

رو   ی زن فی خف  غ یج یخواستم برگردم داخل که صدا ن، یزمشده و رفته بود تو   گارآبرفتم ان  رونی داشت از اونجا ب  ی در پشت  هی

توجه مو جلب کرد. آروم رفتم اون    یدود ی ها شهیبا ش  د یسف نیماش  ه ی رو ازنظر گذروندم،  ابونیتر خ  قیبرگشتم و دق  دمیشن

اما...اما   کنهی م ت یداره گلسو رو اذ  هی ک نمیبا شدت بازکردم تا بب نویگلسو بود درماش  یصدا سادمیکم گوش وا هی  ابون،یسمت خ

  دنیمن! با د یشد اما ادامه داد: آه خدا نیسنگ  ن یآه ی... گفتنش برا گه یمرد د ه یشد... گلسو با  یباورم نم دمیرو که د ی اون چ

من   اما استخو یدونستم، اون منو نم یکرده بود ومن نم  انتیهمه مدت گلسو به من خ نیاون صحنه خورد شدم،له شدم، تو ا

اون صحنه ازاون   دنیرفت، بعد د ی گفت جونم براش درم ی آخ که م هی نداشتم،  شویدوستش داشتم،عاشقش بودم، تحمل ناراحت

از   نم یچشم بب هی اعتماد بشم همه رو به  یرو نبرم. گلسو باعث شد به همه ب  ی دختر  چیاسم ه گهی روز با خودم عهد کردم که د

رو که تو ذهنم   یی بای. گلسو اون حس زنو یااِل سه نفرشون، مادرم،آهو وم ن یزم ی موجود رو  نیرمن زنها شده بودن پست ت د ید
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از اون   شتریکرد... بغض ب ک یوتار اهیمو نسبت به عشق س   دگاهیبرد، احساسمو لگدمال، د ن یزن ساخته بودم شکست و ازب هی  یبرا

به چرخش دراومد،   نیرو که درحال شکستنه پس بزنه نگاهش به صورت پرازغم آه یکرد بغض  ی نذاشت ادامه بده. ستاره سع

  ی به نظرم دخترها ،ید یرو فهم ز یهمه چ د یکن  یبشه وعروس  ری د نکهیگفت: خدا رو شکر قبل از ا اد یاز اون حال درب  نکه یا یبرا

سؤال بپرسم؟ به   هی  م تون  یکرده، حاال م ر ییهمه سال تغ  نیکه بعد ازا  یو ترحم ندارن، االن مهمه! االن  یارزش دلسوز  ی نطوریا

 اکتفا کرد.  ی سر دادن

چرا! اما به مرور زمان   لیاوا ی چشم از ستاره برنداشت: راستشو بخوا نیآه  ؟ی کرد ی فکرها رو م نیمدت در مورد منم هم ن یتو ا-

  هی تو با بق  یۀقض  یول  نم، ینظرم درموردت عوض شد البته گفته باشم هنوزهم نسبت به دخترها بدب جیبه تدر دمیرفتارتو د ی وقت

 صد ینظرم راجع بهت س  دمیفهم نو یا یکردم، راستش ازوقت ی که درباره ات فکرم ی ستین ی زیچاون  ی فرق داره، بهم ثابت کرد

  ن یاومدم.آه رون یتو سربلند ب  ییآدم زدا لتری ف ری قل از ززد: خوب خدا رو شکر! حدا یی بایوشصت درجه عوض شد. ستاره لبخند ز

نشون بده. ستاره کارشو راحت تر   یالعمل بد  عکسستاره  د یترس  یداشت، م   د یخواست بزنه ترد ی که م  ی کرد، ازحرف ی من من

  نینکن وبگو. آه د یگرسنه ام شده پس ترد   یمنم حساب شهیم کیهوا داره تار ی که نوک زبونته بهتر زودتربگ  و یکرد: اون حرف

.  ارمازت د  یدرخواست  هی خواست بزنه براش سخت بود:  یرو که م یحرف  نیانداخت ا نییداد، سرشو پا  رونیشو ب نینفس سنگ 

  د یسرخ وسف نطوریگفتنش ا  یازش داره که برا یمرد مغرور چه درخواست نیبود که بفهمه ا یستاره مشتاق حرف  ینگاه عسل

بگم...   ی دونم چطور  یمنتظر ستاره که معطل حرفش بود نگاه کرد: نم  یخشک شو با زبونش تر کرد.به چشما یلبها  نیآه.شهیم

  ی دونم چطور  یخوام بزنم مهارت ندارم، نم ی که م ییحرفها نیتو گفتن ا   ادیز  من... نکهیا یعن یکم برام سخته  ه یگفتنش 

آداب خودشو داره   ی زیدونم که هر چ  ی م نم ی،ایهست ی دخترکامالً مستقل ه یکه   یمدت نشون داد  ن یمنظورمو برسونم، تو ا

  یتیمحرم  ۀغی....صـیص ه ی  یبد  جازهخوام بگم اگر...اگرا یخوام بگم...م یموقعش انجام بشه،راستش من م  دبه یبا یزی...هرچ

ستاره درهم شد: تو منو   یاخمها ی محافظت کنم. به آن وز ریف یدهایخونده بشه که من راحت تر بتونم ازت در برابر تهد  نمونیب

  یتونست  ؟چطوریخودت فکرکرد شیپ یات بشم؟! تو چ  ۀغ یص امیب امی خودم برنم ۀفقط ازعهد  نکهی! ا ن؟یآه  یشناخت یچطورآدم 

کم صبرکن! برات    هی فوراً حرفشو قطع کرد وگفت:ستاره  نیمدت نذاشـ...آه نیمن تو ا ؟ی اریمسخره رو به زبون ب شنهادیپ نیا

که   یاحساس  ۀحرف زدن دربار قتش یحق ،یتو حرفمو اشتباه برداشت کرد  ایمن نتونستم منظورمو درست برسونم  ای! دمیم حیتوض

  نی بعد از اسه سال تموم احساستمو تو خودم کشتم و سرکوب کردم حاال نیمن تو ا یدون   یکم سخته، م  هی دوباره زنده شده 

اون   یانداخته زندگ ادش یهنوز ادامه داره، دوباره   یبهش زده که زندگ یکنه، تلنگر  دارش یشده وتونسته ب داینفرپ ه ی همه مدت 

داشتم که   یر یبا خودم درگ یلیخ ستشنباش! را  دمیحس جد  نیکنم تو قاتل ا  یکرده، ازت خواهش م   یکه فکرم  ستین یزیچ

  یدونم اسمشو چ یکرد،حاال نم  کیومحکم تر خودشو بهم نزد  تریقبل قو  ۀاما نشد،هر بار از دفع  رمیفاصله بگ  د یحس جد  نیازا

بهت اعتماد دارم اال تو احساسات! ازم خورده   ز ی! تو همه چجمیدونم! خودمم گ ی ... نمیوونگ یبذارم؛دوست داشتن،عشق، محبت،د

که من    هیدواری ام یجا ی عنینم بگم که احساسم نسبت تو شصت به چهله، تو ی م ، یاگر درصد بخوا ست؛یچون دست خودم ن  رینگ 

شده از بوشهر با   ده،یلحظه رو هم از دست نم  کیموضوع رو بفهمن به خصوص مادرم  ن یا هی شصت درصد از راه رو رفتم، اگربق

  اره یدرصد درم ستیب ی برم گردونه و لو برا ی که تونسته به زندگ  یبه زور به عقد اون منو رسونه تا   یخودشو به لوشان م  ادهیپ یپا
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جور   هی وهمه  ستمین نینسبت به خانمها بدب گهیبکنم که د مو یتموم سع د یاثبات خودم هم که شده با ی خوام، برا ی نم نو یومن ا

دونم   ی نم شم،یم ده یبر ایاز دن شه یمه یبرا  فته یاتفاق ب ن یاکه اگر  نمیباعث نشو دوباره مرگ احساسمو بب گه یستاره تو د ستن،ین

ازت محافظت کنم، نه!   روز یبخوام تنها در برابر ف  نکه یخوام! نه ا ی نه؟ ستاره! من خودتو م ایحاال تونستم منظورمو درست برسونم  

فرصتو ازم   ن یگه شانسمو امتحان کنم، ایبار د هی بذار  نه، ی رو بب یرنگ خوشبخت  گهیبار د ه یاحساس نوپا قد علم کنه و  نیبذار ا

کنم   یکه تو رو از پدرت خواستگار  یتا وقت   ،ی که خودت بخوا ی نشم تا وقت  تیخصوص م یوقت وارد حر  چیه دم ی! بهت قول مرینگ 

  نیا ی برا یدونست چه جواب  ی ! ستاره مات نگاهش کرد. خودش هم نم؟ید یفرصتو بهم م  نیبه تموم اعتقادات احترام بذارم، ا

بذاره در   شینبود که با دروغ پا پ نی هم ا نیبرسه! حق آه نجایمحترمانه داره؟ از کردستان فرارنکرده بود که به ا رخواستد

منم   ، یکن ی که تو فکرم ستم ین ی ! من اون کسنیبه حرف اومد:آه یمکث طوالن  هی ! پس از هی دختر فرار ه یدونست  ی نم کهیحال

بزرگ   یلیمشکل خ  ه ی من  ی دون ی م ،یپسم بزن  شهیهم ی ممکنه برا ی و بشنو   یرو بفهم امشکالت خودمو دارم که اگر بعداً اونه

سرجاشون بمونه بذار مثل   نطورساده ی! بذارحرمتها همنیتونه حلش کنه، آه   یخودم نم یخودم و خدا راز یکس غ  چیدارم که ه

 . میگذشته آروم کنار هم باش 

  یگذشته ات چ  یتو  دم یشن ای دمیاگربعداً فهم دمیقول م  ست،منمین  ی رممکنیغ ی چیه ایدن  نیداره،تو ا ی راه حل هی  یهرمشکل-

  یروش هستم. ستاره لبخند محو  دمیکه م ی ! قول؟یشناس  ینسبت به توعوض نشه تو که منو م  دمیوقت د   چیه یبود  یوک ی بود

  ی!بعدچه ضمانتیونه فراموش کرد شید ی که هنوز تا هنوزه نه بخش یزد یحرف م گلسو  انتیاز خ یداشت  شیپ قه ی زد: تو چند دق

توهم    یعنی: د یپرس  د یتو سکوت نگاهش کرد با ترد ن ی! آه؟یرو باهام نکن   یکار  نیهمچ  هی منم  رو بشه   ۀوجود داره که اگر گذشت

  ی زیتونم چ  یاس که االن نم گه ید  وضوعم ه ینبوده،  انت یتازه کرد: نه! مطمئن باش که خ ی ستاره نفس ؟ یکرد انتیخ ی کیبه 

 بگم.

 ؟ یاالن بگ  شهینم-

نه   ی بکن یفقط قول بده که تا اون موقع نه کنجکاو گم یرو برات م زیازم نخواه! حداقل االن نخواه، موقعش که بشه خودم همه چ-

همچنان بهش زوم کرده   ن ی! آهینه شخص ثالث یفقط و فقط موضوع رو از زبون خودم بشنو  ،یازم بپرس  ی زی و لفافه چ ه یبا کنا

  ؟ستاره یجواب منو بد  ی خوا ی اونو ازافکارش جدا کرد:نم نیآه  یکرد. صدا  یم  ریس  کردستانبود. ستاره هم غرق درافکارش، تو 

پسره   نیاخالق ا  هی به چ نکهیکرد اونم ا  یرو براش مشکل م میوسط تصم نیا یی اَما ه ی ی بود ول ومدهی بدش ن نیآه شنهادیاز پ

  ی حس هی . رهیکه بخواد آتو ازش بگ  دهیازش ند  یمنف د تا بحال مور نکهیا گه ید  ۀنکت  هی دلخوش کنه؟! همه اش اخمهاش تو همه! 

  نیزه اس که نسبت به ادوست داشتن تا  هیاحساِس بکر، شروع   نیدونست ا ی داد که براش ناشناخته بود؛ نم  یازدرون قلقلکش م

به هم   لبهاشو  نیفکرکنم. آه د ینشون داد تا احساساتش فوران نکنه: با یهست؟ خودشو جد  یا گه یعلت  ایمغرور داره؟  ۀپسر

 ؟ یگرفت: تا ک   یفشرد و نفس

   ؟یقدرطوالن نیابروش باال رفت: چرا ا ی تا ه یباز و  ن یآه یماه. چشما کی-
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 نه؟  ای ی منصرف بش شنهادتیاز پ ی برات بذارم که بعداً نتون  یشرط وشروط هی د یبا-

 ! قاًیزد: دق یلبخند گشاد  گم؟ستارهی! درست مگه؟یگربه درحجله کشتنه د یۀ آهان! همون قض-

  . ستاره رو میکم با هم قدم بزن ه ی م یبر میکه اومد  نجایتا ا ی خوا یحاال نم گمی! مگهیقبول کنم د  د یبا  ستین ی چاره ا نکهیمثل ا-

 ! م؟یقدم بزن رون یب میبر ی گ یبازم میی گفتم سرما شی ساعت پ هی  نیترش کرد:هم

 اونجا؟  م یبر ی شناسم که آش رشته هاش حرف نداره موافق ی م ی رستوران جمع وجور  هی اطراف  نیا-

گفت   یمحکم وکشدار ۀ! ستاره بل ادیرشوه بدم تا به مذاق خانم خوش ب  د یتکون داد: پس با  یسر نی . آهیزی چ هیشد  نیحاال ا-

اما نگاهش به   د یپالتوشو  باال کش ۀ قی داشت. یتو برفها قدم برم  ن یآه ۀ به سمت رستوران رفت.... شانه به شان ن یوهمراه آه

 ؟ یسادیوا ی چ ی:براد ی. ستاره پرس ستادیا نیلخت و پراز برف بود.آه یدرختها

  یکه جلو  ی اشاره کرد. نگاهش به چاله ا رِپاش یز ن یبه زم ؟ ینیب ی جلو پات رو م ی چطور یکن یرختها رو نگاه مد  یدار  ی وقت-

تأسف تکون   ۀبه نشون  یسر  نینگاهشون نکنم. آه ومد یهستن که دلم ن  بای درختها اون قدر ز نیرایپاش بود افتاد: ببخش آخه تصو

  نیو جلوتر از آه  رمیستاره نشست:نخ یدو ابرو   نیب ی داره. اخم فیخانم، سر به هوا تشر چون حواسم بهت باشه  د یداد: ازاالن با

باز نگاهش  ؟ یکن  یفکرم  ی : به چد یکرد ستاره پرس   یم  یداشت با آش رشته اش باز  ن یراه افتاد... داخل رستوران گرم بود. آه

به   د،آخرسری با چشماش کل رستوران رو کاو ن یآه ؟ی : از چد یکرد پرس  آش رها ۀترسم! ستاره قاشق روتو کاس  یشد: م نیغمگ 

گفته    یزد:حاال ک ی. ستاره لبخند فتهیبه خطرم شتریجونت ب میزندگ  ی ! با اومدن تو توروزیکه منتظرجواب بود:از ف  د یستاره رس 

 ندادم!  ی که هنوز جواب ت؟منیتو زندگ ام یقراره من ب

 ته دلم قرصه که جوابت مثبته.  -

 ! ؟ی منف دمیشا-

 . ادینکن خوشم نم هایشوخ ن یستاره با من از ا-

 تیازم حما روزیخواد در برابر ف ی کرد که م  یم  یبود داشت سخنران یک  شیپ ۀ ق یبه فرض که بله روهم گفتم! اون وقت چند دق-

 کنه؟ 

 . هی ا گهید  زیتونم که گفتم! ترس من از چ  یحتماً م-

 ؟ ی چمثالً -

  ی م ی ! حاال گفتم چ؟ی:اووووووه فکر کجا رو کرد د ینشسته باشه... ستاره حرفشو بر نیتنهات بذارم واون به کم ییجا ه یلحظه    هی-

 خواد بشه! 
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!  گهید زیچ  هی کنم! آهان  یزنم. ستاره مشغول خوردن آشش شد وگفت:مسخره نم  ی حرف م یمسخره نکن ستاره دارم جد -

سخت بابام   یهستم تا حاال قانونها یدختر آزاد ومستقل ه ی من بگم چشم، من   یتو بگ  ی که هر چ  ستیگفته باشم قرار ن نیآه

بکنم   کاری چ د یوکجا با ی دونم ک ی تونه سّد راهم بشه، خودم م ینم یچ یه یعن یبکنه چه برسه به تو  رم ینتونسته دست وپا گ

که   ستین ی از یپس ن ی قانون خانوده ات باشه، خودت شاهد کارهام ورفتارم بود نکردم برخالف  ینکنم، تا حاال هم کار  کاریوچ

سرد شد: منم   ن ی. لحن آهنگفتم یزیچرا بهت چ یاریازاالن گفتم که پس فردا دبه در ن  یو محدودم کن  ی دست و پام رو ببند 

هر جا   اره یسرت ب ییترسم بال  یم  رونهی اون ب روزیکه ف ی کنم فقط گفتم تا وقت  یمحدودت هم نم ستم، ین شرفتت یمخالف پ

 !  نیبرمت هم یخودم م  ی بر یخواست

  م یازجاش بلند شد: بهتره بر نی.آهستی ن ید یجد  ز یکرده پس چ دهمیمزاحم شده و تهد   گاهینبوده؛ گاه وب نیا راز یاالنم غ تا–

تونم از    یگفت:نگران نباش من م یکالفگ  تو نگرانم. ستاره با ی ترسم برا ی پلکه از خودم نم یمونه همه جا م  ی مثل شبح م روز یف

تونستم   ی کردم؟! م  یگفت: بد کردم آبرودار  ر یّستاره با تغ ش؟یه گفت:البد مثل چند روز پیبا کنا نیخودم مواظبت کنم. آه

از راه درستش وارد شدم. پول آش رو حساب کرد و به   چه ی پ یو حرفها زود م ه یکیشهرکوچ نجایچون ا  یخودم جوابشو بدم ول 

 . یگ یم نو یدفعه ا  رکه تو ه  ستیهم ن کیکوچ   نیشهرهمچ نیهمراه ستاره از رستوران خارج شد: ا

تنگ    یب ی ب ی برا ی لیاز اون موقع رو زبونم مونده، دلم خ هی کیبهم گفت شهر کوچ ی ب یب  نجایاومدم ا یکه داشتم م ی روز اول-

تا خوب شدنش اونجا   گهیخورده م یبد  ی بازکرد وگفت: زن داداش سرما نویدرماش  موت یاز دوربا ر ن یگرده؟ آه ی برم ی شده ک

 شده بود....  ک ی. هر دو سوار شدن هوا تاررگردهب  گهید  ۀدوهفت  ه یمونه احتماالً تا  یم

و کارمند!    س ییزد: به به ر ی معنادار روزنامه رو کنار گذاشت لبخند  ن یمشغول خواندن رونامه بود که هر دو وارد شدن. نو نینو

کناردستش رو مبل رها کرد وگفت: به فضولش   فشو یک  نیزد؟ آه  بتونیبا هم غ  هو یبود که هر دوتاتون  ی چه کار واجب د یبگ  شهیم

سرمستانه بلند قهقهه زد:حاال خوش گذشت جناب راسخ؟ ستاره همون   ن یوقت پشه توش نره. نو  هی ببند   شتمیحاال اون ن ومدهین

تا تهران راه   ی زنمت که نتون ی م نیهمچ نیبه بازوش زد: نو یمشت ن یراست رفت تو آشپزخونه. آه هی ورودش به سالن  ۀ لحظ

کار دستت   یستاره حساب نیا ادیگفت: خوشم م  هی برد با کنا ن یگوش آه  کیحرفها؟ سرشو نزد  نیا ادی! به من میکن  دایخونتونو پ

دختره توهشت ماه تونست   ن یا میکَن  ی براش جون م م یرو که سه ساله ما دار یدختر رو طال گرفت کار   نیا یازسر تا پا د یداده با

 معجزه کنه. 

 : برات متأسفم! خدا شفات بده.  نیآه

آهو نگهدار تا کار   ی : اون زبون وامانده تو جلود یلب غرّ ر یاومدن، ز یم نیی جون.آهو ودامون ازپله ها پا  ن یشفاها آه نیتا باشه از ا-

:  د یدل پر بهش توپ  هی خواهرجون. آهو با  یخوش اومد  ی لیاومده؟ خ یک   نیازسراجبار به لب آورد:به به بب ی لبخند   ،ی دستم نداد

مرده ام! زنده ام! حاال    ینی بب یزنیسر نم  ه یازپارسال!  غ ینه؟ سال به سال در ای ی به اسم آهو دار یخواهر  خوام بدونم تواصالً  یم

با   نکهی: اد یاز دامون پرس  نیم؟آهیهمون موقع مزاحم وقتتون بش مینیتو رو بب  د یبا یبگو ما ک شهیهم که اومدم آقا تو خونه بند نم
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  هی هفته فقط  ن یدونم چشه تو ا ی پر پرتقال رو تو دهنش گذاشت وگفت: منم نم نیآخر ون پُره؟ دام  ییتوپ پر اومده! دلش از جا

باز جوابشو داد:   یی آخرآهو زد. آهو با رو یبه حرفها یاومد وسالم  داد. لبخند  رون یگرفته و غر زده. ستاره ازآشپزخونه ب  راد یا زیر

  یحد ممکن باز شدن. ستاره کنارآهو رو   ن یهو تا آخرآ  عیسر ر رفتا ریی و دامون به تغ نیآه ی. چشمازمیماهت عز ی سالم به رو

  می نیب یشده ما هم تو شرکت به زور آقا رو م  نیسنگ  یلیشرکت خ یبود ومخاطبش آهو: کارها  نی کاناپه نشست نگاهش به آه

تو اون    یدون  ی م وبه با اخم گفت: زهرمار! حاال خ نیبلند شد که آه نینو ۀ .خند یکن  یم  یچه برسه به تو آهو جون که رشت زندگ

 نِیآه ن یا یبرادرت خواند  نیتو گوش ا نیاس یاز بس  یتو لفافه گفت: آهو خودتو کشت  نیشرکت خراب شده چه خبره. نو

  یبه ستاره افتاد و سر نینه تو. نگاه آه برهیخونه حساب م سییاز ر کنهیبرات تره هم خورد نم گهی مارمولک اگر دم به تله بده د

 گفتن؟!   ون یبه هذ  ی که افتاد ی خورد یچ مشب ا نیتکون داد: نو

که من    رسهی اون روز م ی عنی:د یکش یپرسه خرت به چند منه! آهوآه  یصدف هم که اصالً نم نی باور کن هنوز شام نخوردم ا-

رو گونه اش زد: غصه نخور خانمم،به زورهم   یدامون دستشو دور گردن آهو انداخت بوس  نم؟یبب یداداشمو تو کت و شلوار عروس 

بلند شد قبل   ن ی.آهزمی عز یآرزو به دل بمون ذارم ی! نمیآه نکش  گهید  یتا منو دار  نمک ی رو داماد م سرتقۀپسر ن یده خودم اکه ش 

  د یبا گه یساعت د هی بمونم تا  نجایا گهیکم د ه یبردار ببر تو خلوت خودتون دوماً   تون یبساط عاشق نیرفتن به اتاقش گفت: اوالً ا

بود خودش هم   ک یخنده، نزد یزمیکه داره ر د یرو د ارههنگام بلند شدن ست دنیحرف خند  نیبچه بغل به اتاقم برم. همه به ا

به ته   یستاد،دستیا نهیآ ی تخت انداخت و روبرو ی خودشو گرفت و ازپله ها باال رفت...کت شو رو ی به زور جلو رخندهی بزنه ز

برو،مواظب باش  و جل اط یدفعه با احت نی ! انیشروع کرد به حرف زدن:آه نهیدرون آ نیآه. با د یکه تازه دراومده بود کش ششیر

اما   یداشت رنظر یماه اونو تو خونه ات، تو شرکت ز ست،هشتین اس ی گلسو تکرار نشه،هرچند گلسو با ستاره قابل ق یۀ دوباره قض

  نه یی.....دراتاقش زده شد ازآیبش کینزد شتربهشیکن ب ی سع یتو کارهاش، تو رفتارش دقت کن شتر یب د یبا ستین ی هنوزکاف

  ن یگفت.در بازشد وآهو سرشو داخل برد:آه  ید ییکرد بفرما  یلباسشو بازم  یدکمه ها که ی. درحالستفاصله گرفت ولب تخت نش

  کنه یدرجوابش گفت: من سرم درد م نیگفت که آه ی بله ا: ترمه هم باهاشه؟آهو د ی. با اخم پرس نییپا ییایبهتره ب وراومده یعمه ز

  یسر شبه و خواب چه موقع؟! خودشو رو تخت انداخت: م گه ی:زشته داداش،عمه االن نمستادیخوام بخوابم. آهو تو درگاه ا یم

 رفت.....   رونیتکون داد وازاتاق ب  یدرم  پشت سرت ببند. آهو سر ی : رفتد یخوام استراحت کنم پشت به آهو خواب

  واش ی وه،یم د ییزد وگفت:عمه بفرما ور یبه ز ی آهو به ظاهر لبخند   ومد؟ ی: پس چرا ند یستاره نشست. ستاره آهسته پرس  کنار

رو بپرسه ترمه   یستاره خودبخود باال رفت تا خواست سؤال بعد  ی. ابروهادنیکرد خواب ی درگوش ستاره گفت: آقا سرشون درد م

بود وداشت به زور خنده   نییبه دامون کرد سرش پا یآهو نگاه اد؟یجون نم نی: چرا آهد یس لم داده بود پر ن یکاناپه به نو یرو  که 

  نیسنگ  یلیوحشتناک کارش خ   ۀبه دامون زد که ساکت باشه درجواب به ترمه گفت: بعد ازاون حادث  ی کرد. سقلمه ا  یشو مهارم

  وری کرد رفت تو اتاقش استراحت کنه. ز  یدمکه اومده ،سرش در  شهیم  یساعت هی نه، وقت تو شرکت بمو  ری شده مجبوره تا د

هاجرجون رفته بوشهر   ی ازوقت نمشیقدرعجله داشت که نشد بب نیا می قبل هم که اومد   ۀگفت: دفع   ریدرحال پوست گرفتن نارگ

 شده. یهم از ما فرار  نیآه نیا
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که مامان رفته   ی از وقت د،یشناس  یرو که م  نیعمه! آه د ییزد: نفرما یلبخند مصنوع   هی لباسشومچاله کرد و ۀ با حرص گوش  آهو

دل آزار.    شهیگفتن نو که اومد به بازار کهنه م میدونم از قد  ی طعنه گفت: بله آهوجون م وربایکم حوصله تر شده  ز  نیآم شیپ

رو   ینیمناظره بود نگاه سنگ  نی. ستاره تو سکوت شاهد اد یخود دار  یکه جاداره شما  یی بو ی کرد وگفت:عمه هر گل یدامون اِهم

اول به ستاره بعد به   نیترمه مواجه شد. نو ۀد یچیدرهم پ ی شد. با ابروها ده یخودش حس کرد، نگاهش به اون سمت کش ی رو

شده؟ ترمه به خودش اومد لب   یزیکرد:چ   جوا. درگوش ترمه نزدی م  د یرو د ش یترمه نگاه کرد؛ ترمه انگار داشت دشمن خون

شده. ترمه به خودش زحمت   یزیگفتم حتماً چ  یشد  ره یبه اون طرف خ ن یبه ستاره اشاره کرد: آخه همچ نی:نه چطور؟ نود یورچ

رو برداشت   یاریخ ن ینو ه؟یباهام سرسنگ  ن یآه نیا نجایا امیچراهر دفعه که من م ی دون یفاصله گرفت: توم نیداد واز نو

  دشوید  یاز موهاش که جلو یا  ؟طرهیازخودش بپرس  ی ریبدونم؟چرا نم د یزد با دهن پرگفت: من ازکجا با یگاز  بهش ی همونجور

 . دهیجواب م مهینصف ون دهیاگرم م  ای ده یاصالً جواب نم ای  نجاستیگرفته بود با دست پشت گوش فرستاد: مشکل ا

 ؟ یکن یبهش انداخت:مسخره م  ی. ترمه نگاه مشکوکیریجوابتو بگ  یتونست  ی روز هی  د یطور به تالشت ادامه بده شا نیپس هم-

:کجا ترمه جون؟ برگشت وگفت:  سادیاول رو باال رفت که با سؤال آهو سرجاش وا ۀرو بهت گفتم... ترمه پل  ت یواقع  نیمن! نه! ع-

  ی رد و کارخودشوکرد... با صدانک ی آهو توجه ی کنم،خونه بدون اون سوت وکوره به ترمه گفتن ها دارش یرو ب نیآقا آه ن یا رمیم

  ستادهیترمه رو که تو درگاه در ا یوبرگشت تو تختش وچشماشو بست. دراتاق آروم بازشد. صدا تدرزدن اتاق از پنجره فاصله گرف

. نشستن شو رو لب تخت حس کرد.  ستی شناس نبوده ون ت یوقت موقع  چیدختر!ه  نیجون؟ از دست ا نیآه ی داری: بد یبود وشن

  ی خورد. حس خوب ی هرم نفسهاش توصورتش م کهاومده بود  نییکرد.سرش اون قدر پا  یم  یمهابا با موهاش باز یدست ترمه ب 

به اون سمت تخت رفت و دوباره کارشو تکرار   د یعقب کش ع ی. ترمه سرد یزد و رو دست چپ به طرف پنجره چرخ ینداشت غلت

  نجا ی: تو اد یکرد،سرشوعقب کش یبراق ترمه مواجه شد. اخم یروشن اتاق با چشما مه ین ی کرد.با حرص چشم بازکرد، در فضا

  دوننیم ه ی : بقد ینداشت به اجبار تو تخت نشست. ازش فاصله گرفت پرس  یخوب یلب ترمه معن ی لبخند رو ؟ی کن یکارمیچ

کرد    یمادرش تو نوع  پوشش دقت م یجلو  ی. حت د یپتو رو تا گردن باال کش ن ی.آهزمیلبخندش گشادتر شد: بله عز  ؟ییجانیتوا

  ستیداشت: ترمه حالم خوش ن یچشم ازش برنم حانه ینشسته و وق  ش با وضع نامناسب روبرو ییپررو تیدختر درنها نیحاال ا

بشم،   کی من تو رو عاشقانه دوست دارم بذار بهت نزد  نیگفت:آه ی. ترمه خودشو جلوتر کشوند، با لحن طناز رونیب یبهتره بر 

باشم فقط بهم   دار که بهت وفا دم یقول شرف م ستم یاما من مثل اون ن ی ازگلسو ندار ی خوب ۀدونم خاطر  یبذارحست کنم! م 

  گهیبشنوم! د  ی چیخوام ه ی نطفه خفه شد: فقط  صداتو ببر ترمه! نمحرف ترمه تو  یۀ بلند بود که بق  نیآه ی فرصـ... اون قدر صدا

  زم یعز نیشد:آه کتر ی. ترمه از رو نرفت،مصرّانه بهش نزدکنهیم تم یبودنت اذ رون،ی! تو هم برو باریکثافت رو جلوم ن  یاسم اون عوض 

که در به شدت باز   د ینکش ی ... طولرونی باوج گرفت: گفتم برو  نیآه  ی تموم زنها مثل هم باشن تو بخواه من.... صدا  ستینقرار 

دهنش   یاومد. دست آهو جلو  یباال نم ی کس یصدا ن یآه یسانت کی ترمه در دن یبرقو زد، ازد د یکل  ن یتو اتاق. نو  ختنیوهمه ر 

فاصله گرفت،   نیاز آه ی روبرو بود، ترمه به خودش اومد، کم ۀ زده مات صحن خشکازش خارج نشه، ستاره  یی قرارگرفت تا صدا

دست ترمه رو گرفت و ازاتاق    عی . آهو سرارمیسرش ب یی ببر تا نزدم بال  نجایاز ا نویرو مخاطب قرارداد: ا ن،آهویآه یعصبان یصدا

به   ی. نگاهزدی حرف م نیشت با آهکه دا د ی رو شن ن ینو یترمه بود. صدا  شیپ ۀق ی برد. ستاره دم درهنوز مات رفتار چند دق رون یب
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  هی  ی لطف کن  شهیداد. دامون رو به ستاره کرد: م   یگوش م  نینو یدو دست گرفته و به حرفها نیسرشو ب  ن یاون سمت کرد.آه

 رفت....  نییپا یستاره به آن  ؟ی اریآب ب  وانیل

سخت   ادیخوام تنها باشم. دامون گفت: ز  ی:مستادیسرجاش ا ن یآه یداد خواست از اتاق بره که با صدا  نیآب رو دست نو  وانیل

مستأصلش دل ستاره رو    یصدا ؟ی خور ینبود تو چرا حرص م  الشیخ  نیترمه که ع  ید یخودتوعذاب م شتریکه ب  ینطور ی! ارینگ 

  یعوضۀگلسو با اون پسر  ییاون باعث آشنا کنهیمن استفاده مشدن به  ک ینزد ی برا ی دامون! اون از هر راه  شهیبه درد آورد: نم

اون دختر   نیبار! آه  نیهزارم  یشو به تاج تخت داده بود،گفت: برا  ه یتک نه یدست به س   نینداره. نو یکه دوم   طونهیش  ه یشد ترمه 

  یفراموش کردنش کاف  ی گلسو رو بکن چماق وبزن تو سر خودت، سه سال برا نیا قه ی دم به دق یتو رو نداشت، حاال تو ه اقتیل

ستاره دم   دنیشو. سرشو بلند کرد تا حرفشو بزنه اما با د ال یخ یمثل گلسو پس ب ه یکیبذار اونم   هی ! ترمه رو هم تو حاش ست؟ین

! ستاره عقب گرد  نییپا ی فکر کردم رفت ؟ یینجایبرگشت، ستاره هنوز اونجا بود: تو هنوز ا نیدراتاق،لبهاش به هم دوخته شد نو

رد وبدل کردن دامون گفت: بهتره   یودامون باهم نگاه  نیبرگشت: ستاره بمون کارت دارم. نو نیآه نیغمگ  یکرد تا بره اما با صدا

حرفشو   نیر شد آه. منتظستادیچطوره؟!... بعد رفتن اون دو تا ستاره در رو بست و رفت کنار پنجره ا نییاوضاع پا م ینیبب  میما بر

  ای ینش  کشیوقت نزد  چیخوام ه ی! به ظاهر ترمه نگاه نکن،ازت م؟ید یحرفهامونو شن ۀ داد:هم  هی به تاج تخت تک نیآه بزنه. 

برگشت سمت   نه ی. ستاره دست به س ستیوضع ترمه بهتر از گلسو ن  کشه،یم رون یباهاش همدم نشو! زبون چربش مار رو از لونه ب 

رو؟ لبخند کج ستاره   ی: ک د یربط ستاره متعجب پرس  یبلند کرد ازسؤال ب  وومنگ سرش   جیگ  نیآه ؟ی : تو هنوز دوستش دار نیآه

  یچ  یروبرو دوخت: برا واری و به د د یاز ستاره دزد ؟نگاهشوی! هنوز دوستش دارگمیپوزخند بود تا لبخند: گلسو رو م ه یشب شتریب

  فتهیساعته اسم گلسو از دهنت نم میکرد: ن ن یپنجره گرفت و پشت به آه وارکنار یددستشو به    ساد،یستاره صاف وا ؟ یپرس  یم

 ؟ یتو وگلسو شده ناراحت ییترمه باعث جدا  نکهی،ازا

  یخوردم کرده، هنوز فکرم ی هرکس وناکس ی کرده،از پشت بهم خنجر زده، جلو انتیکه بهم خ ی من به کس یکن  ی تو فکرم-

که   یرو ازم پنهون بکن ی زی وچ یبهم دروغ بگ  ا ی یبکن انتیاگر تو هم بهم خ ی حرفو ازت نداشتم! حت نیکنم؟ ستاره انتظار ا

بشم بهم    دهیسوراخ  دوبار گز  هی که از   ستمین ی کنم، من آدم ی با توهم م و رفتار ر ن یمون باشه هم ی خصوص ی مربوط به زندگ

 ی:حتد ی پرس  د یبا ترد زد یحرف م تی برگشت، داشت با جد  نیبه طرف آه شونیو پر  حق بده ستاره که بترسم. ستاره نگران

راز تو   هی مثل   یز یچ هی  ۀبار در ی:عصرد یکرد پرس  ی خودم باشه؟ نگاهش با نگاه مضطرب ستاره تالق ی خصوص  یاگرمربوط به زندگ 

اگرهست االن   ربذاره؟ یمون تأث نده یآ ی زندگ  یگذشته ات هست که بخواد رو  تیتو زندگ  یزیچ  ، یکرد ی صحبت م تیزندگ

 .  یکه بهم بگ  ته ی موقع نیبهتر

  نانیحد بهت اطم نیدرهم  گمیرو بهت م  ز یکنم درباره ام فکر بد نکن! گفتم وقتش که بشه خودم همه چ  یخواهش م نیآه-

 ندارم.  یبد  ۀکه گذشت دمیم

ستاره منقلبش کرد: فقط قول بده از زبان خودم   ۀ گرفت ی . صدامیبه مشکل بربخور مونیو زندگ نباشه که بعداً ت ی زیچ دوارم یام-

االن بهم   یتون  یکه نم  ی کرد کاریخودشو لب تخت کشوند: ستاره چ نی! آهگرانید ینه بر اساس حرفها ی وقضاوتم کن  یبشنو
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تونم بگم با شتاب اتاقو به سمت اتاق خودش    ی! االن نه! اصرار نکن چون نمنینه آه  النرفتن گفت: ا رونیستاره قبل از ب ؟یبگ 

 ترک کرد......

شد؟   ی دادگاه چ  ۀج ی: نتد یگفت وپرس  ید یوخسته نباش  د یدست از کار کش ن یمبل ولو کرد. آه یخودشو رو  یبا خستگ  دامون 

مأمور انفجار بوده اونم تو دادگاه الم   ینظام برمکبه اسم  ی کیکنه:   رونیرو از تنش ب یبه بدنش داد تا خستگ  یدامون کش وقوس 

اون چهارخانواده   نکهیدومش، ا  ۀپرونده مختومه شد،اما پروند  نکهیبکنه ا یکار  ش هم نتونست برا لش ینزد،وک ی تا کام حرف

 موکول کرد.  نده یآ ۀ به قصاصش رو به هفت یدگیقصاص کردن دادگاه رس  یتقاضا

  گهیماه د  ه یتا   مهیکه خبردارم ب ییاست اما تا جا نینو ۀدامون پا رو پا انداخت: اون به عهد  د؟یبه کجا رس  مه یب ی خوب کارها-

 . دهیتموم خسارت رو م

 ر؟ یقدر د نیچرا ا-

 برسند. یا جه ینت ه یخودشون بکنند تا به  قاتیتحق د یها! اونها هم با ی زنیم ی حرف هی-

 ؟ از اون انفجار گذشته شه یم ی ماه ه یاالن -

  یپرت کرد و با بدخلق ز یم ی که تودستش بود و رو  یخودکار ؟ ینبود نطور یقبالً ا ؟یقدر بداخالق شد   نیروزها ا نیتو چرا ا-

 کرده؟  جاد یستاره مزاحمت ا ی. دامون صاف نشست: برا ختهی شروع شده، اعصابم بهم ر روزیف یگفت: دوباره مزاحمتها

 تازه باشه.  یخرابکار ه یترسم که دوباره به فکر  یم  نیقبالً به ستاره گفته انفجار کارخودش بوده ازا-

 بوده؟  روز ی انفجار کار ف یعنی-

 اوهوم. -

  د یگفت: دلت خوشه دامون! اون وقت با کدوم سند ومدرک با یبا اوقات تلخ نیآه  ؟ینکرد  یو کار  یدونست ی اون وقت تو م-

 مبل لم داد حرف حق جواب نداشت......  یکرد وبه پشت ی ون رذله؟ دامون پوفکردم کارا  یثابت م

                *********************************** 

تو   نویماش   نیوعروسش به لوشان برگشت. آه  نیفرصت همراه آم نیاخبار انفجار معطل نکرد و تو اول  دنیبعد از شن هاجر

  ی لبخند مرموز  نیآه ؟ یکن  یم نیستاره برگشت وگفت: چراهمچ د،یستاره رو کش نیدن آستش  ادهیپارک کرد. قبل از پ نگیپارک

  ؟یخند  ینطورمیشده ا یزی:چد یخرج بکنه پرس  ی کس ی لبخندشو برا یراحت  نیبود اون عادت نداشت به ا بیستاره عج یزد، برا 

جا  نیحاال،هم نیخوام هم ی من م ؟یماهه ات تموم شده پس وقت اون شده جوابتو بهم بگ   هیترشد: امروزمهلت  قیلبخندش عم
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  چ ین وسط حرفش اومد: نه نه نه هی...آهـی د ۀ هفت ه ی شه ینم نیزد تو سرخودش:آه  یستاره با درماندگ ه؟یکه جوابت چ یبهم بگ 

 اشه. تو کار نب  یمنم بهت دادم پس جِرزن یماه مهلت خواست هی وجود نداره  یراه

  نم یهم روش بب گه یساعت د هی مکث کوتاه گفت: باشه  هی ژست فکرکردن به خودش گرفت بعد  نیالاقل بذار شب بعد از شام! آه-

 ؟ یدار  یبهونه ا  گهید

شد. ستاره قبل   لیشون تکم یشد وبه ساختمان رفتن. با اومدن هاجر خوشحال ادهی... همراه ستاره پارمیبهونه ن دم یقول م-

  یبرات تنگ شده بود صدا یلیهاجر دراومد: دخترم دلم خ یبه سمتش پرواز کرد اون قدر محکم بغلش کرد که صدا نیازآه

رو    نیستاره با خجالت جواب آم ؟ ی: به به ستاره خانم خوبد یکش  رونی هاجر ب وش به گوشش اومد. خودشو از آغ یی ناآشنا ۀمردون 

داداش بزرگتر   ه ی  یگ یمعرفت نم یازهم  جدا شدن با اعتراض گفت: ب نکه یمردونه برادرشو تو آغوش گرفت بعد ا   ن یداد. آه

  ی لیجواب برادرشو داد: به خدا سرم خ ،یبعد از رفع دلتنگ  د یمادرشو توآغوش کش  نیآه ؟ یسر بهش بزن هی  ییایب  یازخودت دار 

بهم   یشباهت چیکرد: دو برادر ه سهیهر دو رو با هم مقا یرچشمیکاناپه نشستن. ستاره ز  یشلوغه داداش. دو برادر کنارهم رو 

  یداشت. صدا  وسته یبه هم پ یی و ابروها یدرشت ورنگ  ییروشن وموهاش بور وصاف بود،قد متوسط با چشما یپوست نینداشتن آم

گندمگون    یتوپر با پوست  یبا قد متوسط  وکم یدرسته؟ زن یستاره باش  د یه:سالم تو باباعث شد دست از کنکاش بردار یا نونه ز

به احترامش بلند شد: سالم ستاره هستم. هاجر لبخند به لب روبه ستاره گفت:   رونیشال زده بودن ب ری که از ز  ییخرما ییوموها

که   ی کرد طور  یم  فی ازت تعر یلیخ ی ب یه نشست: ب شدن. سحر کنار ستار ی هر دو توسط هاجرمعرف گهیبار د هی . نهیسحر زن آم

  نیهمچ نکهیمثل ا ه؟ یو چه شکل ه یچطور کنهیم ف یهمه ازش تعر نی ا ی ب یکه ب  ی دختر  نیا نمی بب ک یخواست از نزد ی دلم م

به من لطف    شه یهم ی ب یمخاطبش سحر بود: ب   ماخودت. ستاره نگاهش به هاجر ا یبرا  یپارچه خانم هیهم نگفته ماشاءا...  راهیب

رو گفتم، سپس رو   ت ی!من واقعیخودتو دست کم گرفت ی لی.هاجر گفت: خگهید  یدختر مثل تموم دخترها  هی داشتن و دارن، منم 

  یمامان؟ همه چ ی زد وگفت: چه خبر یلبخند تصنع  نیدو بردار سکوت کردن. آه ن؟ یبوده آه یمعدن چ انی: جرد یپرس  ن یبه آه

کشتن شدن    ؟یبهم بگ  یخواست یگفت تو نم  ی نم یز یو چ  زدی زنگ نم وربهم یاگر ز ی عنیمن و امانه؟!هاجر رو ترش کرد: ا

مامان   یبرادرش زد: وقت  ۀرو شان  یدست نی امن وامان؟! واقعاً که! ازت انتظار نداشتم. آم  گنیچهارنفر تو ساختمانِ معدن رو بهش م 

 بود.   ه یکارش فقط  گر نجایتا خود ا هرشد، ازبوش  ی چه حال یدون ینم د یفهم

که   ی.اشکد یمامان جان الحمدا...تلفات کم بوده، اکثر کارمندها و کارگرهاهم حالشون خوب شده نخواستم بگم که نگران بش-

  یا  سرش بوسه یدست بغلش کرد رو   هی رو به درد آورد بلند شد، رفت کنارش نشست و با  نیچشم هاجر نشست دل آه ۀگوش 

کنم. هاجر با سرانگشت  کارش یدونم چ ی دهن لق رو هم خودم م ور ی ز نیرو بهم بزنم ا تیخواستم خوش  ی زد: قربونت برم نم

به بزرگتر   یگفت: دستش درد نکنه که بهم خبر داد توهم حق ندار   یاومد با ناراحت رونیاشکشو پاک کرد. ازآغوش پسرش ب

دختر    هی اومدن حواس ستاره رو پرت کرد.  رون ی کوچک که از اتاق هاجر ب ۀ دو بچ  یصدا ؟ید یفهم ی کن ی احترام ی ازخودت ب

به سحر شباهت داشت از سنشون مشخص بود دوقلو هستن،    باًیپسر گندمگون که تقر هی داشت و  ن یبه آم یاد یبورکه شباهت ز

افسانه    ینه گفت: سالم به دوقلوهالحن آروم اما مردو ه یبا  نیشدن. آه زون یخواب آلود به سمت سحر رفتن و به پاهاش آو



 من ستاره  دیام

118 
 

انداخت.  نی!با شتاب خودشو تو آغوش آهی:عموآه ادزدیفر  د یدو  نیچرخوند لبخند به لب به سمت آه  رشو!ساعت خواب. پسر س یا

پاش نشست: من خوب خوبم.   ی اومد ورو رون یب نیمحکم توآغوش فشردش وگفت: حال پهلوون ما چطوره؟ ازآغوش آه نیآه

  نیرینشست وبا ش  ن یآه یپا ی کیاون  یهم رو  ه خودم. دختر شیپ ای عمو خسته اس ب نییگفت: آ  یدارگونه ا با لحن هش نیآم

  ن یگفت: چراکه نه آذ  یبا لحن شاد نی کردن. آه  یصحنه نگاه م  نیهمه داشتن به ا  ؟ یعموآه یکن   یگفت: منو بوس م  یزبون

بوس محکم ازش گرفت.   هی  نیراسخه. آه ن یبا همون لحن بچه گونه گفت: آذ نیآذ  ه؟ی پرنسس عمو ک یبگ  د یخانم؟! اما قبلش با

  شتریاونو ب  ؟ی دوست داره،آره عموآه شتریعمو منو ب گهیم یچون داداش  ی دوتا ببوس   د یمنو با ستی با لجاجت گفت:قبول ن نیآذ

باهات  رینگ  ی جد  ادیرو ز  نییآ یاندازه دوست دارم حرفها هی زدوگفت: هردوتاتون رو به  یلبخند  ن یآه ؟یازمن دوست دار 

گفت دست   یاستراحت بکنه.سحر چشم  نی دو تا وروجک رو ببر بهشون غذا بده تا آه  نیروبه سحر کرد:سحر ا  نیکرده. آم یشوخ

مادر. نگاه ستاره    یخودتو بغل کن  ی اون روز برسه که بچه ها یبه آشپزخونه رفت هاجرگفت: اله ید یدوقلوها رو گرفت وبا ببخش

  ی! تا وقتخودیبا تشر گفت:ب نیموقع مامان. آم  اونگفت: حاال کو تا  نی آه د یدزد ن یبهم افتاد. ستاره نگاهشو زودتر از آه نیوآه

حرفو عوض کرد: پس آهو کجاست؟ هاجر   ریمس ن یآه ؟ یو بهونه آورد ی گشت ی بسه هرچه مجرد یباال بزن  نیآست د یبا  نجامیمن ا

تکون داد..... پله ها رو دوتا   ی . سررونیناهاررفتن ب ی وگفت: دامون اومد دنبالش برا ستاد یداشت به آشپزخونه بره ا  بلند شد قصد 

هم   یلینکرده؟ ستاره آروم گفت: نه اتفاقاً خ تتون یکه اذ  نیمدت آه نی : ستاره خانم تو اد یرو به ستاره پرس   نیباال رفت. آم یکی

تر شد: اوالً ستاره خانم نه و ستاره دوماً   قی ستاره خانم؟ لبخند ستاره عم ی: تو مطمئن دنیباال پر نی آم یکمک حالم بوده. ابروها

 ن؟ یزدم که تعجب کرد ی بیمگه حرف عج

 !یرفتار  نیهمچ ده یبع نیازآه-

 آقا. نیآم نیباور کن-

 . یخال  نیآقا نه وآم نیآم-

 .....د ییکنم بفرما  ی: خواهش م د یبا احترام دستشوبه سمت پله ها کش ن یباال لباس عوض کنم. آم چشم حاال با اجازه من برم -

تازه وارد احساس   تیجمع نیو سر وکله زدن آهو با برادرهاش صرف شد. ستاره هنوز اون قدر با ا ن یوآذ ن ییآ یبا سروصدا شام

سرگرم   هاشونیدور هم نشسته بودن. دوقلوها با اسباب باز  کرد، تو سکوت شام شو خورد.بعد از شام همه تو سالن  ینم یراحت

ماه اون قدر    هی تو  ده، یباال بره. ستاره متوجه شد زمان جواب دادن رس  ۀ که به طبق   هموند ابرو به ستاره ف ۀبا اشار نیشدن. آه

بعد   قهی شرط وشروط. چند دق یسر ه یبا  ره یبگ  ی درست م یکرده بود تا تونست تصم نییباال وپا شوی زندگ  یایفکرکرد و تموم زوا

 باال رفت...  ۀ به طبق یخستگ  ۀ به بهون نیآه

وارد شد   یکار رو بهونه کنه. وقت ۀ برخورد کرد پوش  یاومدن ازاتاق با کس رون یپوشه بدست به اتاق ستاره رفت تا اگر موقع ب نیآه

  ی:چطورد یزد و پرس  یدر برگشت لبخند محزون  ۀ . در رو پشت سرش بست.ستاره با تقد ید  ستادهی ستاره رو متفکر کنار پنجره ا

کش اومد لب تخت نشست دستهاشو توهم  قفل کرد.   شتر ی. لبخند ستاره بنیا ۀداد: به بهون  نشپوشه رونشو ن ی؟آه یی ایب یتونست
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ستاره کل   ی : خوب!منتظرم. چشماد یستاره گذاشت و نشست. خودشو به سمت ستاره کش یرو روبرو  ر یتحر  زیم  یصندل نیآه

مدت   نینگفتم، تو ا  یز یباره چ نیام در ا انواده داد وگفت: به خ  رونیزوم شدن. نفسشو با صدا ب ن یتا رو صورت آه د یاتاقو کاو 

نگرانم که اگر خانواده ام بفهمن   ی لط؟ تا حدودغ ایدونم درسته  یحاال نم رم یمو بگ  م یتصم  نیکردم درست تر ی فقط و فقط سع

  نبودهتو دوست داشتن  ی شدم، اجبار یر یگ م یتصم  نیمجبور به ا ط ی شرا نیقبول کن تو بدتر  دن؟ینشون م ی چه عکس العمل

  ی اگر قبول کرد یبه اونها گوش بد  د یهم هست که با ط یشرا ی سر ه یکار رو کردم،   نیکامل و رغبت ا یمن خودم با آگاه ستیون

که   دوارمی حال خودشو کنترل کرد: ام  نیبرپا بود با ا یسور وساط ه ی م یتصم  نیبه ا نیندارم و جوابم مثبته. ته دل آه  یحرف

ر  دوست ندارم که لقمه رو دو ستم، ین ینیاهل مقدمه چ اد یزد: راستش من ز  ی. ستاره لبخند نگرانیبرام نذاشته باش  یسخت ط یشرا

 سرم بچرخونم و بعد برم سراصل مطلب. 

  یچ ط یشرا ن یحاال بفرما ا نم،یبچ یو کبر   یحرفمو بزنم تا صغر   م یمستق  دمیم  حیهستم ترج  ی آدم نیهمچ ه ی اتفاقاً منم -

وارد   ی هستم دوست ندارم وقت ی :من دخترآزاد ومستقلکیداد وگفت:   رحالتییتو نشستنش تغ یشنوم. ستاره کم  یهست؟ م

که خودم دست از کار   اد یب شیپ یمشکل  نکهیکار کنم مگه ا  میزندگ  رد م ی دوست دارم پا به پا یعن یشدم محدود بشم   یزندگ

خواد مرد    ی پشتم بودن دلم نم شهیمنعم نکردن وهم یکار  چیوقت ازه  چیدارم ه  یاما روشنفکر  ر یسختگ  ۀبکشم، دو: خانواد 

  نیبرا لیدل   شهیم  واندهما خ  نیکه ب یا  غهیندارم، سه: ص ربودن یسختگ  ن یازا یخوب ۀخاطر چیباشه که من ه ر یسختگ  میزندگ

ازهم   شتریب یی آشنا یفقط برا  غه یص ،یدلت خواست انجام بد   یو هرکار  یدلت خواست بگ  ی که زن مطلق توهستم، هر چ ستین

تعهدنامه  ه ی نکه،شاملیبند هم داره،اونم ا هی  یسوم نیبشه باطلش کرد ا ی براحت میایباهم کنار ب می اس که اگر نتونست گهید

به جز   نکهیا گهیراحت تره د الم یخ ی نطوریا  یزنیهم نم رش یو ز  یرفتیپذ  طمو یکه تموم شرا ی و امضاش کن ی سیبنو ی کتب  شه،یم

که االن    مهیتو زندگ  یراز  هی هست، چهار: قبالًهم بهت گفتم  تیمحرم ۀغ یما ص  نیبفهمه که ب د یکس نبا چ یخودت ه ۀخانواد

  گرانیاز د یکه هرچ  ی کم وکاست! به شرط ی ب دم یم حیتوض اترو بر ز یهر وقت زمانش برسه خودم همه چ ستیوقت گفتنش ن

نپرس   یزی چخانواده ام ازم  ۀ وقت دربار  چ یوقت!ه چ یشرط: ه نیوآخر  یکه پشت سرم زده شده رو باور نکن  یوهرحرف  ید یشن

شو تر کرد. صاف   دهیبا زبونش لب خشک ؟ی کن ی م ؟قبول یگ یم یکنم خوب چ  یشون م  یاونها رو خودم به موقع بهت معرف

اما اگرمن شرط   ی فکرهمه جاشو کرد یهست  یشیدختر زرنگ وعاقبت اند  اد یگفت: خوشم م ی ا قهینشست بعد ازمکث چند دق

  یم  یقبول کن  یتون ی خودته! م ل یدستهاشو به پشت سرش برد وستون بدنش کرد: م ؟ستاره یسوم اون بند آخرشو قبول نکنم چ

اجازه ندادم که   یدختر  چ یتازه کرد: تا حاال به ه ی نفس نی. آهیقبول کن  که ستیهم ن  ی اجبار نهیمن هم  ط یشرا ؟ینکن  یتون

ما    یبرا نی تونیشما تنها مردها م ی ازشد: فکر کردستاره تا بناگوش ب  شی. ن یمنو تو منگه گذاشت یبرام شرط بذاره اما تو حساب

  ی بار طنتی لبخند ش  ن ی. آهیخود دان گهیبود که گفتم د ی طیتموم شرا  نی! ایراسخ سخت در اشتباه ینه آقا  نیزنها شرط بذار

چند ماهه بخونه   تیمحرم ۀ غیص ه یو   نجای ا اد یبگه ب یمانیتا به حاج آقا ا گم یقبول! فردا به مامانم م طت یزد وگفت: باشه همه شرا

: شبت  تبلند شد وپوشه رو به دستش گرفت وگف  ن یبه دو طرف تکون داد. آه  یستاره سر ؟یندار یلحاظ مشکل  نیتو که از ا

  ی رفت کس  رون ی ازاتاق ب ع یسر نیبرلب راند وگفت:شبت تو هم خوش جناب راسخ. آه ی روزیخوش ستاره خانم. ستاره لبخند پ

 رد وخودشو تو اتاقش انداخت.....توسالن نبود، پا تند ک
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داشت با ولع صبحونه    گهید  ینگاه کرد. برعکس تموم روزها ن یبه آه یچشم  ریصبحونه نشست ز زینفر بود که سرم  نیآخر ستاره

لقمه شو قورت داد در کمال    نیسرها به طرفش رفت، آه ۀحالت خوبه؟ هم  نی:آهد یکه هاجر متعجب پرس  ی خورد طور یم

دست از   نی ! آهم؟یاطالع یوما ازش ب   هی نکنه خبر ؟ یگفت:مطمئن نی هاجرجون. دهن دامون باز موند. نو هی لگفت:عا  یخونسرد

بعد سرشو   قه ی هم سرگرم خوردن شدن.... چند دق هی دادن به من ودوباره مشغول خوردن شد. بق  ری: چرا امروزهمه گد یخوردن کش

مات نگاهش کرد متوجه   رهاجرخانم. هاج ی رس یات م نه یرید ی به آرزو ی کنار گوش مادرش برد نجواکنان گفت: کم کم دار

خانم راسخ بزرگ. دهن هاجر از   گمیم  ی چ یمادرش براش جالب بود آرومتراز قبل گفت: هنوز نگرفت ی جیمنظورش نشد. گ

سربه   ی دار ن؟ ی: حالت خوبه آهد یپرس  یکرد مسخ شده با لحن باورنکردن   یگاه مطور هاج و واج به پسرش ن ن یخوردن موند هم

با هم پچ   نی مادر وپسر چشم دوختن. آهو با اعتراض گفت: امروز چه خبره شما دو تا دار ن یبه ا وبارههمه د  گه؟ید ی ذاریسرم م

  ن یکه همه خشکشون زد به خصوص ستاره. آهو کالً خفه خون گرفت. آم د یکش  یاز خوشحال یغیناگهان هاجر ج  د؟یکن  یپچ م

تو بغل هاجر جا گرفت محکم به خودش   نیهوآهیمامان؟   هشد  ی: چدن یپرس  یوسحر که تازه وارد آشپزخونه شده بودن با نگران

  یر رو به همه با خوشحالچه خبره؟ هاج  نجایبگه ا یکی: د یرفت که سحر پرس  یقربون صدقه اش م اد یوفر غ یفشارش داد، با ج

  ی شکرت که دعاهامو ب ایشکرت! خدا ایدستشو سمت آسمون باال برد: خدا دم،دو یگفت: باالخره طلسم شکسته شد وبه آرزوم رس 

  ن یصورتشو پاک کرد ازآه یهاجر نشده بودن. هاجراشک شوق رو ی. جمع حاضر تو آشپزخونه هنوز متوجه حرفهایجواب نذاشت

همه شوق هاجر   نیا لیکرد که تازه دل  یبلند آهو همه رو متوجه موضوع ی چ یپسرم؟ صدا هی تر خوشبخت ک: حاال اون دخد یپرس 

آخش   ی. صدانیمحکم زد پشت آه نیمادرش بود. آم  ینگاه کرد که مست شاد ن یبه آه کردهبق   ی . ستاره با چشمادنیرو فهم

 ؟ ی زنیبلند شد: چرا م

  دش ی! بعد محکم توآغوش کششهیم شی نکرده مامان طور یخدا یگ ینم ده یبه مادرش م ی نجوریرو ا  یمهم نیآدم خبر به ا-

ماچ گنده   ه ی ستاد یا نیآه یبلند شد وپشت صندل زی. آهو از اون طرف مدمیچند سال شن نیبود که تو ا یخبر  نیوگفت: بهتر

  ه ی ی داداش ما شده؟هر کس ۀ زد  خیکه باعث آب شدن قلب  هی ک خوشبختدختر  نیا ند یفرما یازش گرفت وگفت: حاال آقا م 

به ستاره که رنگ به   نیشناسمش؟ آه یپسرم؟ من م ه یدختر ک  نیا یهاجرگفت: نگفت  نکه یتا ا نداختیم  کهیت ه یکرد و ی سؤال م

گرفته   نییاز خجالت سرشو پا تارهبه ستاره. س  دنیرو نداشت نگاه کرد. اون قدر نگاهش تابلو بود که همه رد نگاهو گرفتن تا رس 

آهو گوش همه رو کر کرد با عجله به   غیکرد. ج  یم  دادیشد. تعجب تو نگاه تک تک شون ب  ینم دهی نفسش هم شن ی بود و صدا

ستاره! واقعاً گل   ضاد ی! دست مریدادشمو برد مون یکه دل و ا  ییگفت: پس اون عروس خوشبخت تو ی شاد طرفش رفت و با

عروس خانم؟ پس کو اون زبون   یگرفت  نیی حاال چرا سرتو پا ارهیداداش بداخالقمو سر راه ب  نیشد که ا دایپ ی کی! باالخره یکاشت

خجالت بکشه. هاجر با اخم   شتریهمه باعث شد که ستاره ب ۀ . خند نهیگفت:آخه عروس خانم رفته گل بچ  ی با شوخ نیدرازت؟ نو 

ها از رو   یاز خودراض ن ی: دخترم نذار استادیگفته باشم! رفت کنارش ا الحق نداره عروسمو ناراحت کنه ازحا یگفت: کس ینیریش 

حاال خوبه ستاره از خودمونه وگرنه   ه یچه حرف ن یو جوابشونو بده . دامون گفت:اِ مادرزن جون!ا ریسرتو باال بگ  شهیببرنت مثل هم

سرشو باال گرفت، صورتش از شرم قرمز شده   اره،ست ۀچون  ری !هاجر دست برد زمیقوم تاتار ۀ موند  یما باق  کنه یندونه فکر م یهرک

سحر بلند گفت: به افتخارعروس   ؟ یرکردیتو دام خودت اس  ی طورپسر بدقلق منو چ نیا یبد  حیبرام توض  د یزد: با ی بود لبخند 
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  ع موضو د یفهم ی وارد آشپزخونه شد وقت مه یدست و هورا آشپزخونه رو ترکوند. صدف سراس  یکف مرتب! صدا ه ی د یوداماد جد 

 ازچه قراره اونم باهاشون همراه شد.....

وسحر تو سالن نشسته بودن.   ن یبا اصرار مادرش خونه موند. آهو،آم نیبره شرکت. آه  ن یآه یخواست امروز رو به جا نینو هاجراز

  یبگذرم از شما دو تا نم ی نشست: خوب ازهرچ نیآه  یسرشو بلند کنه. هاجر کنار ستاره و روبرو  د یکش  یستاره هنوز خجالت م 

  نم؟ یبب نیبد  حیکامل برام توض تاییدارم با جز  یاتفاق افتاده دست از سرتون بر نم نیا یر درنبود من چطو د یگذرم، تا برام نگ 

به لب ستاره   ی زیمحکم هاجر لبخند ر ۀدارم نه ستاره. ن  شویاالن نه من آمادگ گه یوقت د  هی کم معذب بود: مامان بذار  ه ی نیآه

خنده عروس خانم! خوب   ی چطورم نیجانم بب ی ترشد.آهو با ذوق گفت: ا  قیستاره عم ۀبهش رفت، خند  ی چشم غرّه ا ن یآورد.آه

 کرد: آهو!   ینوچ نی! آهمیمنتظر همه

کردن... بعد   ف یآروم شروع کرد به تعر نی.آهنمی! زود بگو ببکشهیازمادر وبرادر وخواهر خودش خجالت م  یآهو وکوفت! کس-

ثابت موند:فعالً    نینگاه نگران ستاره رو آه ؟یخواستگار میبر ی: حاال کد یشکرگفت وپرس  ی اله هی ازتموم شدن حرفهاش هاجر 

به   گهیخوانده بشه تا ازهمد  نمون یچندماهه ب ت یمحرم ۀغ یص ه یاول  مید یمنو ستاره با هم به توافق رس  ستیدرکار ن یخواستگار

.  میبر یکه به خواستگار  کنهیوهماهنگ م  ذاره یم  ونی اون وقت با خانواده اش درم م یاگربا هم تفاهم داشت م یبرس  یشتریشناخت ب

  ،هرجور ید یرو انجام نم  یکار  لیدل یدونم ب  ی .هاجر به مبل لم داد وگفت: باشه مادر!منهیظر منم درستش همسحر گفت: به ن

پسرم تا   ی برا یشد  ی د یرو به ستاره کرد: ازت ممنونم که ام یاومد  رونیب تییخوشحالم از الک تنها یلیخ ی ول د یراحت تر

شد:هر  د ازجاش بلن ن ی.آمستیودرد ن ییهم داره،همه اش تنها ی ا گهی د  یهاییبایز ی که زندگ  نهیکنه وبب ی آشت ی دوباره با زندگ

از   نیآه  نیدوتا  بخونه تا ا نیا نیب  ی تیمحرم ۀ غ یص ادیب یمانیا ی حاال من برم دنبال آقا هینیر یش  یلیاتفاق خ ه ی بوده  یچ

! برو  گهید  گه یگفت: خوب راست م نیازآم  ی!آهو به طرفدارهیچه حرف  ن یکرد: داداش ا یاخم نینشده. آه  مونیپش مشیتصم

  نینون رو چسبوند. آه د یتا تنور داغه با م یبود یروز  نیهمچ ه یازسه سال منتظر  نشده،بعد  مونیداداش برو تا به قول تو پش

بهتره   یمانیا  یدنبال آقا رهیم ن یجون تا آم نیگفت: آه  یبه تأسف تکون داد: تو رو خدا خواهر وبرادرِمنو باش! سحربا خوش  یسر

 مزه نداره.  قه عقد بدون حل  ن،یو زود برگرد نیریساده بگ  ۀدوحلق  ی با ستاره بر

رابطه باخبر نشه فقط وفقط    نیکس از ا  چیه ی شدن مراسم اصل یتا رسم می گرفت  می باعرض پوزش ازهمه! منو ستاره تصم-

  ی زیچ یباره به کس ن یخوام که در ا یازشما هم م  د،یمراسم  نیا یرو بخونه شاهدها غهیخواد ص  ی که م یمانیا یشماها وآقا

تا   م یایشما دوتا راه م بیوغر  بیعج یها می تصم نیفعالً با ا یتو بخوا  ی درهرچبعد گفت: باشه ما ی . هاجر تو فکررفت مدتد ینگ 

 نشده...  ر یتوهم زودتر برو تا د  نیخواد، آم ی م ی بعداً خدا چ نمیبب

شروع به خواندن خطبه کرد... بعد از   یمانیا ی آهو وسحر نشست. آقا ن یاومد،ب رون ی کوچک تو دستش از اتاق ب  ۀجعب  هی رباهاج

  یفرستاد. لبخند هاجر پررنگتر شد. وقت رونینفس حبس شده شو ب نی ! ستاره بله رو گفت و آهلمیسه بار گفتن عروس خانم وک 

انگشتر رو   نیگفت. هاجر جعبه رو دست پسرش داد: مادر ا ک یوبهش تبر د یکش  غوششمردونه درآ نیهم بله رو گفت آم نیآه

اومد و   رونیبکن انگشت عروسم. ستاره  از آغوش آهو ب شهینم یبرات گرفتم مجلس عقد که خشک وخال یروز  ن یهمچ یبرا
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شده   نییاصل تز ان یاز برل ینیکه با تک نگ  ف یانگشترظر هی و بازکرد.   با تشکرجعبه رو از مادرش گرفت  نی. آهسادیوا نیکنارآه

  واش یرو دستش کاشت  یف یبار تو دستش گرفت،آروم به انگشت چپ ستاره کرد و بوس ظر نی اول یبود. دست ستاره رو برا

بهش گفت وازش فاصله گرفت. همه بهش    ییپررو هی . ستاره رمیدختر چموش بگ   هی بله رو از  نیدرگوشش گفت: باالخره تونستم ا

. چشم ستاره دنبال بشقابش  د یخودش کش  ی بشقاب ستاره رو جلو نیهمه رستوران رفتن. آه نی... شام به دعوت آهنگفت  کیتبر

  ی لب ر یاز درد چشماشو بست وز ن یکفش محکم به پاش زد. آه ۀبا پاشن زیرمی. ستاره از زمیخور یبشقاب غذ ام  هی بود: با هم تو 

باهام تو   یکس  ادیمن خوشم نم  ینشده پسرخاله شد  یچ یهنوزه نکه یا ی زد: برا  یستاره لبخند  ؟یاریدرم  یباز ی گفت: چرا وحش

  د یبلندتربگ  د؟ یکن ی درگوش هم پچ پچ م  ی: شما چد یلقمه شو قورت داد پرس  ن یباشه. نو ادت ی شهی نوهمیبشقاب غذا بخوره ا هی

  ییباشن. ستاره لبخند دندونما راحتبذار  ی دار  کارشونیچ ن یدامون گفت: نو ی برداشتن ساالد از جلو نی. آهو حمی ما هم بشنو

  یابونیغول ب نیا ۀ نشده لنگ  یچی هنوزه ادیمتعجب باال رفتن: خوشم م ن ینو ی جون. ابروها  ن یزد: به خودمون مربوطه نو

  نیجون غذاتو بخور سرد شد به موقعش خودم جواب ا نیهم توش بود گفت:نو ید یتهد  ی که رگه ها  ی به صورت رمز نی.آهیشد 

وقت از    هیکنم تا  دایبرات پ یکی  نجایا یاز دخترا  ی خوا یاز نوشابه شو خورد وگفت:پسرم م  ی . هاجر جرعه ادمیمهات رو  کهیت

روعشقه. سحر    ی : نه زن عمو مگه مغزخر خوردم خودمو توهچل  بندازم فعالً مجردد یدست ازخوردن کش  نینو ؟یعقب نمون نیآه

و رو دست زن عمو   ی شد  ریپ یی ایتا به خودت ب ی د یوقت د  هی  نیگفت: نو یبا دستمال کاغذ  ن ییآ ۀدرحال پاک کردن لب و لوچ 

خوابونمش   ی ون خمره اش با من م. دامون در جواب سحر گفت: سحرجیتا از قافله عقب نمون یبهتره دست بجنبون  ید یترش 

  ن یبتونه ادبش کنه وگرنه ا ه ک  رمیگ ی دختر کُرد م  هی : نه دامون!براش د ینشه. ستاره دست ازخوردن کش ن یتر ازا  دهیتوش تا ترش 

دوباره گفت:چه جالب    نیگفت که نو ی: زادگاهت کردستانه؟ ستاره اوهوم د یزد پرس  یچشماش برق نی. نوستین ایتو راه ب نینو

 نیبا لحن کودکانه اش گفت:عمونو ن ی. آذرمیگ ی اونو م رم یخواهرم داره اگر بخوام م ه یدارم اهل کردستانه اتفاقاً   ی دوست  هی منم 

کرد. هاجر   یبا تعجب نگاهشون م ن ی. آذرخندهی.همه زدن زیخر  ی مرد کُرد م ه یخوام شوهرم کُرد باشه برام  یم  نمم

  زهایچ نی گفت:مامان از االن ذهنشو با ا  واش ی ن یکنم. آم ی م دایخودم برات شوهر پ ی ...بزرگ شد شاءایمن! اگفت:قربونت برم 

 خراب نکن.

که خواستگارا براش  ارم یآهو، چنان خانم بارش م  نیع شهیم ی کیدختر منه  ن یگفت؟ تو ناراحت نباش اگر آذ ی وا مگه بچه ام چ-

  یزن گرفت اون وقت رو دستت م ر یعموش که د نیشد ع یکی میهمه راهو! اومد  نیبره ا ی: کد یکش  یصف بکشن. دامون سوت

و اسم   یرو باخت مونت یوا نیآهو د دنیجلو اومدم نه مثل تو که با د اطی ، من با احتیبا اخم گفت: توغلط کرد  ن ی. آهیب  یمونه ب

  یکی نیوگفت: ا د یآهو رو توآغوش کشدست   هی دامون؟ دامون با   گهی:راست مد یآهو بازشد و پرس  ش یرفت. ن ادتیخودتم 

! خوب درد  ده یگفت:آب حوض کش یبه شوخ نی؟نوید یکش  یبرات چ  رم یبازشد وگفت: بم شتریآهو ب  شیراست گفت. ن نیروآه

بحث رو تموم   نکهیا یبرا  نینشسته. آم نجای دوتا بچه ا نکه ی! مثل اگهی دخترعمو. سحرمعترض گفت:اِ بچه ها بسه د  دهیعشق کش

 پارک. بچه ها دستهاشونو بهم زدن وهمصدا گفتند:آخ  جون پارک....   م یبر ن یکنه گفت: اگر شامتون رو تموم کرد

  نیدر حال قدم زدن بودن:آه  هی زمستان دور از بق ی کنارهم تو اون سرما ن یبودن. ستاره وآه یباز لیسرگرم سوارشدن وسا همه

مطمئنم که در   نو یا ی دونم ول ی پالتوش کرد گفت:هنوز نم بیازسرما دستهاشو تو ج ن ی؟آهیدار  یات چه برنامه ا ندهیآ یبرا
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رو   یزیچ  چیوقت ه  چیکه ه م یبه هم قول بد  نجا یا ای: بستادیا نیآه ی. ستاره روبرو شمداشته با  یخوب ۀند یتونم آ ی کنار تو م

که توهم هر   ی! به شرط دمیستاره رو تو دستهاش گرفت: بهت قول م یدستها  نی. آهط یشرا نیتو بدتر  یحت م ینکن ی ازهم مخف

شد وگفت:عمو،خاله ستاره شده زنت وقراره با هم   ن یآه زونیبه دو به طرفشون اومد از پا آو نیی. آیچه زودتراون راز رو بهم بگ 

عمو جون خاله ستاره قرار بشه زن   رو بغل کرد:آره  نییتا حد ممکن بازشدن دوال شد وآ نیآه ی....***.... چشمامیخوش بگذرون

ن به بعد  یگفت که قراره از ا  نیبازشد وگفت:عمو نو ن ییآ شی؟نی فسقل  یگرفت اد ی..**.. رو از کجا نیا یول  دتیجد  یعمو

  هی  یزبونت رو جلو  ی تون  یکه نم  نیتو روحت نو ی کرد: ا  نینثارنو یفحش رلب یز ن یشد. آه نییستاره باعث تعجب آ ۀ..**..خند 

رفت که   یم   سهیستاره داشت از خنده ر  ؟یچ  یعنی: عمو تو روحت د ی دوباره پرس   نییشد. آ شتریستاره ب ۀ . خند یر یالف بچه بگ 

بگو. با اخم رو به ستاره کرد: خنده داره؟! مگه دستم به   نیبه عمو نو نویبرو ا ایاون دن یبر  قراره روحت شاد که  ی عنیگفت: نیآه

خنده اش   یخزن؟ ستاره به زور جلو یم نی که رو زم  یینهایمارمولکه؟از ا ن ی:عمو نود یدوباره پرس  نیی مارمولک نرسه. آ ن یاون نو

  کیبذار بره. سحر بهشون نزد نینکرد جی با حرفهاتون گ شتریبچه رو ب  ن یاکه هنوز ته خنده توش بود گفت: تا  یرو گرفت با لحن 

تو بغل    نییجا بمونه. آ ه یتونه  یبچه نم ن یا نیببخش ستاره جون ببخش آه ؟ یچرا مزاحم شد  ن ییرو صدا زد: آ نییشد آ

چه   نیمرگم بده ا خدازد تو صورت خودش:  یدست  هی خوان..**.. سحر  یوخاله ستاره م  نیمادرش رفت وگفت:مامان عمو آه

خنده شو گرفت: بچه اس   ی رفته؟! ستاره به زور جلوگ  ادیکلمه رو  نیا ی دونم از ک  یبچه؟ تو رو خدا شرمنده نم یزنی که م ه یحرف

که   ادیبدت نم نکهیگفت: مثل ا ن یرو هم با خودش برد. آه نییدوباره ازشون دور شد و آ ی. سحر با عذرخواهگهیم  یدونه چ ینم

  گه یگفت:نه د  طنتی با ش  نیآه ؟ یاحترام بذار مم یبه حر ی کرد: گفته باشم تو قول داد  ی..**..ستاره اخممی بگذرون ش با هم خو

  یپررو شد  دم یکم بهت خند  ه یزد:  نیآه ۀن یبه س  ی . مشتدمیخند  یمن بودم که داشتم هر وکر  م   نیا شیپ ۀ قی نشد! چند دق

 غرور...  کوه ۀپسر

اره  تو وست میری گذاشت وگفت: از وقت خواب بچه ها گذشته ما زودترم نیبچه ها رو تو ماش  ن یدامون وآهو از قبل رفته بودن. آم 

 .د ی بمون  نیتون  یم  نیاگر خواست

کن مادر.   یآورد:پس آهسته رانندگ   رونی ب نیماش  ۀ بشم برم شرکت. هاجر سرشو از پنجر داریب د یفردا صبح زود با  م یایماهم م-

شکسته بود. ستاره سرشو به   نویسکوت ماش  یکالم یخودش رفت... آهنگ ب نیتکون داد و با ستاره به سمت ماش   یسر نیآه

به گردنش   ی توهمون حال حرکت ؟ستارهیبهش کرد:خسته شد  یینگاه گذرا نیهبود. آ رهیداد به روبرو خ ه یتک  یصندل یپشت

 . ستمیداد:نه خسته ن

 ترسم.  ی نشست: م یور  ه یستاره  ؟ی کرد  یفکر م   یبه چ یپس داشت-

  نکه یاز ا رسه یدونم انتهاش به کجا م  ی گذاشتم که نم  ید یراه جد   هی تو پا  نکه یتازه کرد: از ا یزد ونفس  یستاره پلک ؟یازچ-

 . گهید ی زهایچ یلیدرباره ام فکر خواهند کرد وخ یخانواده ام چ  نکهینه از ا ای امی برم د یجد  ی زندگ نیا ۀازعهد 

 ؟ یبله رو داد  نکهیاز ا یمونیپش-



 من ستاره  دیام

124 
 

عوض شده و با تو گره   م یزندگ ر ی! حاال که مسنیآه ه،یدونم چ  یتو دلم نشسته که نم ی ترس ناشناخته ا ه ی گم ینه نه نه! دارم م-

 ؟ ید یتو گرم باشه بهم قول م یتهایپشتم به حما ط یشرا نیتو بدتر یحت  ی راه تنهام نذار نیوقت توا  چیخوام ه یخورده ازت م 

 وقت تنهات نذارم.  چیه دم یترسو از خودت دورکن بهت قول م ی نباش تا منو دار ی چیبه بعد نگران ه ت یزندگ ی نجایستاره ازا-

 .  کنهیرحم نم زیچ  چیکس وه  چی! اون به هروزهی! ترسم ازفنیتونم آه  ینم-

زده   یحرف نشون یب گه یفکرتو مشغول نکن. د خود ی بشنوم توهم ب یز یچ ی عوض نیاز ا می روز زندگ نیخوام تو بهتر ی االن نم- 

 نشد.....

                    ********************************* 

با   یی آقا ه یراسخ  ی وارد شد: آقا  ایگذاشت و درشو قفل کرد... دن زش یم ی رو که روزعقد با ستاره گرفته بود رو تو کشو یعکس

 نکرد؟  ی: خودشو معرفد یدست از نوشتن کش نیهم نداشتن. آه ی شما کار دارن قرار قبل

 نگفتن.   یزی نه چ-

باز   هو یاز تو سالن بلند شد و در  ایدن یکه صدا د ینکش ی رفت. طول  رونی گفت و ب  یچشم ایرو نفرست تو. دن  یکسفعالً کار دارم -

  د ییگفت: شما بفرما ن یتو... آه ادیتونه ب  ی راسخ بهشون گفتم نم یآقا د یاخم کنان وارد شد وگفت:ببخش ایوارد شد. دن  روز ی و ف

از مبل ها نشست پا  یکی ی . روزدیبهم م روزحالشو یف  هی انداخت و در رو بست. لبخند کر روزیبه ف ی بارنگاه نفرت  ایخانم راد. دن

درهم   ی ا افه یبا ق نیهمه سرو صدا به پا نشه؟!آه نیتو تا ا امیب ی داد ی پا انداخت: جناب راسخ بهترنبود ازاول اجازه م ی رو

 ؟ یشرکت شد  دوار   یاصالً چطور  نجا؟یا ییایبهت گفت ب ی گفت: ک  یوعصب

وقتتو    ادینبود، ز ی بشم کار سخت نجایوارد ا  نکهیا یبرا  ،ی کن ی م تیخوب رعا یل یروخ اطیبعد اون حادثه جوانب احت اد یخوشم م-

  روز یف  ؟یر ی: چه امرخد یداد، دستهاشو درهم قفل کرد پرس  ه یتک شی به صندل نیمزاحم شدم. آه  ریامرخ هی  یبرا  رم،یگ ینم

نه؟   گهیازستاره، اسمشو درست گفتم د  م یبطورمستق ی!  چند بارزنمیحرف م ی ک  ۀردارم دربا یدون  یسمتش دوال شد:خوب م 

! دخترخاله  یشو بگ  یلیبهتره فام  یبر  یخانم محترم رو م هی اسم  ی حرفشو قطع کرد: ستاره نه و خانم تاد؛ وقت نیستاره بود!... آه

 ه؟ یصداش کنم مشکل ینجور یخواد ا ی! دلم م رهخونسردانه گفت: همون ستا روزی. فیاریکه راحت اسمشو به زبون م ستیات ن

 بله از سر تا پا مشکله. -

اگرتو سّد راهم   ،البتهیب  یب ش یبفرستم پ یخواستگار ی گفتم! بهش گفتم قراره مادرمو برا ی داشتم م  ؛یبهتره کمترجوش بزن -

 . ین یب یبد م  ی! که اگر گوش نکنیخوب حرفمو گوش کن ۀ بچ  هی ومثل  ینش



 من ستاره  دیام

125 
 

! پس حد وحدود خودتو بدون!  گم؟ی بهت گفته، درست م  نو یا یتو نداره، فکرکنم چند بار یبه خواستگار یلیاون دختر تما-

افتادن، قبالً هم   ی و با کله دنبالت راه م یداد  یم  د یکه بهشون وعده و وع  ستین یی دختر مثل اون دسته ازدخترها نیدرضمن ا

نشست:چراحرف ازخودت   روز یرو لب ف  ی چشمت دنبال ناموس مردمه. پوزخند  هگفتم خانم تاد صاحب داره، خجالت بکش ک 

ستاره به دلم ننشسته و چشممو نگرفته،   ۀبه انداز ی دختر چیتا حاال ه نی آه ن ی! بب؟یمنو ازسر خودت وا کن ی خوا ی ! م؟یاریدرم

  یدون یخودتم خوب م  ،یپا پس بکش  ه دونم و تو! پس بهتر ی من م  ی پام سنگ بنداز یجلو  یاگر بخواقصدمم ازدواج با اونه، 

 .زهاستیازهمون چ  ی کیستاره هم  نمی ش  ی آروم نم ارم یتا به دستش ن ره یکه چشممو بگ  یزیچ

به جرم   س یبرو تا زنگ نزدم پل نجایدخترشوهرداره؟! زود ازا نیا  گم یم ی وقت  ستین تی!چرا حالکهیحرف دهنتو بفهم مرت -

که شده   یمت یدختر رو به هر ق نیگفتم! من ا ی باشه چ ادت یزد:  یبلند شد لبخند کج  روز یبرت دارن و ببرن. ف انیمزاحمت ب

  ن یا یدم! اگرصد متربود بهت اخطار دا  ی:بارآخرد یکوب  وار یشو گرفت و به د قه ی سمتش هجوم برد،  نیکنم. آه  یمال خودم م 

مادر    ۀرو که دربار ی هشدار دم،اونیبندم و دودمانت رو به باد م یزمیات ازکنارش رد بشه چشم روهمه چ هیسا ای نمت یدختر بب

  یم  ادمیرفتارت  ن یگفت: ا ی روز با لحن سردی. فینرفته؟!به سمت درهلش داد بلندتر از قبل گفت:هر  ادت یوخواهرت دادم رو که 

گرفته بود.سرشو که درحال    روزحرصشی ف  ینشست. ازحرفها شیرفت. برگشت رو صندل رون یدرست کرد وازاتاق ب شو  قهیمونه 

  در  نیآه دنیپوشه تو دستش بدون در زدن اومد تو.با د  هی با  نیساعت بعد نو میگذاشت و چشماشو بست. ن ز یم ی انفجار بود رو

  ی کم زودترم  هی داد:کاش   هی تک یصندل  ی به پشت یحال یاون حال نگران باالسرش رفت. چند بارصداش زد.سرشو بلند کرد با ب

 . یاومد 

نگران   نیدارم.نو  اجیبهت احت یلی؟خیبمون شترلوشان یکم ب ه ی  یتون یم  نیابروش باالرفت: نو  یتا  هیافتاده؟حالت خوبه؟   یاتفاق -

  ی دونم با اون همه مراقبتها  یبه خودش داد: نم ی تکون ن ی! آهیشده؟ نگرانم کرد یچ نم یبزن ببتر از قبل گفت: درست حرف 

از کجا   نیرو خودت چک کن، بب  نهایبمون تموم دورب یچطور تونسته وارد شرکت بشه،عصر  روز یمداربسته،ف  ینهایو دورب د یشد 

و وارد   نییتونه سرشو بندازه پا  یراحت م ی لیخ ییسر وپا ی بوده که هر ب ی ک نهایکن مسئول دورب ی ریگ یداخل! پ  ادیتونسته ب

  نیبازا نمیبب ایانجام بشه، بشنوم   د یبا یهمه چ  نده یآ ۀ کن تا هفت یجتال یتموم کارمندان روهم د یخراب شده بشه! کارتها نیا

 حتماً بهشون بگو.  نو یکنم ا  یشده نگهبان وحراست رواخراج م داش یپ نجایآشغال ا

 نه؟  ا ی نجایاومده ا ی چ یبرا روز یف یگ ینکن، حاال م  فیقدر خون خودتو کث نیباشه!ا-

  یکرده اگر ستاره بهش جواب منف  د ی! تهد یدون ی از ستاره رو م روز یف  یخواستگار ان یدماغ شده، توکه جر  یاون کثافت باز مو -

بمون کمک   نجا ی،ایبسپار  نویوم زدان یمدت شرکت تهران رو دست  هیخوام   یباشه، م ریکه جبران ناپذ   ارهیسرش م ییبال ه یبده 

راحت تره،اتاقتو   المیخ ی اگرتو کنارم باش  فتهی ب یاتفاق  ه یستاره  یهرآن ممکنه برا کنم یدونم چرا احساس م ی دستم باش، نم

تکون   ه یچ یبه معن   یسر ن یاش شد. آه رهینگران شد تو سکوت خ نیآه   یهمه آشفتگ  ن یازا نیجابجا کن و به اتاق ستاره برو. نو

 داد. 
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باال رفت: فعالً شهرهرته که اون انفجار   نی آه  یعصب یدلش خواست بکنه. صدا ی هرکار یتو حالت خوبه؟! مگه شهر هرته هر ک-

است راست داره ر  ی آب از آب تکون بخوره، مجرم اصل نکه یرو تو ساختمان به راه انداخت وچهار تا ازکارمندام کشته شدن، بدون ا

شهر ولش   یسگ هار تو هی که مثل   یری! اونم از نوع زنجهیآدم روان نیبفهم ا  ن یخنده! نو یتوم و من ش یو به ر  رهیراه م ابون یتو خ

گذاشت و سمتش خم شد:متوجه   یصندل  یدستشو به پشت ه یرفت  زیبه پشت م  ن ی. نوادیازش برم ی کردن به امون خدا و هرکار

 شده؟ ادتر یز تتیحساس  ی کرد  ستاره روعقد  ی از وقت یهست

چند روز   نی ا یخونه استراحت کن  ی تو حالتش نداد: بهتره بر  یرییتغ ن ی! نوت؟یحساس  یگ یجون ستاره در خطره، تو بهش م-

  یستاره، خوبه؟ نگاه نگرانش اندک شیپ رمی و م  دمیم  رییتو برو من حواسم به همه جا هست، اتاقمو تغ  ی د یازخودت کارکش یلیخ

کرد   یپنجره رو بازم که یدر حال ن یتو؟ نو اد یخنک ب یهوا  یاون پنجره رو بازکن  شهیگفت: م  یفیضع  یکرد با صدا دایآرامش پ

  ی و خودشو درمعرض هوا  د یرو به سمت پنجره کش ی کنم. صندل ی هواعوض کردن بازش م ه یسرده فقط در حد  یل یگفت:هوا خ

رو   نیبست و جواب نو چشماشو ؟ یکه سرما بخور  یسادیپنجره وا یروبرو  ی! اومد یخر یلیمعترض شد: خ  نید نوسرد قراردا

.  ستیو حالت خوب ن  ختهیبهم ر ن،اعصابتیگفت:برو خونه آه ن یچشماشو بازکرد. نو یرو صورتش نشست به آن  ن ینداد. دست نو

تأسف تکون داد و از   ی به معنا ی سر نیراحت تره. نو  المیخ ی نجوریخوام با ستاره برگردم خونه ا یگفت وادامه داد:م   یفی ضع ۀن

 رفت...  رون یاتاق ب

 گزارش براش فرستاد. ه یرو تو   جهیگفته بود مو به مو انجام داد و نت  ن یرو که آه ییکارها تمام

هفته   هی  نیوجواب داد: تو ا د یکرده بود،دست ازکارکش  یتازه به اتاقش اسباب کش  نیبوده؟ نو نیمدت حواست به آه  نیستاره ا-

 دمغه بحثتون شده؟  ی کنم کم  یاش گذاشت وگفت: فکرم  رچونهیدستشو ز ن یشده؟ نو ی ز یشلوغ بوده چ یلیسرم خ

تو رو   دنش،جلوش یاومده بود د روزیف شی : سه روز پد یکش ز یتنه اش کرد و خودشو رو م می دستهاشو ستون ن  نینه چطور؟ نو-

ازت دارم. ستاره   ی خواهش هی خواد،  یخاطرتو م ی لیخ نیبودمش! آه دهیند  ی نطوریبهم،تا حاال ا خته یکرد ازاون موقع ر د یتهد 

گلسو تا   انتیبه خاطر خ شیمنه، چند سال پ ۀبرادرِنداشت نی! آهنی ن ادامه داد: ببیشد. نو نینو ی بعد  ی حرفها دن یمنتطر شن

شب آهو رفت   ه یکم شد، بعد کالً از غذاخوردن افتاد،  ی لیتو خودش، خورد وخوارکش خ خت یحرف نزد،ر ی کس چ یماه با هچند 

  مارستان،یعمو خبرکرد و به موقع بردنش ب ن خوره، ز ی جنازه رو تخت افتاده وتکون نم هی  نیع د یشام صداش کنه د ی اتاقش برا

که    نهیازخصلت هاش ا یکی ه، ی آدم نی همچ  هی  نیبگم که آه نو یخوام ا ی عمر دوباره بهش داد،م ه ی تو کما بود،خدا  ی چند روز

براش تکراربشه،کنارش باش و   شیباشه، نذارمشکل چند سال پ نیستاره حواست به آه زه،یریوتو خودش م  دهیرو بروز نم یزیچ

قفل شده بود. دوباره   نینگاه مات ستاره رو نو  ؟ ید یبهم مقول رو  ن یا ، یکه فکرشو بکن ه ی تودارتر از اون ی لیتنهاش نذار،اون خ

 ستاره؟  ید ی: بهم قول مد یازش پرس 

 کنم.  ی م ن یآه یسالمت  یبرا مو یبهم نگفته، من تموم سع  روزیدرمورد ف  یز یتا االن چ-
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  ی بحران رو پشت سر بذاره، به شوخ نیتا ا   یکمکش هم بکن  یتون  یم   ینیتو دلش بش  یدارم! همونطور که تونست مانیبهت ا-

 .  کنهیخون مو حالل م ختمیگفت:اگربفهمه تموم پته شو رو آب ر

 فهمه...   یگفتگو نم نیازا ی زیچ ن یمطمئن باش آه-

  مه یاز ب د یکه با ه یکارمندها ستیل نیرو طرفش گرفت:ا یمبل حس کرد. ستاره برگه ا   یرو رو  یکیافکارش بود که نشستن   غرق

گذاشت.   زی م  یبهش انداخت و رو  یکارهاشو انجام بده. برگه رو گرفت نگاه سرسر یۀ شرکت تا بق  لیبده وک رن،یپولشون رو بگ 

که   یشی دوهفته پ  نیداشت: باورکنم تو همون آه یبراش تازگ  نی آه ی ! مهربونیمخان یاومد کنار ستاره نشست: خسته نباش 

 دوست داشت سر به تنم نباشه؟ 

! ستاره با اخم  یرفتار کن  لمیکه برخالف م  ی ! اما امان از اون روزییایکه باهام راه ب ی اون موقع باشم تا وقت ن یتونم آه ی هنوزم م-

 رفتار کنم؟  ی جنابعال لی: و اگر برخالف مد یپرس  یفیظر

 . هیخودته امتحانش هم مجان ی اون وقت عواقبش پا-

رو   د یحرف خودتون بوده و با نینره ا ادتونی!  یبحث کار باشه نه مسائل خصوص د یکار فقط  با   ط یراسخ تو مح نیآه  یآقا-

 . یحرفت بمون

 کنم.  ی م ی خودم ملغ  یقانون رو برا  نیاز امروز ا -

  یارفاق بکن گناه دارم! نا سالمت هی گفت: ستاره   صالیاز سراست نیوکارمند ومعاون هم نداره. آه   سیی! قانون قانونه، رخودیب-

 هان!  سمییر

 . دمیکنم اگر راه داشت بهت خبر م  یحاال روش فکرم-

 ! یکم مهربونتر بود   هی ! قبالً یسنگدل شد  داًیجد -

! گل لگد  م؟یکرد  ی کارمیچ م یداد:تا االن داشت ه یپا انداخت سرشو به مبل تک یپا رو  ن ی. آهمی با هم حرف بزن ی کم ی حوصله دار-

  د یچرخ نیکنم. کامل به طرف آه  یگوش م  کشهیطول نم اد یقرارمهم دارم اگر ز ه یبرم معدن  د یبا گهیساعت د هی ! م؟یکرد یم

غرق   یا یهم که م نجایا ی اینم رون یوب  ید یتو اتاقت چپ  یخونه ا  یوقت ؟ یتو خودت وزه رفت سر اصل مطلب: چرا چند ر  م یمستق

فکرتو   ی چ ،یکن ی امضا م یمهم و قردادها رو اشتباه ی از نامه ها و بخشنامه ها ی لینباشه خ ز یحواسش به همه چ نیاگرنو یفکر

  ی ازیوجود نداره ن  یمشکل چ یخوردن:ه وند یبهم پ رهدوبا نیآه یکنم. اخمها ی تونستم کار د یقدرمشغول کرده؟ به من بگو شا نیا

 .یاریسر درب  یز یتو ازچ ستیهم ن
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  یتو کارهام سرک بکشه. ستاره آشکارا جا خورد با دلخور یکس  ادی: ستاره خوشم نمد یوسط حرفش پر نی...آهدونـیمن م-

داد:ستاره!سکوت ستاره    رونیونفسشو صدادار ب د یبه موهاش کش یدست  ی! دستت درد نکنه! با کالفگ یگفت:حاال من شدم هرکس

  ی کرد. دست رو ی از پنجره رو نگاه م رونیگفت:ستــــــــاره خانم! ستاره همچنان تو سکوت ب یداد.بالحن کشدار یعذابش م

. بازسکوت جوابش  زدمیاون حرفو م د یخوام نبا یکنم درکم کن، من معذرت م  ی :خواهش مد یشونه اش زد به طرف خودش کش

! بازهم سکوت بود از طرف ستاره.  گه؟ینکردم قبول کن د یعذرخواه یگفت: ستاره من توعمرم از کس ی حوصلگ  یبود. با ب 

  روز ی ف نکهی گذاشت از ا فش ینح  ۀ. سرشو رو شون د یدر آغوش کش  فشوی بار اندام ظر ن یاول یستاره رو حلقه کرد. برادستهاش کمر

بهش   ن ینشون نده، آه ی اومد. ستاره چشماشو محکم بست تا عکس العمل ی ستاره اش گذاشته بود خونش به جوش م یدست رو 

آغوش ساده اس دوباره با   هی  کنه ینم یکه کار  چاره یب ن یزد: ا بیاما االن...به خودش نه کنه یحفظ م مشویقول داده بود که حر

. چشماشو شهی م  دهیکش  کتریبار یشکسته و کار به جاها مهایبعد کم کم حر شه یآغوش ساده شروع م  نیتشربه خودش گفت:ازهم

گوشش برد   ک یلبشو نزد ن ی. آهشمیمعذب م ینجور یا نم ی کن تیفاصله تو رعا  شهیرو آروم گرفت: م  ن یآه یبازکرد دستها

که به    یبغض کرده گفت: تو بهم قول داد  یی . ستاره با صدایریحقو ازم بگ  نیا ی تون  یحقه منه ستاره و تو نم نینجواگونه گفت: ا

  یبهار یمثل ابر اش گونه   یاراده رو  یستاره ب یمحکمتر از قبل ستاره رو به خودش فشرد. اشکها نی. آهیذاریاحترام م ممیحر

. ازش جدا شد. با د یآروم ستاره رو شن نیف   نیف ی کرد. صدا ی م ه یمرد گر  هی  یبود که جلو  یبار نیاول  نیکردن. ا  زش یشروع به ر

  یگونه اش جار ی! ستاره اشکهاشو پاک کرد که سمج تر از قبل دوباره رو ؟یکن  یم  هیتعجب اونو به سمت خودش چرخاند: گر

نکرد   افتی از طرف ستاره در ی جواب ؟یکن   یم  هی بغلت کردم گر نکهی: از اد یبرد واشکهاشو پاک کرد پرس  ستد نینبارآهیشدن. ا

برگشت   ن یکرد. آه ی م  یگرفت و با پر شالش باز  نییبله! چشماش از تعجب گشاد شدن. ستاره سرشو پا ی عنیسکوت  نیا

!  یزیبهم بر  نطوریبغل گرفتن ساده ا هیکردم با   یفکرنم  میو لحن سردش گفت: ما بهم محرم هست  یسرجاش نشست با سردگم

  یفکرنم گه یکنم، اما د  یکار رو هم م  نیاحترام بذارم و ا متیمن بهت قول دادم به حر  ؟یفکرکرد   یمن چ ۀمتأسفم! تو دربار 

  انگشتمم یکنم حت   یم  یمنم سع نطوره یخوب! حاال که ا ی لیمسخره ات باشه، خ ط یآغوش ساده هم جزءِ اون شرا ه ی کردم که 

وقت مامان    هیخونه که   یبه جز تو  می کن یبا هم رفتارم  به ینکرده به غرورخانم بربخوره! مثل دو تا غر  یوقت خدا  هی بهت نخوره تا 

ف بزنه که با باال اومدن  داشته باشم. ستاره دهن باز کرد حر یکنم کمتر باهات تماس بدن  یم مویبهمون شک نکنه، اونجا هم سع

وارد اتاق خودش شد   ی اتاقو ترک کرد. وقت یحالی . ستاره با بیبر یتون  یبشنوم م  یچ یخوام ه ینم گه یساکت شد: د نیدست آه

نشست اما دل   زش یشدن، با اون رفتارمسخره اش باعث شد ناراحت بشه. پشت م  ینبود. دوباره اشکهاش جار یخبر  نیاز نو

 ودماغ کار رو نداشت.......

وحرفهاش بود.اخمهاش   نیآه شیکرد اما فکرش پ  ی رو تماشا م  رون یحکمفرما بود.ستاره به ظاهر ب یسکوت بد  نیماش  تو

  ۀ ن ؟یبگ   یخوا  یم  یزی:چد یولحن سردش پرس  یگ شیهم یباهمون اخمها نینگاهش کرد.آه یرچشم یتوهم بودن. ز یبدجور

پارک کرد. ستاره   نگیتو پارک نویزده نشد.....ماش  نشون یب  یچ حرفیبه خونه ه دن یزل زد. تا رس  رونیگفت و دوباره به ب  یفیضع

دم درسالن   ی کنسول ی رو یرو با حالت بد  چ ییهم باالفاصله وارد سالن شد. سو ن یشد وبه سمت ساختمان رفت... آه ادهیزودتر پ

  یلباس بود که صدا ض یتعو  درحال. ستاره د یباال رفت. وارد اتاقش شد در رو محکم بهم کوب  ۀ پرت کرد. بدون سالم کردن به طبق
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قدم    یبست و شالشو سرکرد. دلش هوا  یرو تن کرد؛ موهاشو دم اسب ورش یوپل د یرنگ شو پوش  ی. بلوزوشلوار خاکسترد یدر رو شن

  یم  یهم با غرزدن سع مانیکرد وسا یدرست م ی آدم برف وان یموقع با س  نیا شه یرو کرد. تو کردستان هم یروز برف نیزدن تو ا

وبه خودش نگاه   ستادیا نه ی آ یداد، روبرو  رون یشو ب نیرو لبش سبز شد. نفس سنگ   یلبخند محزون ره، یکارشون رو بگ  ی وکرد جل

  یآورد  یبه روش م د یهمه اخم وتخم کردن داشت؟حتماً با ن یبغل کردن ا ه یاحمق  ۀ حرف زد: دختر نه ییدرون آ  ۀکرد. با ستار

درون    ۀبه ستار یاخم ی واقع  ۀ. ستاریگرفت   یحقو ازش م نیا د یداشت تو نبا ق اون که محرمت بود ح اد؟ یکاربدت م  نیکه از ا

درون    ۀ. ستارشنیوگرنه پررو م ی شون رو بد  ت یازظرف شتر یبه مردها ب د یراحت ترم نبا ینطور یو چه؟! من اکرد: اصالً به ت نه ییآ

نثارخودش کرد. غرور بهش اجازه نداد بره   ی ا وانه یود  د یکنار کش  نهیی آ  ی. ستاره از روبرو ی: بس که خودخواهد یلب ورچ نه ییآ

رفت.هاجر رو نشسته   نییپا ۀ به طبق یآن  م یتصم  هی قدمهاشو آهسته کرد. با   نیکنه...هنگام رد شدن ازاتاق آه یعذرخواه نیازآه

 دختر؟  ی ریهوا کجا م نی:تواد ی. به سمت درسالن رفت که هاجر پرس د یدرحال مطالعه د

 کو؟   ه ی:پس بقد ی به سالن انداخت وپرس  یکنم نگاه ی برف باز ی کم رم یم-

هم اونجا بمونه. ستاره   ی چند روز هی همراه آهو رفت رشت  الشیبا ع  نیدوماً آم ی خور ی حتماً سرما م ون ر یاون ب ی اوالً بر-

کردم دوماً خوش به حالشون کاش   یم  یو برف باز  رون یرفتم ب ی موقع ازسال م  نیزد: اوالً نگران نباش توشهرخودمون ا  یلبخند 

گردن. خواست جواب هاجر رو بده    یبه ستاره کرد: دوباره برم ینگاه مطالعه  نکیع ی رو ازموندن. هاجر  ی شترمیسحر وآهوجون ب 

  نجای:چرا اد یوپرس  سادیتو درگاه وا نی . نو د یگفت و کنار کش  یفیدرسالن باشتاب بازشد ومحکم به کمرش خورد، آخ ضع هوی

 ،طلبکارهمی وکمرمو داغون کرد یگفت:زد  ترض ستاره ازهم بازشد مع ی . سگرمه هایبرو اون ورتر تا سر راه نباش  ؟یستادیا

زد   نیبه نو یمحکم  ۀمحل ورود وخروجه! زبونتم درازه. تن  نجا یا نکهیستاره باال رفتن: مثل ا ییاز پررو  ن ینو ی ابروها ؟یهست

لبخند   رما؟س  نیا ی : حاال کجا تورفتن نگاه کرد رون یدرحال ب  ۀبه ستار ن ی. نویابون یغول ب یراهو سد کرد ی وگفت:برو کنارجلو

 . میدرست کن  یبا هم آدم برف یا  هیزد: پا یی دندون نما

به تأسف تکون داد وبه ستاره   یام. هاجر سر ه یمعلومه که پا ادی شد که ازبرف خوشش ب دایخونه پ نیتو ا  یکیچه عجب -

دلت   ی ب ی بازکرد: ب شتر یدر رو ب ی خل وچل. ستاره ال ن ینو ۀاومده که شده لنگ  رم یگ  یکه دوتخته اش کمه،حاال عروس  ن یگفت:نو

 . یخوب ن یپسر به ا ادیم

 دوباره سرگرم مطالعه اش شد..... نیخوش باش   د یحرف زدن با شما دونفر مثل آب درهاون کوفتنه، بر-

  نیخودشون شد. نو ۀ رده بودن باعث خند که درست ک یکج وکوله ا   یرو برداشته بود. آدم برف  اطیکل ح ن یستاره ونو یصدا 

زد:خجالت بکش   نینو  یمحکم به بازو  یکی تو شده. ستاره  ه یشب یلیخ  شییبست:خدا ی شال گردنشو محکمتر دور گردن آدم برف

  نیزد: اوالً بب یرو محکم تو صورت آدم برف   چیهو ن یکه سردت نشه؟ نو ی نکردتنت  ور یپل ه یتو شده تا من، چرا  ه یشب شتریب

  ۀ !... گلولهیهم عال یلیکجاش سرده؟خ یخوب ن یبه ا یدماغت قرمزه دوماًهوا   یآدم برف   نیات شده توهم درست مثل ا ه یچقدر شب
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:گور  خنده یبناگوش بازه وداره م   تاستاره  ش ین د یتموم گذاشت. چشم بازکرد، د مه یخورد حرفشو ن نیکه به صورت نو  یبرف

 .... ارهیکارشو سرش درب  یکرد تا تالف ی همچنان دنبالش م نیپخش شد،نو  اط یح یستاره تو  غ یخنده و ج ی!... صدایخودتو کند 

بخند   شهیلب نجوا کرد:هم  ریداشته باشه.ز طنتیتونست ش   یصحنه ها بود. پس ستاره هم م نیاز پشت پنجره شاهد تموم ا نیآه

 عشقم......  کنه یباترم یستاره که خنده ز

.  مینیبش رسالنیز  یروصندل م ی،بریخور  ی: بلند شو سرما مستادیکنارش ا  نی. نوزدیخودشو رو برفها انداخت ونفس نفس م  ستاره

مد:ستاره  او رونیکاکائو ب ریش  ی نینشستن. صدف با س  رسالنیز یهایصندل ی ستاره موافقت کرد.با هم سمت ساختمان رفتن و رو

 .  رونیب ی اومد  ی تو چرا باهاش راه افتاد ستیعقل تو کله اش ن نینو نیجون ا

  ۀ د یا نی. ستاره گفت: صدف اگمینازک کرد: مگه دروغ م  یصدف پشت چشم وونه؟ ید  میصدف خانم دستت درد نکنه حاال شد -

لم داد،   یبه صندل  نیکاکائوشو خورد تا گرمش بشه. نو ر یاز ش  ی . صدف دوباره به سالن برگشت. ستاره جرعه انیمن بود نه نو

  ی نگاهش کرد آروم گفت:چرا!اما االن کار مهمتر قیات تنگ نشده؟ ستاره عم واده خان ی : دلت براد یبه برف از ستاره پرس  رهیخ

شد. هنوز اخم به صورت   انیتو درگاه نما نیو بپرسه که در سالن باز وآهر ی خواست سؤال بعد  نی تمومش کنم. نو  د یدارم که با

  ی نطوری صورتش اشاره کرد: ا ی رو ۀنشست ق تو!به عر  ییایو با حرص به ستاره گفت: بهتره زود ب  ستاد یا نهیداشت. دست به س 

کرد:   ن یبا حفظ همون اخم رو به نو نی. آهیجات خال ن؛ یآه د یچسب یزد: واقعاً برف باز ی لبخند معنا دار  نی. نویخور یسرما م

 . یمنصرفش کن   نکهیا یبه جا ی کن شیهمراه د یکنه تو هم با  یخواد برف باز ی بگه م نیحاال ا

 بچه که زدن نداره.  -

  ی شیجنازه م ه یمثل  ی سرما بخور یوقت   یدون ی !هنوزعادت خودتو نمیبهت بگم، تو ازهمون بچه هم بدتر ی موندم چ نینو-

امروز   نیرو به هوا گفت: ا ده یپر ییبا ابروها نیوبه سالن برگشت. نو ایبعد رو به ستاره گفت: توهم زود ب  یکن ی وهمه رو نگران م

  یخال وانینبوده. ستاره ل لشیگرفته که باب م ی حرفش شده وجواب یک یبا  یعن ی دهیم ری به همه گ ی ! وقتشهیم ش یزیچ هی

سال   هی  ی: وقت د یپر نینو یلبها ی لبخند از رو  ؟یرو از حفظ  نیآه  قیقدر دق ن ی: تو چطور اد یگذاشت پرس  ز یم ی رو رو رکاکائویش 

 .یش یم  ظ خوب مسلّماً تک تک عادات شو از حف ی باش  یکنار کس ی زندگ ط یشرا ن یتو بدتر

  ن یوع آهسر اون موض ش، یکرد:به خاطر موضوع سه سال پ نییباال وپا ی سر ؟ یکرد ی زندگ نیآه  شیسال تموم پ ه ی تو   یعنی-

. ستاره  ستی ن  یقبل برگرده، رو پا شدن از نو، کار هرکس یتا دوباره به اون سالها ی نکن یکار  گمیم  ن یهم یشد برا ت یاذ یلیخ

تو. ستاره    م یبر ومده یاخم وتخم  ن  سیتند  ن یاون حال درش آورد: بهتره تا دوباره ا ز ا نینو یزوم کرد. صدا ی متفکر به گوشه ا

رو از تنش   ور یکرد. پل  رونیسرما رو از بدنش ب ی گرم داخل سالن کرخت  یبه سالن رفت. هوا نی زد وهمراه نو یفی لبخند ضع

!  یلی: خوش گذشت؟ ستاره با ذوق گفت:خد یبود. هاجرپرس  شیشگ یدرآورد.....کنار هاجر نشست که مشغول خوردن دمنوش هم

بود با   گرهاجرنشستهیپا انداخته و طرف د ی پا رو نیبمونم. آه شتری ! نشد بفیح یدم ول کر  یبرف باز ریدل س  ه یبعد ازمدتها 

  ی تو نم ی بره برف باز کنهیوقتها هوس م ی: وا! چرامادر؟ آدم گاهد یممنوعه!هاجر متعجب پرس  ی برف باز گه یگفت: د یلحن تحکم
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  ر یرو س  یکی کنه یوقتها دلم هوس م یگاه  نیبا حرص گفت: نو ن یداشت خنده شو پنهان کنه آه یسع ن ی. نویریجلوشو بگ  یتون

دونست   یکل سالن رو منفجر کرد.م  نی خوش نو ۀها! خند  ستمیوقتهاست، بلند شدم خدا رو بنده ن ی از اون گاه یک یبزنم االن 

کرد.هاجر با    یانطور هاج و واج  داشت نگاهشون مپشت سرش... ستاره هم ن یوآه  د یسمت پله ها دو عی سر کنهیدنبالش م نیآه

 بمونه.   ی تواون اتاق زندون د یبا چارهیب  ن یدو تا شروع کردن حاال تا شب نو  نیافسوس گفت: بازا

دونست   ی بداخالقه!ستاره خوب م ن یشده که آه یز یچ هی کرد؟ هاجر با تأسف گفت: امروز حتماً تو شرکت  ی نطوریا نیچرا آه-

 کرد.....   یاطالع یاما اظهار ب هی از چ تشیعلت عصبان

کرد. لقمه شو قورت داد به    یم  ینگاه کرد. با غذاش باز نیبه آه یرچشمیشام حاضر شد. ستاره ز  زیرو م نیوساطت هاجر نو با

ازظرف غذاش    ن یامش بدم. سرآهبرم انج د ی اومده که قبلش با شیبرام پ  ی کار ه ی  امیم  رتریخرده د هی ! فردا نینو گمیگفت:م نینو

:چرا    د یبلند شد درجواب هاجرکه پرس  زی م  ،ازسریبر  ییبرمت الزم نکرده تنها یخودم م  ی دار  کارباال اومد هنوزاخمو بود: هرجا 

  ی دون  یکه اومده خونه اخالقش تند شده تو نم یرفت. هاجرگفت: ازوقت  رون یب یازسالن غذاخور رم، یگفت: س  ؟ یشامتو نخورد

  ی نم یزندون ی دونستم که عصر ی گفت:اگرم  وردنماست کرد، سمت دهنش برد قبل ازخ ۀقاشق رو توکاس  ن ی؟ نو  نیچشه نو

زخونه  . به آشپکنه یم نییهدف کانالها رو باالوپا یکه ب  د ید  ونی زیتلو  یرو تنها روبرو ن یکرد وبه سالن رفت. آه  یشدم.ستاره تشکر

  ز یم ی رو رو ی نیگذاشت و به سالن برگشت.آروم کنارش نشست. س   ینیو تو س   ختیر ییرفت طبق عادت هر شبش براش چا

کردن   یچه گناه هی بق یری: ازدست من دلگ د ینشون نداد. آب دهنشو قورت داد و پرس  یعکس العمل چیه نیجلوش گذاشت.آه

  ییدوال شد وچا نی! سؤالم جواب نداشت.آهوار؟ی. ادامه داد: با توهستم ها! نه دد ینشن یتو رو تحمل کنند؟ جواب  یبداخالق د یکه با

نشستن خودش وستاره کرد با   ۀبه فاصل  ینگاه ؟یپرس  ی م ی چ یبرا ی دون  یجوابشو م  ی شو برداشت با لحن سردش گفت: وقت

توسالن نباشه و حرفهاشون رو   یبه پشت سرش کرد تا کس یاهستاره نگ  ؟یشد  ک یقدر بهم نزد ن یا ید یطعنه گفت: نترس 

باالتر رفت: از نظر تو   یآقا برخورده؟ صداش کم ی قبا  شیگفتم که به تر  یگفت: مگه چ  ستین یمطمئن شد کس  ی نشنوه، وقت

  ی م ی با پوزخند گفت:ازچ نیشنوند. آه ی م ه ی بق واشتریچه خبرته!  سسیی دهنش گرفت:ه ی نشده؟! ستاره انگشت شو جلو یچیه

کنم.   ی داد بزن و حرفهاتو بگو منم گوش م ی باال اونجا هرچقدر دوست دار م یستاره بلند شد با حرص گفت: بلند شوبر ؟یترس 

  نیستاره چشم ازآه ؟ییسرپا ی چ یشد: ستاره برا ک یاز پشت سر بهشون نزد نیبود. نو  ستادهی ستاره همچنان سرپا منتظرا

اسم   ه ی:باز تو د یچرخ ن یسمت نو یبه آن  نیاخم وتخم هستم. آه سی خاطب قرارداد: به قول تو منتظر تند رو م نیبرنداشت نو

  یک یپله ها رو دوتا  عی . روبه ستاره کرد: تو اتاقم منتظرتم وسرماسم روت بذار هی منم هر روز  ادیخوشت م ؛یروم گذاشت د یجد 

 باالرفت.

چشه!کمک خواستم   نم یزد وگفت: برم بب ن یبه نو یرسونم. چشمک  یو مسه سوته خودم یخدا به دادت برسه کمک خواست-

باز شده رو بست وبرگشت کنار ستاره لب تخت نشست.  ۀ پنجر نیباال رفت.....وارد اتاق شد. آه نی کنم. به دنبال آه یصدات م

  نیقزو یبهش رفت:روت رو برم!به سنگ پا ی چشم غرّه ا ن یآه ه؟ی چ دتقصد حرف زدن نداره گفت: بگو در  د ید  یستاره وقت 

 ! یزک  ی گفت
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داشته که باعث  راد یحرفم ا یبه حرفش بود: کجا  ید ییمهر تأ نیسکوت آه ؟ یکن نارحت شد  تی رو رعا مم یگفتم حر  نکهیازا-

 بربخوره؟  ی شده به جنابعال

  ۀ غیص ه یبا  ی کس ، یگفت نامزد   شهیهر نه! م توحــ... ستاره وسط حرفش اومد: زن وشو  می ستاره االن ما قانوناً وشرعاً زن وشوهر-

.  میستین یما که عقد رسم  شهیشروع م  شونیسقف زندگ هی  ریکنند و ز  یم  ی! زن وشوهرها عقد رسمشهیسه ماهه زن وشوهر نم

نه؟!   ایشده  یما جار نیب غه یص نیباالخره ا ، یگ یکه تو م  یخوب! همون ی لینشه: خ ینعصبا نیاز ا شتریچشم بست تا ب نیآه

خودم استفاده کنم! بهت هم قول دادم که   ی وقتها ازحق قانون  یما شده! پس من حق دارم که گاه  ت یباعث محرم غهیص نیهم

صداشو باالتر برد: پس چرا منو ازحقم   نی! آهیگفتگفت:   یحالت عصب هی نگفتم؟ ستاره با  ایکنم، گفتم   یدرازتر نم  ممیپامو از گل 

ستاره! اگر قراره   نیبب ؟ یخودت ناراحت نش نکهیبه خاطر ا ی زنیقدر برات سخته که منو پس م نیبغل ساده ا هی  ؟ یکن ی منع م

. ستاره با  ننه م  ی شیم ت ینه تو اذ گه ید م، ی رو فسخش کن غه یهمون بهتر که ازاالن ص میبش گهیکردن همد   تیباعث اذ ی نطوریا

که از   دمیرس  جه ی نت نیکارت به ا نیادامه داد: با ا نیمات، نگاهش کرد. آه رون ی ب زدیکه انگار ازشون شعله م  یعسل ی اون دوگو

دوباره شروع کرد:   ن ی.آهنهینب نیبود رو آه  دن یچک ۀکه مصرّانه آماد  یگرفت تا اشک   نیی. ستاره سرشو پایاجبار بهم بله گفت  ی رو

خوام   یمن نم  میو ازهم جدا بش  می بهونه جور کن  هی دارتر نشده   حهیو احساساتمون جر  میبهم وابسته نشد  نیشتر از ایبهتره تا ب

! ستاره! ستاره با توأم. سکوت  ؟ی: پس توهم موافقد یپرس  د یسکوت ستاره رو د  ی رو تجربه کنم. وقت  میتو زندگ  گهیشکست د هی

از   صدایکه داشتن ب ییاشکها دن یسکوت رو بدونه، با د نیتا علت ا ارهیباال ب رشوچونه اش ببره وس  ریباعث شد دستشو ز  شیطوالن

سمت   د یمهابا مثل مروار  یبزنه ب یدادن حرف ی اشکها بهش امان نم ؟یکن   یم  هی گر  یشدن گفت: ستاره! دار  ی م ر یصورتش سراز

لرزون که به زور از   یی . با صداارهیزبون ب بهآروم کردنش نداشت که  یبرا یحرف  نیاومدن. آه یم نییخوردن و پا یغلت م نییپا

تو   ؟ی رو قطع کن زنه یرو که تازه داره جوونه م یاحساس  ن یا یخوا یم نی اومد گفت:آه ی م رون یبهم فشرده اش ب ی دندونها یال

  ر یتحازاون حالت مات و م نیوقت! آه چ یبخشمت، ه یوقت نم چیتو،ه ۀبشم مثل گذشت ی کیبه خدا اگر  ؟ یشناخت نطوریمنو ا

با   ز، یبه همه چ یزنی گند م  یحرف بزن نیاز ا  شتر ی! بنیآه  هی کاف گه یساکت شد: د ن ی... ستاره دستشو باال برد وآهیعنیاومد: رون یب

من ناراحت    یبرا  یتو راحت باشه ول یاز کارها ورفتارها برا یممکنه بعض  م، یبه هم فرصت بد  ایپشت دست اشکهاشو پاک کرد: ب

ستاره   ؟یستی تو ازمن متنفر ن  یعنی: د یپرس  ن یهردو آه ن یب یسکوت طوالن هی خوام! بعد از  یم  یشتریکننده است، پس فرصت ب

گفتم   ی گفت: اگرازت متنفر بودم که بهت بله نم  یتو دماغ  یبهش رفت با صدا یپف کرده و سرخش چشم غرّه ا یبا اون چشمها

نه   داره یو چنان محکم فشارش بده که بفهمه ب ردش یبگ خواست توآغوش  ینشست دلش م نیآه یرو لبها یپررو. لبخند  ۀپسر

به طرف پنجره رفت: نه!هر دو درکنارهم   نی آه ؟ یهست ی: منتظرکسد یزنگ در باعث شد بهم نگاه کنند ستاره پرس  یخواب .صدا

با سرعت   نیآه  هبره ک  رونی. ستاره خواست از اتاق بهیشب معلوم نبود ک ی کیکردن. در اون تار یرونگاه م رونیاز پشت پنجره ب

زشته ممکنه مهمون   نیوگفت: آه د یجا بمون. ستاره دماغشو باال کش نی نداره هم ی با تو کار  یخودشو بهش رسوند: تو کجا؟! کس

 یاجیهستن پس به ما احت نییون پاا رزنیبخار ومامان ش  ی ب نِ یدستشو گرفت و لب تخت نشستن: مهمون باشه! نو  نیباشه. آه

! تا چراغ سبز بهت نشون دادم دوباره  هیدونم دردت چ ی زد: فرصت طلب م  نیآه ی .ستاره دستشو مشت کرد محکم رو پاستین

ستاره چنان با اخم نگاهش   ره؟یخواد آبغوره بگ  یبازم ا یتر شد: حاال اجازه دارم خانمم رو بغل کنم  ضی عر ن یآه ۀ! خند یپررو شد 
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  ستیوقتها هم دست خودم ن   یاما بعض  رمیبه بعد ازت اجازه بگ  نیازا دم یاوج گرفت: باشه بابا! قول م شتر یب نیآه ۀ د که خند کر

  ییجون به جونت کنند فرصت طلب و زورگو-. ینش یکه بعداً شاک  گمیداشته باشم ازاالن م  یطنتیکوچولو ش   هی ممکنه 

 به درخورد.  ی ...تقه اگهید

 ؟ یچ یروترش کرد: برا نی.آهد ییایب نییدر داخل برد: آقا خانم گفتن که شما وستاره جون پا ی. صدف سرشو از الد ییبفرما-

 دونم آقا.  ینم-

 .می با غرولند گفت: حاال واجبه ما بر نیگفت ورفت. آه ی . صدف با اجازه امیایم گهید ۀ قیباشه تو برو ما هم تا چند دق -

  رونیب ن یگفت وقبل ازآه  ی. ستاره خجالت بکشمیبا هم خلوت کن میخواست ی امشب م هی . میگفته بر یب  یحتماً بوده که ب-

  ن یآه دنیاون زن آه از نهادش دراومد. زن با د دن یبا د نیرو کاناپه نشست. آه  نیکرد و رفت کنار نو  یرفت... ستاره سالم آروم 

خوب   روزی: آقا فد یپرس  هیپا انداخت با کنا ی داد. رفت کنار ستاره نشست، پا رو جوابشو با اخم  نی آه ؟ یگفت: سالم پسرم خوب

اجبار لبخند به   ی کرد هر دو اخم کرده بودن. هاجر از رو ن یوآه نیبه نو یستاره نگاه اوردن؟ین فی چرا تشر دان؟یهستن؟ کم پ

  ی ستاره با حالت ن؟یت:ماشاءا... ستاره خانم شما هستگف  کردبه ستاره   ی ا دارانه ینگاه خر روز ی مادر ف  قه یکرد. صد   یم  ییرایلب پذ 

 گفت:بله.  یخنث

شو   یکرد خونسرد  یسع نیاومدن پسرم. آه نجایا ی ریامر خ ی خانم برا قه ی پسرم حق داشته که دلشو ببازه. هاجر گفت: صد -

نسبت به حجاب خبر   نیآه تید،ازحساس یجلو کش ی شالشو کم ۀ لب قهیصد  اوردن؟ ین ف یخودشون تشر روز یحفظ کنه: چرا آقا ف

 معذب بود.  قهیصد  ۀدارانینگاه خر ر یز. ستاره امیداد اول من ب  حیداشت جواب داد:ترج

تو سالن حکمفرما شد.   یستاره خانم نامزد دارن؟! سکوت بد  نینگفتن که من قبالً بهشون اطالع دادم ا روزیآقا ف نیاون وقت ا-

قبول ندارن که    شونیا ی خانم چند بار به پسرتون گفتم ول قهیزد: صد  ی ا روزمندانهیلبخند پ نیاصالً قفل شد. آه قهیدهن صد 

 دختر خانم شوهر داره.   نیا

 تا من خدمتتون عرض کنم. د ییگرفت:بفرما قه یرو طرف صد  وه ی بهم نگفته بود.هاجر ظرف م ی زیمورد چ نیدرا روز یف-

 د یدختر دست من امانته پس با نیخانم، ا  قهیرو سر جاش برگردوند: ببخش صد  وه ی ندارم. هاجر ظرف م لیممنونم هاجرجون! م -

نکنه تا بعداً   جاد یبراش  مزاحمت ا د یکنم به پسرتون بگ   یخواهش م  رهیگ گه ید  یکی ش یباشم ستاره دلش پ ز یمراقب همه چ

شدم. ستاره از   ی دونستم هرگز مزاحمتون نم  یا اگر م هاجرجون به خد  شرمندهزد:   یلبخند زورک  قهیدردسر درست نشه. صد 

  یوقت سر راهم سبز نشن، چند بار ی وقت وب  د یکنم به پسرتون بگ  ی اومده استفاده کرد وگفت: پس خواهش م شیفرصت پ

دست گرفت   فشو یک  قهی. صد د یحتماً بهشون بگ  نو یکنم ا تیبعد ممکنه به جرم مزاحمت ازشون شکا ۀبهشون تذکر دادم دفع 

 کرد پکربود.....  یم  یخداحافظ ی. وقت گمیخوام دخترم چشم بهش م یبلند شدن گفت:من ازطرف پسرم معذرت م نیح
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رو به   طنتیخوام اسم خواستگار به گوشم بخوره با ش  ینم گه یبره باال به هاجرگفت: د نکه یقبل از ا د یکش ی ستاره نفس آسوده ا 

زدن   ی پق نی. هاجر و نوشهیمثل زغنبود روبروم سبز م ی ه کنه یکش تنبون ولم نم نیاومده که ع  رمیدونه اش گ  هی کرد:  نیآه

دنبال ستاره افتاد که ستاره با دو از پله ها باال رفت قبل از    یبز کوه  هی  نیکرد بعد ع  نیب نویزهرمار نص ه یاول  ن ی. آهرخندهیز

گفت: حاال من   ی اومد که باحرص م ی از پشت درم نیآه  یل کرد. صدابهش برسه خودشو تو اتاق انداخت و در رو قف  ن یآه نکهیا

 نیی! ستاره با تو هستم! تن صداش پاه؟ ی !کش تنبون چه؟یدر رو بازکن تا بهت بگم زغنبود ک نیشدم کش تنبون  و زغنبود! ا

  د ینشن ییصدا ی به لبخند شد. وقت لیستاره تبد  ۀ . خند یاون تو بمون  ی تون  یتا ابد هم که نم ،یای اومد: باشه فردا که شرکت م

ن خودشو تو اتاق انداخت. یمطمئن بشه.هنوز دستش رو قفل بود که در با شدت باز وآه  نیآروم قفل در رو بازکرد تا از رفتن آه

  ک یزدآروم بهش ن ییدر رو بست با قدمها  نیتخت افتاد. آه ی ستاره گوششو کر کرد.عقب عقب به سمت تخت رفت و رو غیج

معذرت    د یبا ست یدر کار ن  ی: متأسفم آتش بسستادیدست به کمر باال سرش ا  نیشد. ستاره لبخند زنان گفت: آتش بس! آه

 . یبخواه

! پس معذرت  فتهیم  یچه اتفاق گه ید ۀ ق یتونم ضمانت بکنم که ممکنه تا چند دق  یلبخند کج گفت: پس منم نم  هی با  نیعمراً! آه-

 . یتو بهم  قول داد نی ستاره احساس خطر کرد: آه  راه حله .   نیساده تر یخواه

خودشو به   ع یتونم ازش استفاده کنم. ستاره سر ی تبصره هم  زدم که االن م ه یباشه که در کنار اون قول   ادتی ی قول دادم ول-

 یلی:خد یاعتراض ستاره رو شن یخودشو به ستاره رسوند ومحکم بغلش کرد صدا نیحرکت آه ه یتو  یول  د یاون سمت تخت کش

زنانه اش   ۀبود. از حرب  جهینت ی کنه، تالشش ب دایپ یی رها نیتا از آغوش آه ردک ی تالش م  ،یکن  یقلدر ی! فقط بلد یخودخواه

بود که هرم   دهیلبهاش رس  ک ینزد اون قدر نیآه ی ...لبهازمیجون!عز نی!آهنیصداش کرد:آه یلحن طناز   هی استفاده کرد با 

.  شمیدارم خفه م ن یجونم! آفر نیهستاره قفل شد. ستاره گفت:آ یرو لبها  ن یخورد. نگاه آه ی م گه ینفسهاشون به صورت همد 

 کنم.  ی خواهش م ن یشو از نظر گذروند: آه ۀصورت مردون  ینگاهاشون به هم قفل شد. ستاره تک تک اجزا

 ! ؟یکه زد  هییاون حرفها ۀمیبوس جر هی  ای ی کن  یم یعذرخواه  ای ی رو دار  شیپ نهیدو گز -

 رسونه.   یتو رو م   ییو زورگو  ییپررو تیهم نها یرو که عمراً دوم ی اول-

باره با هم  بحث کرده   ن یدر ا شیساعت پ کی  نیکنم. ستاره هنگ کرد. هم یرو انتخاب م   یپس انتخاب با خودمه؟! منم دوم-

شکسته خورده    ۀاف یق ه یشد با  م یکنم. ستاره تسل  یبهش عمل م زنم یکه م  ویحرف یدون  ی کنم؟ خوب م کاری:چد یپرس  نیبودن. آه

. ستاره با  یجواب داد ر یاول باطل شد چون د ۀن یگز  گهیزد: نه د یث یلبخند خب نیه . آدمیم حیاول رو ترج  ۀ نیگفت: باشه! گز 

. ستاره  ذاشتمیروت نم  شیپ یا  نهیگز چیصله گرفت:کاش ه وازش فا د یکش  یآه  نی! آهگهیگفت: سوء استفاده نکن د ی درموندگ

نداره   یبیزد:ع  ی نیلبخند غمگ   نیکرده باشم. آه ی خوام فقط خواستم شوخ ی معذرت م نیاحساس کرد ناراحت شده؛ گفت: آه

 گفتم بهم فرصت بده تو رو خدا ازم ناراحت نشو. نیشونه اش نشست:آه یمنم رو قولم هستم، مرد وقولش. دست ستاره رو 
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  نیآه ۀ شون ی . سرشو رورهیتونه تو رو ازم بگ   یکس نم چ یوه یکه االن مال من  نهیمهمه ا یفرصت دار ی تا هر وقت بخوا-

  زد، دست برد ی بود لبخند تلخ تیهم براش غنم نیا ی پشتش به ستاره بود ول نکهی. با ایکن  یگذاشت: ممنونم که درکم م 

بهت زده رو،تنها   ۀرفت و ستار رون یاز اتاق ب ع یمهمتره،سر یز یتو برام از هرچ  یستاره رو تو دستش لمس کرد: راحت یوانگشتها

 شب گم شد...... یکیستاره از پنجره در اون تار نیگذاشت. نگاه غمگ 

وگفت:ممنون.   د یدماغشو باال کش نیباشه. نو تیستاره رو که مشغول نوشتن بود رو بلند کرد:عاف ن ییسرِ پا نینو ۀعطس یصدا

  یبلند  ۀ ن نی! نو ؟یزد وگفت: نکنه سرما خورده باش   هی اش تک ی دوم رو که کرد ستاره به صندل ۀستاره دوباره مشغول کارشد. عطس

موقع برف   روز یسوم مطمئنش کرد که سرما خورده، د ۀکرد.عطس ی نگاهش م نه یس  ه گفت مشغول نوشتن شد. ستاره دست ب

  ی. به نظرش لبخند کج ستاره، مسخره اش م ستیستاره ادعا کرد که سردش ن ی تنش نبود،چقدرهم جلو یلباس مناسب یباز

  ۀ اردرب نیآه  ادمه ی! گه؟ید ی راز رو ن یخوا  ی م ی عنی نیگفت:ا ی .ستاره درکمال خونسردیحالمو بهم زد  شتو یکرد: ببند اون ن

چهارم اجازه نداد حرفشو بزنه با دستمال دماغشو گرفت   ۀ.عسط یکرد یگفت اما تومسخره اش م  یم  ییزهایچ ه ی  تیسرماخوردگ

شلوغش کرده بود. ستاره خودکارشو تو دست گرفت قبل از شروع کارش گفت: خواهشاً به من   ی اد یغلط کرد،ز نیوگفت: آه

 . ریبگ  یمرخص  ی چند روز  هی  نیآه  شیگفته باشم! االنم برو پ ن ازاال یمنتقلش نکن

 . ستین یازی هم ن  ی به مرخص یکه سرما بخور   شمینم کتینترس نزد-

 . یچند روز برو مرخص ه یبرام مهمه  تیوسالمت یتو هم مثل داداشم نینو-

 ستاره.  ی حاال کو تا اون موقع آبج-

 ازمن گفتن بود......... -

            *************************************** 

  ی تر شده بود. برا نیاومد کارش سنگ  یسرما خورده بود و شرکت نم نی چند روز که نو ن یخورد. تو ا  یشو م یی لم داد وچا نیآه

داد. سحر   ی مرتب پاشو تکون م تی کار داشته. ازعصبان ییگفت: نگران نباش حتماً جا نینگاه کرد آم بار به ساعت  نیصدم

  ن یباالرفت. هاجر رو به آم ۀبلند شد وبه طبق  هوی ن یآه ش؟یاریبا خودت ب ی موند وهاجرهم نگران شده بودن هاجرگفت: چرا ن

  نیمادر، آم   ستین یاز یاومدن از پله ها گفت: ن نیی. هنگام پانهیحالش پشت فرمان بش نیکرد: مادر تو هم باهاش برو نذار با ا

در حال رفتن به   ن یآه ام؟یمن باهات ب یخوا  یباشه به دادش برسه. سحر گفت: م ی کیبد شد  نیوقت حال نو ه یبمونه اگر  نجایا

کنند.هاجر با    ی رو هم دربدر م ن یآم هاشونیریبا بهونه گ  یبشن و تو نباش  داریوقت ب  هی بچه ها سمت در گفت: ممنون زن داداش 

وهم    باشه ی هم حواست به رانندگ  یخوا  یچطور م  ی که تو دار  ی اضطراب نیبا ا یکیتار نیتوا ام یخودم م سایتشر گفت: وا

منتظرم   نی . چشماشو رو هم گذاشت خواست اعتراض کنه که با نگاه اخم آلود مادرش مواجه شد: تو ماش یرو نگاه کن ابانوهایخ

 !..... نیایفقط زودتر ب
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رفت.   روز ی ازستاره نبود.ناخوداگاه ذهنش سمت  ف یپا گذاشت اثر  ر یزنگ زده بود. تموم لوشان رو ز لشیبه صد بار به موبا کینزد

شب   ازده یمادرش بروز نداد... ساعت   یجلو یز یبه تنش نشست اما چ یشده باشه لرز  ریروزاس یف ی ستاره تو دستها نکه یازفکر ا

  ی شد ب ی: چد یمبل رها کرد. سحرآروم پرس  ی انداخت خودشو رو یکنسول ی رو رو چییسو تیانبود که به خونه برگشتن. با عصب

  نیحواسش به آه  کهیکجاست ؟سحر درحال ن ی: پس آمد یپرس  د یرو ند  ن یتو سالن انداخت وآم یگفت نگاه  یواش ی سی؟هاجرهیب

اومد،   نییاز پله ها پا ن یبزنه..... آم نینو به سر  هی رفت باال   نیداده وچشماشو بسته بود گفت: آم ه یمبل تک  یکه سرشو به پشت

  یاب بده. با خستگ جو نباریا د یشا ریتماس بگ   لشیبا موبا گهیبار د  ه یگفت:  ی نشست وبه آروم نیشد؟ هاجر کنارآه ی: چد یپرس 

  لویموبا یحالیبا ب ن ی. آهرمیبده من تماس بگ  لتو ی: موباستادیباالسرش ا نی آم کارکنم؟ یچشم  بازکرد: تو دلم آشوبه بگو چ یوکالفگ 

ستاره رو گرفت. بعد از چند بوق   ۀ فاصله گرفت و شمار هی از بق ن یداد. آم ن یآورد و به آم رونیپالتوش که هنوز تنش بود ب بیاز ج

از دستش   ویرسوند. گوش  نیجمع شد با سرعت نور خودشو به آم  نی حواسها به خصوص آه ۀ. همد یچیپ ی ستاره توگوش  یصدا

آدرس   عیدنبالت؟! سر ام یتا ب یی لرزون ستاره آتش به جونش انداخت، باآرامش گفت: فقط بگو کجا  یصدا ؟ ییجا: ستاره کد یقاپ

مادرشو    یگفتن ها  نیآه یکرد همونجا بمونه تا خودشو برسونه. اون قدر با عجله از سالن خارج شد، صدا د یکرو حفظ و تأ 

  یسر  نیکنم. آه ی م  یگفت: من رانندگ نی رفتن آم نگ یبرداره. همه به پارک یکنسول ی رو از رو چییفراموش کرد سو  ی. حتد ینشن

به حال بد برادرش کرد:   ی اشاره ا نیکجا بود؟آم  یگ ی: نمد یپرس  ین شاگرد رفت ونشست.هاجر با نگرا ی تکون داد وسمت صندل

رو خبرکن. هاجر   یاقدس  کتر باش دوباره تبش باال رفته اگر بهتر نشد د  نیدرضمن مواظب نو م یگرد  یمامان نگران نباش زود برم 

که ستاره   ی محدودتر کرده بود. طبق آدرس   یکیرو تو اون تار د یفاصله گرفت...  بارش برف وسعت د  نیگفت و از ماش   یباشه ا

رو درحال حرکت   اده یآهسته از کنار پ نیبود. ماش  فی برق هم در برابر برف ضع رِچراغ یت  ییکه روشنا  ی پهن ابونیبه خ دنیداد،رس 

بان   هیسا ریرو جمع کرد.چند مرد ز  ادهیو دوباره حواسشو به پ  گفت یبلند  ۀن  نیآه ؟ ید یند  یزیشد؟ چ ی : چد یپرس  نیمبود. آ 

جسم   هوی کنه.  دایاز ستاره پ یرد د یرو بود شا اده یحواسش به پ نی زدن. آه ی م د یرو د ابونیبودن و خ سادهیوا  یمغازه ا  هی

  نیازماش  عی وروشن شناخت سر ک یتار مهین  یگرفت. ستاره رو تو اون هوا نو یماش  یوجلو   د یپر رونیب کیبار  ۀکوچ ه یاز  یاهیس 

 شد.... ادهیپ

 در آروم کردنش داشت. ی سع نیکرد وآه یم  ه ی داشت گر  نیشد.... ستاره توآغوش آه ادهیپارک کرد وپ ابونیکنار خ نو یماش  نیآم

باهاشون   یادیز  ۀکه فاصل ی فاصله گرفت. همون چند مرد ن یلرزه. ستاره از آه ی ستاره از سرما داره م  م یبهتره زودتر برگرد نیآه-

داشت و معلوم  بود سردسته شون هست با پوزخند جلو اومد وگفت: گروه   ی درشت  کلیشون ه یکینداشتن  دورشون حلقه زدن؛ 

از دستم    ی : خوب تونستسمت صدا برگشتن. همون مرد که اسمش صائب بود گفت ه خانم کوچولو؟ هرسه ب ی نجات خبرکرد

به هم نگاه کردن   ن یوآه ن یآم م،چطوره؟ یریگ  یجشن کوچولو م  هی جلو اومد: حاال همه با هم  گهیقدم د ه یملوسک!  ی فرارکن

: من کارت دارم دختر خانم!  د یالباهاتون ندارم. صائب با انگشت شست دماغشو م ی من که کار م یگفت: بذار بر ضیستاره باغ

  ۀک یزد:خفه شو مرت ادیفر نی. آه یها رو گرفت یکه چشم بعض   نهیهم ی! برا یهست  یر تر وفرض و چابکخوشم اومد،عجب دخت

دستشو گرفت به صائب گفت:    نیخواست سمتش هجوم ببره که آم ن یآه شه؟ یم  یشد: اگر خفه نشم چ کتر یجوولق! صائب نزد

به   یدنبال کارت.صائب گردن   یوبر یریبهتره راهتو بگ  میستینه شما ما رو! دنبال دردسر هم ن میشناس  ی آقا نه ما شما رو م نیبب
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کم   ه یسرد   ی هوا ن یتو ا د یترق و تورق استخوانهاش دراومد صداشو باال برد:بچه ها حاضر یکه صدا  یچپ و راست چرخاند طور 

  نیآه د ید  ی . ستاره وقترشدنی چشم بهم زدن با هم درگ ه ی! تو سییر  هبا هم گفتن:بل  یچهارنفربعد  م؟ی تا گرم بش  میورزش کن

ندونست وبه کمک شون رفت.هنر   زیرو جا یپنهان کار  گه ید انیپنج نفر برنم ۀو ازعهد  رافتادن یچند گرگ درنده گ نیب  نیوآم

کرد.صائب و    هی به بق یشت،نگاهاز خجالت شون در اومد. برگ یشد وحساب ری خورد... با دو نفرشون درگ یجا بدرد م نیهم شیرزم

  هی . با ادیفرود ب نیآه  یچشم ستاره رو زد، دست صائب باال رفت تا رو  ی کیشده بودن. برق چاقو تو اون تار ز یبا هم گالو نیآه

  رینشست وز نیرو زم  ی حرکت چرخش ه یحرکتِ پا محکم به دستش زد که چاقو چند متر اون طرف تر پرت شد. باالفاصله با 

.دستِ  رهیرو ازش بگ  ی گردنش زد تا هرگونه حرکت ک یرو نزد یخورد، لگد بعد  نیکرد، صائب با پشت زم ی رو خال ائبص یپاها

  اد یمات حرکات ستاره بود. ستاره فر نیصائب شد.آه یهوش یحساس گردنش زد که باعث ب  ۀ آخر با دوانگشت اشاره وشست به نقط 

هنوز درحال بزن و بکوب بود. ستاره   نیبرگشت پشت سرش،آم  نی برو کمک برادرت. آه ؟یکن  ی منو نگاه م یساد یزد:چرا وا

در حال نفس زدن   ن یشدن. آم نیستاره پخش زم ی رفت. اون دونفر با دوحرکتِ رزم ن یدوباره خودش دست به کارشد وطرف آم

 ....... ومدنیتا بهوش ن د ی:زود سوار ش د یکش اد یفر  باًیتقر

  یدختر؟ حساب ی ادگرفتیحرکاتو از کجا  نی : اد یاز ستاره پرس  نیماش  ۀنی از آ ن یآم کنه یشون نم بیتعق  یمطمئن شدن کس یوقت  

کاران دانشگاه بودم.    یداشت با پرشالش پاک کرد:عضو گروه رزم  ی زی ! ستاره لب پاره شو که خونریسوسک شون کرده بود

ستاره دوباره با پرشالش خون کنار لبشو پاک   ؟ یگفت ی به من م د یاون وقت نباگفت: ن یآه دنیدو برادر با تعجب باال پر  یابروها

دوست دارم؟ رنگ مورد   ی من چ ی دون  یتو اصالً م   نمینگفتم؟سپس معترض غر زد:بب  ی زیمنم چ ی د یکرد وگفت: آخه تو نپرس 

  ۀباره باهات حرف بزنم؟ خند  نیدر ا  یاون وقت انتظار دار اد؟یبدم م یازچ  ادیخوشم م  ی از چ ه؟یام چطور قه ی سل ه؟ی عالقه ام چ

ستاره   میزن  ی موضوع بعداً با هم حرف م نیا ۀ نثار برادرش کنه رو به ستاره کرد: دربار یزهرمار هی باعث شد با اخم  نیبلند آم

طور   نیهم مون یاول زندگ ی اونم روزها ندازه،ی سحر م ادیستاره منو   یاز کارها ی خنده شو کنترل کرد وگفت:بعض نیخانم. آم

وقت با زنها   چیحت،هی گرفت واقعاً هم حق داشت! داداش ازمن به تو نص  یبه باد انتقاد م  زهایچ  ی منو به خاطر ندونستن برخ

زد اما    یلبخند محو  نی. آهیفتی ور م یفتیآوردم اگر باهاش درب  مانیبه خصوص با ستاره و کار امشبش، که حاال بهش ا فت یدرن

 جواب داد: بله!  نیآم یبه جا نیبلند شد. آه نیآم یگوش  یجمعش کرد. صدا عیسر

-......... 

 .می رس  ی م گه ید ۀ ق یتا چند دق-

-........ 

کرد که   تیبا خنده گفت: بازعصب ن یهاجر. آم ی ب ی قطع کرد وگفت: امان از دست ب  ویخداحافظ. گوش  میکیباشه مادرمن! نزد-

 !  ؟یگ یاسمشو م ی نطوریا

 ن؟ یکرد کاری شده؟ چ ی پرسه چ یم  زیر ه ی خونه  م یبرس  ذارهیآخه نم-
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در رو بست.پالتوشو  ن یکرده بود. آم دنیشروع به بار ی شتریمادره! نگرانه!...هر سه با عجله سمت ساختمان رفتن. برف با شدت ب-

: نگران شدم  د ی به طرفش پا تند کرد و در آغوش کش ع یستاره سر دنیکرد. هاجر با د  زونیدم درآ یاز تن درآورد و به چوب لباس 

. هاجر ستین ی نگران یجا ی ب ی ستاره با آرامش اونو ازخودش جداکرد:من حالم خوبه ب ب؟وقت ش  ن یتا ا ی دخترم کجا بود

خودمو   تا حاال؟ ستاره آهسته درِگوش هاجر پچ کرد: خواستم یدستشو گرفت سمت کاناپه برد،کنارهم نشستن: برام بگو کجا بود 

  یی رومبل روبرو نی. آم نیآه  نیتکون داد:از دست ا سفبه تأ یبدونه. هاجر سر شتریتو لوس کنم تا قدرمو ب یپسر پررو  نیا یبرا

 : مامان سحر کجاست؟د ینشست پرس 

به حرفش   د یرفت گفت: نبا ی پله ها رو باال م که ینگران بلند شد درحال نیدوباره بد شده.آه نیباالست،حال نو یبا دکتراقدس -

:حالش د یهم دنبالش راه افتاد. ستاره پرس   ن یشد.آم یم  یبستر مارستانیب د یحتماً با شیسرما خوردگ نیبا ا نیدادم ا یگوش م 

 بده؟  یلیخ

 تا حالش خوب بشه. ستاره هم بلند شد: منم برم باال نگرانش شدم..... کشه یطول م ی بد سرماست دوهفته ا ی لیخ نینو-

  حاتیکرد تا توض ی اومدن. ستاره وهاجر دم درباهشون برخورد کردن. دکتر تو راهرو مکث رونیهمراه دکتر ازاتاق ب نیمسحروآ

که   ازه ین یشتر یبه مراقبت ب یبهتره ول  ش یهم به جمعشون اضافه شد. دکترگفت: حالش نسبت به دو روز پ نیالزم رو بده. آه

بهش زد که ازدرد صورتش جمع   ی شده ستاره خانم؟ ستاره دست یاد: لبتون چافت هستار ۀتبش باال نره، نگاهش به لب پار

گفت: البته موتورش از اون   ی حالت طنز هی با  نیتصادف کردم. آه  یموتور  هی اومدم با  ی تو راه که داشتم م ستین یزیشد:چ

زد: ممنونم دکتر   یکج  ی . ستاره لبخند ارمیشو برات بند ب  یز یتا خونر نییپا  می نشد: بر نیموتورها بوده. دکتر متوجه لحن طنزآه

ادر  اون دو بر ۀد یخراش  یکه ازمن داغون ترن. دکتر تازه متوجه صورتها ی نیب ی م ی دو تا شازده بنداز  نیا ۀ افیبه ق ینگاه هی اگر 

تصادف کردن که من تصادف    یدوتا هم با همون موتور  ن یبراتون افتاده؟ ستاره با حفظ  لبخندش گفت: ا ی: چه اتفاقد یشد پرس 

به تأسف تکون داد:متوجه منظورتون شدم سپس رو به هاجر کرد:   یدکترنخندند. دکترسر ی کردن جلو ی کردم. سحر وهاجر سع

 که اهل دعوا نبودن. نهایا ی ب یب

داشته   یثابت  یدما د یگفتم اتاق با ینره چ ادتون یرفتن از پله ها گفت:  نییپا ن ی. دکترحیدکتراقدس   ادیم  شیوقتها پ  یگاه-

 باشه.... 

که شکر خدا    ی:دست بزن نداشتد یداغون  شوهرش کش  ۀاف یبه ق یتا دم در دکتر رو بدرقه کرد وبرگشت سالن. سحر دست نیآم

  ن یخونه؟ ستاره نگاهشو به زم نیدرب وداغون برگشت نطور یشده که ا ی : چد یپرس  نی. هاجر نشست رو کاناپه ازآه یکرد  دایاونم پ

  ی قدرخسته وکوفته هستم که نا نیفردا االن ا ی برا د ی: بذارد یرو شن ن یآه ی. صدااشهدوخت تا از شرّ سؤاالت هاجر در امان ب

ازشوهرش بلند وبه سمت اتاق   ت یسحربه تبع ؟ یایتو نم اد یمن خوابم م بلند شد به سحرگفت: عی سر نینشستن هم ندارم. آم

  یبه جا نی باال رفتن. آه ۀ ن وستاره هم به طبق یکرد. آه  یکه کناراتاق هاجر بود رفتن؛ هاجرهاج واج به رفتنشون نگاه م یخواب

  روقتیتا د یتون  یدرعوض فردا پنج شنبه اس وم  ،یخسته وداغون یلیدونم خ ی : ستاره مستادیا نیاتاق نو ی رفتن به اتاقش روبرو
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  ی چ یبرا اال:حد یگفت وپرس  ی آروم ۀکم وکاست. ستاره بل  ی ب یبد  حیبرام توض  اتش یخوام امشب کل ماجرا رو با جزئ یم  یبخواب

 ! ه؟یکیکه اون   ؟اتاقت یسادیوا نجایا

 تونم تا لنگ ظهر بخوابم واستراحت کنم.  یراحته فردا م الم یباشم، خ نیمراقب نو د یامشب با و یک  یآ-

 من مراقبش باشم؟  یخوا  یم-

 گفت وبه اتاقش رفت....  ی ری. ستاره هم شب بخ ریکنم شب بخ   ینه تو برو بخواب اگر خسته شدم صدات م-

.  رونیگذشته بود که از اتاق زد ب مهیاومد. شب از ن  یپهلو به اون پهلو شد خواب به چشماش نم نیتو تختش ازا روقت یتا د  

  یصندل  یرو  ن یاتاقو روشن کرده بود. کامل وارد شد آه یرنگ  یدر سرشو برد داخل. نور کم آب  ی آهسته دراتاقو بازکرد.از ال

خورد   یتکون  نیبود. آه دهیکرد آروم خواب نیبه نو یشد نگاه کتریرفته بود،نزد وابتخت گذاشته و به خ ی نشسته و سرشو رو

. صاف  د ی و لبخند به لب د ستادهیومنگ به شخص باالسرش نگاه کرد ستاره رو ا   ج یرو تو اتاق احساس کرد. گ ی ر کسحضو

بنده خدا   نی گوشه از تخت نشست وگفت: قرار بود مراقب ا  هی ستاره  ؟ی اومد  ی : کد یبه صورت خواب آلودش کش ینشست دست

 ! یبخواب نکهینه ا یباش 

 . شهینم داریب ی که دکتر بهش زده بمب هم کنارش بترکون یخوابم برده، با آرامبخش شه یم  یساعت هی-

اون   مید یرس  یبهم م  نیمنو نو  ینقش بست: قبالًها وقت  نیکنج لب آه  ی. لبخند کمرنگ نمیآروم بب نطوریرو ا ن ینو اد یم ش یکم پ-

!  ریبخ ادش ی  م، یبا هم داشت یی : چه روزهاد یکش ی اومد، آه حسرت بار ی مامان و زن عمودر م یکه صدا م یسوزوند  ی م ش یقدر آت

 کرد.   یهم نگاهش م  نیبه خود اومد. متقابالً آه وتشبود با سک نیستاره غرق نگاه به آه

پر شالشو تو دست   یشگ یگرفت طبق عادت هم نییسرشو پا م؟ستارهیحرف بزن شبید ی ماجرا ۀدربار   شهیم  ادیاگر خوابت نم-

ربع زودتر    هی آهسته ترشد: ستاره! ستاره سرشو باال گرفت: کارم که تموم شد  ن یآه ی. صداچوند ی پ یگرفت و دور انگشتاش م

  هی از پشت سر  ی کیبه سمت صدا رفتم  ییکردم تو الیشد خ نگیوارد پارک ر نف هی  ،یی ایمنتظرت شدم تا ب نگ، یرفتم  پارک

خانم وارد   هی دفعه در اتاق باز و   هی اتاق بودم  هی چشمامو باز کردم تو  ی ... وقت دمینفهم ی زیچ گه یو ددستمال رو صورتم گذاشت 

سرت   ییبال ه ی رو نگم  نهایگفت اگر ا م به ام،یم  رتریاومده د شیبرام پ ی خودمو سمتم گرفت و گفت بهت بگم کار یشد. گوش 

حرفهاش تموم شد ونگاهش به   ی ...... وقتدارهیسخت بود از گفتنش هم ترس برم م ی لیخ ن یمنم مجبور شدم دروغ بگم، آه ارنیم

به دو   یسر نی اتفاق وحشتناک خنده دار بود؟ آه نیا ی خنده اخمو گفت:کجا ی که داره بهش م د یافتاد در کمال تعجب د  نیآه

 .ی زنیاز،ترس حرف م یکنم دار  ی تعجب م د یو ککت هم نگز ی درافتاد تکون داد وگفت:تو با اون سه تا نره غول طرف

ترس نداره؟ نه! واقعاً ترس نداره؟ ناگهان لبخنداز   یو خودتم تنها باش   یفت یب ر یاسلحه بدست گ ه یپنج نفر قلچماق و  نیب ی وقت-

  دهیگفت: چون نپرس   یلحن لوس   هیبه خودش گرفت وبا  یحالت طناز ؟ یبلد  ی رزم ی وگفت: چرا بهم نگفته بود  د یرو لبش پر

 . یبود
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که اگر الم تا کام حرف    شهیدستش م   ۀحاال از فردا سوژ ؟یکرد   یاون کار رو م  نیآم  یجلو  د یاونم با ؟ی بپرسم که بگ  د یحتماً با-

  ه یانصاف ی خورده ب ه یدو نفر به پنج نفر  دم یکنم! د  کاریکرد: خوب من چ ی زیر ۀ تو سرم. خند  زنهیو م کنه یبزنم تو رو چماق م

  نیبفهمه تو از ا ی دوست ندارم کس یول  ی : بد نکرد د یلم داد وپاهاشو کش  یبد کردم؟ به صندل ،منم دلم سوخت اومدم  کمکتون

سرم   د یزن  ی تموم گذاشت: شما چقدرحرف م هی حرفشون رو نم نینو ۀگرفت   ی. صدافتهی ب ی ممکنه بعداً برات اتفاق  ،یکارها بلد 

  نیباز خواب بود نگاه کردن. ستاره اخم کرده گفت: آه ق که طا ن ینو ۀبست  یها! هر دو با تعجب به چشما ضمی مر ی رفت ناسالمت

  ی گرفت که چشماش باز شدن با ناله گفت:اله  نینو ی از پا شگون ین هی ! شهینم داریب ی بترکون نیاگر بمب هم کنار ا یتو که گفت

کرد نخنده گفت: منو! تازه فال گوش   یسع ن یآه نم؟یبب د یرو با ی مراقبم باشه ک  ادیب ی ساطور! بابا اگر نخوام کس ر یدستت بره ز

دوماً مثل    ی آب بخند گفت: اوالً زهرمار و رو   یحالی با ب نیآقا! نو نیبار نو نیهزارم ن یا هی بد  یلیکار خ  گرانیبه حرف د سادنیوا

تو اتاق خودتون که حوصله تونو    د یحاال هم بر ن،یکردم شما مزاحمم شد   ی! منکه داشتم خوابمو منی شما تو اتاق من هست نکهیا

جوون مجرد و باوقار   ه یبا حرفهاتون  نید یوقت د ه ی  د،یبزن گه ید یجا  ه ی ن یو ببر د یتون هم  جمع  کن  یخصوص یحرفها ندارم،

 با شماست. تشی که مسئول  نیرو از راه به در کرد ری و سربه ز  نیومت

 ؟ یکن ی م  یقدربلبل زبون نی که ا  یضی تو مر ی عنیاالن -

موقع رفتن دراتاقو هم   د یبخواب د یبر  د یبه اون دو تا پشت کرد: بلند ش  نیزد رو دستش:اوهوم وکوفت. نو ی کی نیاوهوم. آه-

 .یشد   ی م اط یح ۀسرما آوار  نیتو ا  د یسوزه وگرنه االن با یکه دلم برات م  فی تکون داد: ح یبه سالمت. ستاره سر  نیببند 

  ی عنی ی دربه در یکنم تا بفهم  یدست ستاره رو گرفت درحال خارج شدن گفت: بعداً خودم دربه درت م   نی. آهستمیفعالً که ن-

 .هم جوابشو داد... ن ی. متقابالً نوری؟!شب بخ یچ

کرد    یبلند  سی شد. هاجر ه ریبدو د نیرو که هاجر براش گرفته بود گاز زد با دهن پر داد زد:آه یلقمه ا   د یپالتوشو پوش  ستاره

  نی.آهزدیبهم غر م  ی لقمه شو قورت داد وگفت: حاال اگر من بودم کل ن ی. ستاره آخریکن  یم داریوگفت: االن اون وروجکها رو ب 

ازهاجر دنبالش راه   ی خداحافظ هی کرد، ستاره هم با  ی از مادرش خداحافظ ؟ی زنی: اومدم چرا داد مومد ا  نییسالنه سالنه از پله ها پا

  یآهنگ شاد نیماش   یو ی. از رادد یبار  یبرف نم گه یکرد... د تیهدا  رون یخارج و به ب نگیاز پارک  م یمستق نویماش   نیافتاد... آه

  یبگ  ی النی رو به م ز یاگرهمه چ ی کن ی: فکرنمد یسررفت پرس  ش حوصله ا نیدرون ماش   یشد. ستاره ازسکوت سرد فضا ی پخش م

حرف   یباهاش تلفن شبیشرکت سپردم، د  لیرو بدست تُرک زاده وک  زی نگاهش به جاده بود در جوابش گفت:همه چ ن یبهتره؟ آه

 نزد....  یف حر گه یگفت و د   یباهات حرف بزنه. ستاره اوهوم  د ایدادم قراره امروز ب  حیزدم و کل ماجرا رو براش توض

گفت: جناب راسخ باز همون مرده اومده   یبا لحن تند  سادیدر رو بازکرد دم در وا تیباعصبان ایپاراف کردن نامه ها بود. دن سرگرم

:خانم راد  د ید  یباز پشت سر منش شیرو با ن روز یبود که ف ی منش یکردن حرفها ی تو حالج نی.آهنهیخواد شما رو بب یم  گهیم

بود   کیبود نزد یچقدرعصبان تیوارد شد و در رو بست: منش  روزیرفت. ف رون یگفت وب  یا چشمیتو. دن   ادین  یممنونم فعالً کس

ست  خوا روزی کارتو بگو وگورت رو گم کن. ف  عی داد نگاهش سرد و لحنش سردتر بود: سر  یشو به صندل ه یتک ن ی. آهرهیگازم بگ 
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گفت:   نیکه آه ستادیرنگ نفرت گرفت سرپا ا روز ی تعارفت کرده باشم! نگاه  ف اد ینم ادم یبا همون ژستش گفت:  نیکه آه  نهیبش

 کنم.   یکیندارم که صرف تو  ی نرو وقت اضاف هیرو بگو وحاش   تیفقط حرف اصل

 ! یقبالًها با ادب تر بود-

بدنش کرد،   ز،ستونیم ی رفت. دو دستشو رو زش یم  کی.نزدستین  ی ازشون خبر گه یبهتر بود که االن د زهایچ ی لیقبالًها خ-

از کارمو برات رو کردم و   یکوچک ۀچشم هی  شبیدارم، تازه د یدختر برنم نیطرفش خم شد: بهت گفته بودم دست از سر ا

 ل خودم کنم. رو بدزدم و ما ستارهتونم   یبخوام، م  یکه هر وقت هر زمان  نهیا شیمعن

با   ایپس  نی از ا یآورد  ریبود ستاره رو تنها گ   یروز ن یآخر روزیکه د دمیمنم بهت قول م ست،ین د یبع  ی چیپس فطرت ه یاز تو -

  ی چندش آور ۀ روزخند ینشو. ف  کش ینزد دم یستاره نامزد داره بهت هشدار م  گم یبار صدم م ی برا رون،یب اد یبا محافظاش م ایمنه  

که    هی ستاره خانم ک نینامزد ا د ییبفرما شهی مونه؛حاال م ی م ادم یحرفت   ن ی: اد یپرس  یجد  د،یرزد، بعد از چند لحظه از رو لبش پ

کل اتاقو پر    روزیف ی عصبۀسرشو باال گرفت با غرور گفت: تو فرض کن منم. خند  ن یآه ؟ یکن ی م ی ادآور یبهم  قه ی دم به دق یه

از نامزد   دنید انتیو خ یشکست عشق  هی که بعد از  ی با انگشت بهش اشاره کرد: تو! اونم کس نی کرد دوباره برگشت سمت آه

 ؟ ینبود که بگ  یا  گهی! کس دتیجوک بود تا واقع هیشب شتر ی! بنهیسابقش هنوز تا هنوزه نسبت به دخترها بدب

 . یریرو بپذ  تی واقع نیا د یو باو ت رهستنییمتأسفم برات! آدمها قابل تغ -

 . رهیگ ی نگو که خنده ام م-

اش شد.   رهیکم تو سکوت خ ه یبود.  تیواقع ن یندارم ع ی شوخ ینه! منم با کس ای ی داره که قبول کن  یبه خودت بستگ  گه ید نیا-

 تا من به ستاره نرسم.   یگ ینومیا یتر از قبل گفت:امکان نداره؟ دار  یدادوعصب رون ینفسشو با شدت ب

  ی سرت خراب م یرو رو  ایشو!؟دن ک ی اوالً ستاره نه و خانم تاد! دوماً اون االن زن منه، تو هم جرأت داشته باش بهش نزد-

 زد: امکان نداره!  ادیفر یبلندتر یزد با صدا ی به  سرخ تی از عصبان روز یف یکنم.چشما

به در،با تکون دادن   د یعقب رفت تا رس  روزعقبی. فرونیپرت کنند ب نجایم از اتا نداد  ی بهتره بر ه یستاره زن ک ید یحاال که فهم-

از خودم   ریبه غ ذارم یکنم نم ی ومال خودم م  رمی گ ی شده ستاره رو ازت م ی گرفت:هر جور نیسمت آه دشویسرش انگشت تهد 

 راسخ! ن یگفتم آه  یک  نیبشه بب ی ا گه یمال کس د

گورتو گم کن تا به جرم مزاحمت ندادمت دست   ؟زود یزنیکاال حرف م   هی راجع به  یمگه دار  یالابال ۀ کیحرف دهنتو بفهم مرت -

ول کرد. دوباره دلشوره به سراغش اومد.به سمت پنجره   ی خودشو رو صندل نی. آهد یرفت و در رو محکم بهم کوب رون ی. بسیپل

 ....رهیم نشیطرف ماش  اره د تیکه با عصبان  د یرو د  روزیزد. ف یچرخ
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تو آرامش با هم   نیبش شه یدرست نم  یگشت. ترک زاده دعوت به آرامشش کرد: با راه رفتن کار  یرفت و برم یاقو مرتب م ات طول

کرده تا ستاره رو   ن یگوشه کم ه ی  رونی آشغال اون ب یِ اون عوض ی. با خشم برگشت سمت ترک زاده: تا وقتمیکن ی م  یفکر  هی

رو گرفت و کنار   ن یپر کرد،دست آه ز یم یآب از پارچ رو  ی وانی. ترک زاده لشمیآروم نم ه جور  چی! هشم یآروم نم اره یب ر یگ ییتنها

فقط اعصاب خودتو    یر یتو تخته گاز م نجورکهیا یآب بخور تا آروم بش نیازا ی آب رو دستش داد وگفت:کم وان یخودش نشوند ل 

بخوره   ی به توق یتا تق  یشیهم م  یوقت یشینم شقاقربونت برم تو هم که ماشاءا...ع ره،یگ  یهم دستتو نم ی چیه  یکن  یداغون م 

بدبختانه اونم    ا یخواد که تو خوشبختانه  یکارها صبر وحوصله م  نیمن! ا ز یعز ستیراهش ن  نیا ،یدوز  ی وزمان رو بهم م نیزم

  ی کنم و رو یاالن رو هم بهش اضافه م  د یرو ثبت کردم و اونم امضا کرد تهد  شب یخانمت بودم تموم اظهارت د ش یاالن پ ،یندار

امروز   د یتهد  ۀ در زوم بود، قفل زبونش باز شد: طاهر)ترک زاده( دربار  ی قدرحرص نخور. نگاهش رو نیپس ا ذارم،یپرونده اش م

 ؟ ید یفهم ،ی گ ینم یز یبه ستاره چ روز یف

 باشه مطمئن باش!....-

که حد نداره. ستاره   ه یاون قدرعصبان سیی گفت: ر ایدن زد،یبود وحرف م سادهیوا ایدن  شیتو دستش پ د ید گزارش ج ه یبا  ستاره

حرفهاشون رو   ی به اطرافش کرد تا مطمئن بشه کس ینگاه د یکردن کش  پیدست ازتا ایچرا؟ دن ی دون  ی: نمد ینشست پرس  ز یلب م

  یشیبعد آت کساعتیبهش گفته بود که  ی چ س ییدونم ر  یبود نم نجای ا یبابک سم به ا یشخص شیشنوه گفت: چند ساعت پ ینم

 ! ؟ی: بابکد یپر نییپا ز یم ی داد. ستاره ازرو ی فحش م ی اومد و ه رونیاز اتاق ب

 آره! -

 بود؟  ی بحثشون سرچ ید ینفهم-

گرفت....وارد   ده یو نشنر ایدن  یبه اتاقش احضارکرد. ستاره به فکر فرو  رفت.... ستاره گفتن ها  عیاما ترک زاده رو سر دم،ینفهم-

  نیداده و چشماشو بسته بود. ترک زاده به احترامش بلند شد. در بسته شد و سالم کرد. آه  هی تک یصندل ی به پشت نیاتاق شد، آه

: رنشستیتأخ ی ترک زاده که تا حاال سرپا بود نشست، پشت سرش ستاره با کم ؟ یکن  یکارمینجا چیچشم بازکرد صاف نشست: ا

. ستاره به وضع  می زد ی شما حرف م ۀدربار  میکرد: داشت سش ییبه ر  یی شده؟ ترک زاده نگاه گذرا  ی زیچ ن یچه خبره؟آه نجایا

رو برات    ز یهمه چ شبیاس؟ من که د ختهیبهم ر نطور یا نیپس چرا ا نیزدیمن حرف م ۀاشاره کرد: اگر دربار نیآه ۀ آشفت

بده.   حیخودش توض نیه که ستاره دستشو بعنوان سکوت باال آورد: لطفاً بذار! ترک زاده دهن بازکرد تا حرف بزن نیدادم آه حیتوض

باز   نکه یا لمث  م یزد یشو تر کرد وگفت: در مورد معدن حرف م  نییستاره شد، با زبونش لب پا خیم  ن یترک زاده ساکت شد. آه

در رفت وآمد   ن یترک زاده وآه نیو جلوشو گرفتن. نگاه ستاره ب دنیبکنه که کارگرها به موقع فهم ییکارها ه یخواسته  ی م روز یف

خودشو   ۀداره پروند  ی نجوریبزنم،ا ی قبل تی رو شکا گهید تیشکا هی تا  نجام یاالنم ا گه یکرد: راست م  د ییبود. ترک زاده حرفشو تأ

کارش دارم.هرچند   اد یاومد: ستاره برو سرپرست حراستو بگو ب رونیب ی ازحالت خمودگ  نیکه به نفع ماست. آه  کنهیتر م نیسنگ 
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که در بسته شد ترک زاده با حرص   نیکه بهش گفته بود رفت.هم یحال به دنبال کار  نیرو باور نکرد با ا ن یآه یستاره حرفها

 ؟ یسرپرست حراستو خواست یچ ی: حاال براد یپرس 

محترمانه عذر ستاره   ی لیخ نیسرپرست حراست وارد شدن. آه  ی اری ی.ستاره وآقا به در خورد  ینکن....تقه ا ،عجلهیفهم ی االن م-

ترک زاده منتظربود که قراره   ن؟ یداشت ی: قربان با من امر د یپرس  یاری  یرفت. آقا  رونینامحسوس ب یرو خواست. ستاره با خشم

  گه ید نم یرو تو شرکت بب ز یهمه چ ی ب رزویف ن یا گهیبار د ه یقبل نگفتم که اگر   ۀدفع   منگفت: مگه  نی. آهفتهیب  یچه اتفاق

 ! ست؟یدرکار ن یبخشش

  بیتوشرکت؟ جن نبوده که غ اد یهم ب  نگ یتو پارک اد یهم ب روزیجوش آورد: پس چطور تونسته از د ن ی. آهنیچرا قربان! گفت-

بوده نذاشتم   نهایمن شش دانگ حواسم به دورب د یاز حدقه درآورده گفت: امکان ندارد! قربان باورکن ی با چشما یار یتو!  ادیبشه وب

 اجازه وارد شرکت بشه.  ی پشه ب هی

  یبا التماس گفت: قربان به خدا من نذاشتم کس ی اری! ی،اخراجیکنیم   هی وتسو  یحسابدار یر یبشنوم! االن م ی زیخوام چ ینم-

کنم   یدامیکار رو کرده پ  نیکه ا یخودم اون کس نی! شما دو روز،فقط دو روز بهم مهلت بد گمی راست م د یداخل،باورکن ادیب

مسئله رو   د یمهلت بده؛ ما با ه یراسخ به نظرمن بهش  ی بزنه گفت: آقا یحرف  نیآه  نکهی تون. ترک زاده قبل از ا  شیپ  ارم یوم

  ن ی. آهشهیتموم مشکل حل م م یکن یماجرا رو ازعمق بررس  ن یاما اگرا ه ی وگرنه پاک کردن صورت مسئله کارآسون می کن ی ابی شهیر

  نیازا ی به حالت اگرکس ی! وادمیروز بهت فرصت م  و کرد: به احترام ترک زاده فقط  د یار یبه ترک زاده رفت  رو به  یچشم غرّه ا 

  ی اری. شمیپ ارش یکن و ب دایسروصدا اون شخص رو پ ی! پس ب یحسابدار ی بر د یراست با ه یبفهمه! اون وقت  ی زیموضوع چ

  عی سرگفت و   ی با اجازه ا یاریکرد بره.  یار یبه  ی چشم قربان. ترک زاده اشاره ا ی چشمش گذاشت وگفت: به رو ه ی  یدستشو رو 

 اد؟ یکار بدم م  نیازا یدون   ینم ی کرد یحرفمو دو تا م  د ینبا ؟ یبود تو کرد ی چه کار نیگفت: ا یبا اوقات تلخ  ن یرفت.آه رون یب

رو هم   تی . چشماشو از زورعصبانیزنیچوب م  ه یهمه رو با  ی داره؟ دار  یر یبنده خدا چه تقص نی دونم! اما ا ی خوب م یلیخ-

دستت   یدنبال کارهات تا کار   یداشت صداش باال نره گفت: ترک زاده بهتره بر ی شده که سع د یکل  ییگذاشت با دندونها

  ه یشب ی هست یعصبان یرفتن گفت: ازدست تو راسخ! وقت رون یقبل ازب ، سرشو به دو طرف تکون داد د یندادم.ترک زاده خند 

 ....یشیخوناشام م

  ی کاغذ که جلوش بود بلند کرد:خواهش م  یکوه ی سر به اتاق ستاره زد: خانم تاد اجازه هست؟ ستاره سرشو از رو هی

 تا تنها باهاتون حرف بزنم.   نجا ینشست: اومدم ا هایازصندل یکی ی تو دستش جابجا کرد و رو فشو ی. ک د ییکنم،بفرما

 در خدمتم. -

  ی که بهتون زد حت ی هرحرف ای ی چه حضور یباهاتون تماس گرفت چه تلفن  روزیخوام هر وقت ف یسراصل مطلب،ازتون م  رم یم-

  رون یاالن که داشتم ازاتاق راسخ ب نیهم ن،یمو بهم گزارش بد  باشه رو مو به تیاهم ی که ممکنه از نظر شما ب  یحرف  نیکوچکتر
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محرم شدن شما   انیمن تو جر د؛یحالشو بکن تیرعا شتریب شه یتا مرز سکته! اگرم  یز یچ هی  یعنیبود   ی عصبان ی لیاومدم خ یم

به بعد   نی کنم از ا  یم  یرو به شما گفته، چشم سع زیهمه چ نیدونم که آه ی ... ستاره وسط حرفش اومد: میعن یدوتا هستم 

 ....نیحرفهام گوش کرد  هبلند شد: ممنونم که ب  د یوخسته نباش   یعذرخواه ه یمراقب رفتارم باشم. ترک زاده با 

  ی : با بجواب آهو رو داد یاتصال رو زد. بعد از احوالپرس  ۀ اومد... دکم شیگوش  یلم داد و به فکر فرورفت... صدا  شیبه صندل ستاره

 ؟ ی هماهنگ کرد یب

-........ 

 . گهیم  یداداش بداخالقت چ  نیا نمیباشه بذار بب-

-....... 

 در ننداز.  یابونیغول  ب ن یمنو با ا ی دوست دار ی : جان هرکد یخند  بلند 

-......... 

 ؟ یندار یخواستم به اتاقش برم کار  یباشه االن م -

-......... 

 رفت.... نیقطع کرد وبه اتاق آه یبعدازخداحافظ ستاره

  نیکنارآه  زیلم داد. پشت م  ی به صندل یبا خستگ  ن یصداش زد، آه  ی وچشماش بسته بود. چند بار ز یم ی قبل سرش رو مثل

  ی م تیقدر خودتو اذ  نیبرد، سمتش خم شد: چرا ا ی صندل یشو به پشت گه یستون کرد و دست د زیم  یدستشو رو  ه ی سادیوا

!  نیآه ، یزیبهم بر د یپس نبا ی عذاب نده، قبالً هم ازش ضربه خورد ودتو خ نطور یباش اما ا ،نداشتهیندار  یدل خوش  روز ی؟ازفیکن

بودن که   کیاون قدر بهم نزد  ؟یگ یم  یچ گه ینرم، د ییبدون تو جا دمیبه بعد بهت قول م  ن یتونم ازخودم مراقبت کنم، ازا ی من م

  ی مسئله اش شد   ،یکه فکرشو بکن  هی ناز او روزخطرناکتریگفت: ستاره، ف  یخورد. با خستگ  ی م گهیهرم نفسهاشون به صورت همد 

دختر دست وپا   ه ی ی فرو رفت:تو فکر کرد ن یآه یبود درون موها یصندل  یکه رو  یداره. دست  یتو! اون دست از سرت برنم

.انگشت  فتهی که بخواد با ستاره درب یدستش بهم بخوره؛هنوز از مادر زاده نشده کس  زیچ همه  ی مرد ب  هی هستم که بذارم  یچلفت

که بخواد بهت بخوره خودم قطعش   ی چپ بهت نگاه کنه اون دست یخورم نذارم کس ی ستاره رو نوازش کرد: قسم م ۀ نشستش گو

دستشو پس زد، بلند شد، ستاره   نیآه  ؟ یقدرداغ نی: تو چرا اد ینشست، با تعجب پرس  نیدست آه  یکنم. دست ستاره رو  یم

  یلیحالمم خ ؟ یگ یگفت: چرا چرت م ی کرده؟ با بدخلق  تیسرا مبه  توه  نینو ی عقب رفت نگران گفت: نکنه سرماخوردگ یگام

خودشو تو اتاق انداخت: بله جناب   ایدن  هی رو صدا کرد. در صدم ثان ایبه چهار بود. دن کیکرد نزد شی به ساعت مچ یخوبه! نگاه

ره رو به ستاره گفت: خانم تاد  یبرداشت:به ترک زاده بگو بعداً باهام تماس بگ  فشو یمرتب کرد و ک زشویم ی رو لیوسا نیراسخ! آه
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  یهنگا می . نیوتکرار  ی شگ یراه افتاد. همون آهنگ هم نیکه نشست آه نیشد.هم نگ یمنتظرم..... وارد پارک نییپا نییایزودترب

 ؟ یقدرناراحت نیا ی : از چد یبهش انداخت وپرس 

 . یکن  ینگرانم م  شتر یکه ب ی طور  نیکج نشست: ا  نیبهتره! به سمت آه ینپرس  ستن،ی قابل گفتن ن زهای چ یبعض-

به   میمستق  نو یبازشد. ماش  موتینزد. در با ر ی بهش پشت کرد و تا خونه حرف زونیآو یینپرس. ستاره با لبها یز یگفتم چ-

. خواست در رو ببنده بازوش  د یبار یم  ز یزرینکرد. برف ر یتوجه نی آه  یشدن به ستاره گفتن ها ادهیبرد... هنگام پ نگیپارک

  ی گفت: بهم دست نزن و داخل رفت. باکالفگ  یی با ترشرو د یکش رون یاز دستش ب و شد. محکم بازوش   دهیبه عقب کش نیتوسط آه

 ......د یبه موهاش کش یدست

: پس ستاره کو؟ به  د یپرس  ستاد یگفت وداخل شد. هاجر دم آشپزخونه ا ی سرده. سالم رون یتو مادر!ب  ییایچرا نم یش خسته نبا-

 ش؟ید یاالن اومد تو؛ ند  نیزد: هم ی ظاهر لبخند 

: د یگاز پرس  ی قابلمه ها رو  دنیبا د ستادیمادرش ا  یقبل  یتو اتاقم بودم رفته باال و به آشپزخونه رفت. جا ی نه! احتماالً وقت-

 درحال خورد کردن کاهو جواب داد: آره.   م؟هاجریمهمون  دار

خانواده خوشم   نیخورد: من ازا وند یبه هم پ نیآه یبهروز و برادش. اخمها  ۀهست؟هاجر دوباره مشغول کارش شد: خانواد یک-

  یبلند  نی. هاجرهامیشام ب یبرا د یدارم، وقت شد شارو ن یچ یه ۀداشتم حوصل ی امروز روز سخت نییپا ام یازم نخواه که ب ادینم

 . انیتونم بهشون بگم ن  یام هست نم ورعمه ی! زنیزد تو صورتش: آه  د،آروم یکش

جور   ه یجوره و پشت سر  هی شما  یکه رفتارش جلو یجنابعال ۀ نه عم یول   یز یچ هی اومدن  یآقا بهروز تنها م  ان،اگر یمنم نگفتم ن-

خواد باشه   یم  ی شو ازاوپن گرفت:هر ک هیتک  نیها! آه یزنیمن حرف م  ۀ عم ۀ دربا ی دار  نی: آهد یاس. هاجر دست از کار کش گهید

گاز بود کرد    زکردنیبه صدف که مشغول تم ی... هاجرنگاهریتعارف ندارم شب بخ یمن با کس د یدون  ی مامان، خودتون خوب م

اتاق   یگفت. هاجر راه ی. صدف چشمهی بچه چ نیحرف حساب ا  نم یبب ساالد رو درست کن من برم  یۀ وگفت:صدف جون بق 

. هنوز اخم داشت:  سادیلباسش بود که مادرش بدون درزدن وارد شد. دم  در وا یدرحال باز کردن دکمه ها نیپسرش شد.آه

  رون ی. نفس کالفه شو بستمیکه ن  بهی: مادرتم غرد ی... هاجر کامل داخل اتاق شد وسط حرفش پرد یست،شایبد ن یدربزن ه یمامان 

لب تخت نشست درحال درآوردن   د یآورد و پوش  رون یرنگ ب یجذب سومه ا  شرت یت ه یشو از تن درآورد از تو کمد  راهن یداد، پ

امشبو به   ه یدرست! اما  اد، ی: پسرم از ترمه خوشت نمتادسیپاش گفت:حاال سر تا پا گوشم بانوهاجر. هاجر باالسرش ا زجورابها ا

 خاطر من تحمل کن. 

نده. هاجر   ر یگ گه یداشتم تو د  یروز بد  ست یساعت؛مامان جون تو رو خدا باهام کل کل نکن اصالً حالم خوب ن م یتو بگو ن-

   اد؟ یمازدست من بر یخسته اش دل هاجر رو نرم کرد: کار ۀاف یکنارش نشست:مربوط به معدنه؟  ق

 . ادیبرنم ی هم از دست کس ی بله مربوط به معدنه، کار-
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: تا  د یتخت درازکش ی کرد وطاق باز رو ی. نوچ هی کاف یکه باش   نینگو، هم ی زیکن حرف نزن، چ یهست آبرودار یامشبوهر جور -

.  یذارینم نی دونستم حرفمو زم ی برلب راند: ممنونم پسرم! م ی کم استراحت کنم. هاجر لبخند  هی خوام  یمونده م یشب دوساعت

 چطوره؟ بهتره؟  نی: نود یپرس  ن یبلند شد بره که آه

کرده! تا کامالً خوب نشده حق نداره   خود ی: بد یسمت مادرش چرخ  ی شرکت. سرش به آن اد یاز فردا م گهیبهتره م ی لیامروزخ-

 پاشو تو شرکت بذاره. 

 !.... وونهی د ۀ: پسرد یلب غر ر یو لجبازه... ز هکدند ی! مثل خودت گهید  نینو-

تونست با صنم   ی هست که از خانواده اش خبر نداره، نم ینگاه کرد. ده ماه لیموبا یبه عکسها گهیاشکهاشو پاک کرد. بار د ستاره

داد، پاهاشو تو شکم   ه ی رو کرد.به تاج تخت تک وانیس  یاومد پاکش کرد. دلش هوا  نییاشک با سماجت پا نی. آخررهیهم تماس بگ 

که به در خورد   ی دونست؛ با تقه ا یو تو خاطراتش گم شد... چقدر زمان گذشت رو نم اشتزانوهاش گذ  ی فرو برد، سرشو رو

  لبش پروند.اومد کنارش  ی ستاره تو اون وضع خنده رو از رو دنیگفت. در آروم بازشد آهو گفت: اجازه هست؟ د ی د ییبفرما

گرفته   ییبا صدا د یکش  یآه ؟ یکن  یم  هی گر ی چ یبرا  زم؟یشده عز ی: چ د یکش  شیشمیابر یبه موها یدست  ینشست با دلسوز 

  یاومده بود دنبالت وقت  ی ساعت چنده؟ صدف چند بار ی دون ی با تأسف تکون داد:م یآهوسر  ؟یداشت  یآهو جون! کار  ی چیگفت:ه

:  انیتا از اون حالت درب د یاش کش دهیخشک یبه پاها ی شده. دست یچ نم ینگران شدم اومدم بب ید یکرده خواب  ال یخ یجواب نداد

با خودم خلوت کنم. لبخند آهو   ی خواستم کم دهیدلم ازش رنج نیهم  ی حرفم شد برا ن یخوام امروز تو شرکت با آه ی م تمعذر

 !؟یای پسر برب ن یاخالق بد ا ۀازعهد  یجون گرفت: تو هم نتونست 

  یاز دستش عصبان نیهم ی خونه استراحت کنه باهام لج کرد، برا اد یحال ندار بود ازش خواستم ب یست،ظهرکمیقش نبحث اخال-

آهو جا گرفت: قربونت اون دل مهربونت بشم   یاال خودش. دستش تو دستها ده یم ت یهمه اهم ی شدم و حرفم شد، آخه به سالمت

باشه زن   ادش ی گه ید  ۀکه دفع  چم یپ یسته نکن، خودم چنان گوششو م! خودتو خیقدر به داداش بدخلق من توجه دار  نیکه ا

 فرق داره.  ه ی داداش خوش اخالقم با بق

چه   نیماچ گنده از لپش گرفت: بب  هی ها! آهو  ی قدر نگو بداخالقه مثالً خواهرش  ن یدلش مهربونه تو هم ا ی درسته بدخلقه ول-

  نییبرم پا گهیکنم د ی نشستم و هنوز دارم با تو کل کل م نجایهواشو هم داره! خوب عروس خانم االنه که مهمونها برسند من ا

 با خودت.  نیآه

 اعتصاب حرف نزدنم، خودت برو بهش بگو.  ۀکجا؟! من االن باهاش تو دور-

  یخودشو برا نه یسرسختت ترمه خانم تو رو که بب ب یرق به چشم ستاره بانو! پس توهم زودترآماده شو که فکر کنم امشب  یا-

 بتروکونه.  نیآه

 کرده ترمه با من.   دهیکه رو خوابو سف دارکنیخفته رو ب  یبای تو برو اون ز- 
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 .........می مو وباور کن م ینیبب-

  نیترمه کنار مبل آه داد.  ی بهزاد برادر بهروز گوش م ی خسته و کوفته نشسته بود وبه حرفها یدرهم و تن  ییبا اخمها نیآه

سؤال   نیا دنیشده؟ ستاره با پرس  یزیجون چ نی:آهد یپرس  ن یآه ۀگرفت ۀ افیق  دنیداشت. بهروز با د ی نشسته وچشم ازش برنم

جون   نی. ترمه از فرصت استفاده کرد:آهدمیآقا بهزاد گوش م  یجوابشو داد: اتفاقاً دارم به حرفها ی لبخند زورک ه یبا  نیآه د ید

نازک کرد:   یترمه براش پشت چشم ؟ یپرس  یم  یچ ی:براد یبرادرش پرس  ی آهو به جا ؟ی قراره دوباره به تهران بر یک  گمیم

جونم! سحر لبخندشو به زور نگه   نیزد وگفت:منم خواهرهمون آه یی.آهو لبخند دندونمادمیجون پرس  ن یآهو من ازآه د یببخش

  یبرا نیترمه خانم؟! آه ی : نگفتد ینشه بچه ها رو بهونه کرد  و به آشپزخونه رفت. آهومصرّانه پرس  ی خرابکار نکهیا یاداشت بر

  رو  یزد خواست سؤال بعد  ی ا روزمندانهی. ترمه لبخند پستیگفت:معلوم ن ی دوتا رو کم کنه با لحن سرد ن یا نیتنش ب نکهیا

  نی. آه یکار رو بکن نیمن امشب ا ی به جا  یکن  یشده لطف م  نینو یوقت داروها  نیبرادرشو مخاطب قرارداد:آه ن یبپرسه که آم

هم   نی:اِ نود یازپرتغال شو به سمت دهنش برد وپرس  ی ازجاش بلند شد.بهروز پر یعذرخواه ه یگفت و با  یازخدا خواسته چشم

شال   ریز ورموهاشویباشه. ز ن یگفت: اومده کمک حال آه ی که م د یرو شن نیآم  یرفت صدا ی به سمت پله ها م نیآه نجاست؟یا

 مش؟ ینیبب انی: پس چرا نمد یفرستاد وپرس 

 کرده.    زیسرما خورده دکتر براش استراحت تجو هی چند روز-

  رازخودش یکرد، دوست نداشت به غ  یرفتن شو نگاه م  یباال رفت. ترمه با خودخور ۀ به طبق ید یببخش هی ! طفلک. ستاره با یآخ-

جون بپرسم با اجازه. سحرازآشپزخونه    نیاز نو ی حال هی تنها باشه. ترمه بلند شد پانچوشو درآورد، گفت:منم برم  ن یبا آه یکس

بود  رو که کرده  ییدهای... دامون وارد آشپزخونه شد خرزدیغرم ی رلبیرفتن به آشپزخونه ز حال اومد آهو رو صدا زد.آهو در رون یب

  ی زی:آهو چد یکردن پرس  ی ازآشپزخونه داشتن پچ پچ م یوسط آشپزخونه گذاشت نگاهش به سحر وآهو افتاد که گوشه ا ز یم ی رو

  قیشد به صورت همسرش دق کتر ی. دامون نزدنشده ی زیآهو جواب داد: نه چ ی بهش گفت وبه جا ید یخسته نباش  هی شده؟ سحر 

. سحر  ارمیکرده تا خودم پدرشو درب  تیعشقمو اذ  ی انمم شکسته بشه؟ بگو کباعث شده که دل نازک خ  یبپرسم چ شهیشد: م

  ن. دامونجاستی آدم ا یگرفت تا نخنده صدف با تشرگفت: دامون چند بار بگم تو جمع ابراز احساسات نکن ناسالمت نییسرشو پا

  کهیدنبالش کرد. دامون درحال  ری. صدف با کفگ می ستین نجایکن ما ا  الیخ ری: صدف تو چشماتو ببند وگوشهات هم بگ د یخند 

شد به   قیسحر لبخندش عم ۀ سحر رها شد.آهوهم با خند  ۀ دفعه خند   هی کرد آروم گفت:غلط کردم صدف،  یآشپزخونه رو ترک م 

  یبزرگتر  میقد  ی صدف برنج رو روغن داغ کرد وگفت: جوونها هم جوونها ؟ینک  رون یب  یصدف گفت: دلت اومد شوهرمو اون طور 

آب هم روش. خنده   ه یجا قورت داده و   ه ی رو  ایشرم وح ۀ شوهر تو که هم ن یشد ا یسرشون م ییایحجب وح ه ی دن ید ی ه مک

که   نیتو وآم مطوربود. صدف برگشت سمتش: سحرخان نیزمان منم صدف هم رآهو یسحر که تموم شد گفت: به دل نگ  یها

بود که   روزید نی:چه زود گذشت انگارهمد یکش  ی بدبخت هم صداش دراومده بود.سحرآه ی ب یب نیا  ن، یشورشو درآورده بود گهید

تا منم حواسم به کارم   رونیب د ییها رو کنار قابلمه برنج گذاشت به سحر گفت: بفرما سیتو دانشگاه آشنا شدم. صدف د  نیبا آم
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خت برداره. آهو دست سحر رو گرفت وگفت:حق با  پسرِبدب نیدست ازسر ا د یزودتر شرّشو کم کنه شا  نتونترمه جو  نیباشه تا ا

 ... رهیدختره امشب رو اعصاب منم داره راه م ن یا میبر  ایصدفه ب

مگه تو   یبر  یی جا ییخوام تنها یداد: ستاره من نم ی وستاره گوش م  نیبود وبه بحث آه سادهیپشت دراتاق فال گوش وا ترمه 

 ؟ یشرکت بهم قول نداده بود 

دفعه لب    هی  نیساکت شد.آه هوی... ستاره میبا هم بر شه یجاها رو نم  ی قبول کن بعض ی قول دادم و رو قولمم هستم ول  نیآه- 

بله تکون داد. ستاره کنارش نشست:آخه چرا    ۀبه نشان ی سر نیحالت خوبه؟ آه نی:آهد ینگران پرس  ستادیتخت نشست، باالسرش ا

.  نییپا می بر یکی  یکی. به چشمان نگران ستاره نگاه کرد: بهتره یستیخوب ن کهیالخوبم درح یگ یازسرظهرم ؟ی قدرلجباز نیا

  یرو که سع  یرفت.ا شک نییپا ۀ نگران رو تنها تو اتاق رها کرد... ترمه قبل از اونها به طبق ۀستار نی ازجانب آه ی حس چیبدون ه

بود مواجه شد. سالم شو پاسخ داد.   ستادهیدراتاقش ا م که د  نیاومد با نو رونیبا سرانگشت پاک کرد. ازاتاق ب زه یکرد فروبر یم

.  چمیپ یخودمه که به پروپاش م  ریکرده اشکتو درآورده؟ ستاره با تظاهر به خنده گفت: تقص کاریتکون داد: بازچ ی سر نینو

ها قدرشو    ی ن بعضیا یها داده ول یرو به بعض ییشانسها نیبون خدا برم چنپوزخند بود تا لبخند: قر هی شب شتریب ن یلبخند نو

بهش   نی بزنه باز نو ی. ستاره خواست حرفیکن  ی خواد براش الپوشون یداره نم  یکوه آهن چه اخالق   نیدونم ا  یدونند، م  ینم

 .شهیدرست م   زیبا صبره که همه چ ،یصبرکن د یشناسمش فقط با ی اجازه نداد: من بهتراز توم

 . یممنوم که هوامو دار  یلیدونم!خ  یم-

 کنم.   یکه بتونم کمکت م  ییتا جا  ،یینویتوهم مثل م-

  میدادم بر ینم  شنهادیوگرنه پ یحد بد سرما باش  نیکردم تا ا  یبازم ممنونم! تو برو استراحت کن دوباره حالت بد نشه، فکر نم-

 کوه غرور بداخالق تر نشده.   ن یتا باز ا نیی! منم برم پا،ببخشی برف باز

تکون داد:عجب!   ی سر نی. نو شهی!لب ستاره کش اومد: اگر بهش نگم کوه غرور که روزم شب نم ؟ یتوهم روش اسم گذاشت-

 اسم متنفره.  نیکوه آهن از ا گه یبهش م  نوهمیم

  نجا یمنم تا اون موقع ا شهیم ش دایپ  د یداد:ع ه یبه درگاه در تک نینو  اد؟یم  یدوباره ک   یدون یبراش تنگ شده نم ی لیدلم خ-

آروم   ییبا صدا د یچیپرشالشو گرفت و دورانگشتاش پ ؟یهست  ی:نگران چد یپرس  د یستاره د ۀرو تو چهر یماندگار شدم.... نگران

که بفهمم    زنهی هم نم ی اس، حرف ختهیبهش گفته که ازصبح تا حاال بهم ر ی دونم چ  ینم ن، یآه دنیاومده بود د روزیگفت: امروز ف

توسکوت به   ن یبکنم؟! نو ی خواهش هی تونم   یم  اره،یسرش ب ییبال ه ی روزیف نیترسم ا ی شد: م نی! چشم تو چشم نوه؟ی دردش چ

  ستیکه کنارش ن ن یبمون، هواشو داشته باش، آم نیکنارآه  روزیف  یۀداد ستاره ادامه داد: تا برطرف شدن قض  یحرفهاش گوش م 

باهات راحتم   یلی من تو رو مثل برادرم دوست دارم، خ ن یکن،نو ی نباشه حداقل تو براش برادر به خاطر کارش مجبوره که یعنی

کرد    لند . سرشو بکارکنمیدونم چ ی نم فتهی براش ب ی بنده، اگر اتفاق نی نفسم به نفس آه قتشی کنم؛ حق ی جور درددل م نیکه ا
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از درگاه گرفت وگفت: به خدا  ه یتک نینو  ؟ یخند  یم  یابروش رفت باال: به چ  یتا  هی  کنه یبا لبخند داره نگاهش م نینو د ید

بشه،   بمیمثل تو نص  یکیاومده، کاش منم  رش یمثل تو گ  یخوش شانسه که زن ی لیخ دم؛یند  ییکوه آهن جا ن یخرشانس تر از ا

هفته   هی د ی قبلش با ی باشم ول کنارش  روزیف یۀ تا روشن شدن قض دمی هست، بهت قول م هشستاره! حواسم ب ی نگران نباش آبج

 برم تهران و برگردم.  یا

 چرا؟-

!  نینو یخوب ی لی: تو خد یکش  یباشم وانجامشون بدم . ستاره نفس آسوده ا  د یعقب افتاده دارم که خودم با یکارها  یسر  هی-

 بتونم برات جبران کنم. دوارمیام

 . یکارکنیچ گمیجبران کردن هم  به موقع بهت م ی! براستین  یتو خوب بودنم که شک-

گفت وبه   یر یشب بخ ه ی  نیبا حرفهام خسته ات کردم. نو یکنم، حاال برو استراحت کن که امشب حساب ی نم غی تو بگو من در-

.  د یآخر رس  ۀ رفت.... به پل  نییپا ۀمرتب کرد وبه طبق   ره،شالشویاز التهاب درونش آروم بگ  ی تا کم د یکش  ی قیاتاقش رفت. نفس عم

ناراحت شد  ن یحرکت آه نی. ازازدنیهم داشتن حرف م ک یتو ج کیکه ج  افت یترمه  ار گشت، اونو کن  یم  نیبا چشم دنبال آه

ظرف بود   ی چشم گرفت وبه آشپزخونه رفت. صدف درحال گرفتن خورشت تو عی منظره نباشه سر نیشاهد ا شتر یب نکه یا یبرا

  یآشپزخونه چرخاند ظرفها وندارم. ستاره نگاهشو ت یگفت:نه دخترم کار  ی صدف با مهربون ؟یخوا  ی : صدف کمک نمد یپرس 

رفت.ساالدها رو   رون یبرم. فرصت مخالفت کردن به صدف نداد دو ظرف دستش گرفت و ب یگفت: من ساالدها رو م د یساالد رو د

صدف   یتوجه به غر زدنها ی بود دوباره برگشت به آشپزخونه ب زمرتبیشده کرد همه چ ده یچ زی به م ینگاه زگذاشت،یدو طرف م

دمار از روزگارم    یتو کمکم کرد   نهی گذاشت وگفت: اگرآقا بب زیم  ی خورشت رو رو ی هم برد. صدف ظرفها وبرنج ر  یسهاید

 . ارهیدرم

  ینباشه، صدا یشام کرد تا کم وکسر  زیبه م ی. صدف به آشپزخونه برگشت. ستاره باز نگاهفهمهینم  ی زیچ ی نگ نترس اگر بهش -

  میترسشو پشت نقاب پر ازاخمش قا ؟یکلفت خونه ا   ؟مگهیصدف دخالت کن یبهت گفته تو کارها یترسوندش: ک  ن یآه یعصب

  یاعتراض دمیشغل دومم محسوبش کنم االن هم دارم همون کار رو انجام م و  ادیبهم م  ی لیخ یکلفت  یگفت  یروز  ه ی ادمه یکرد:

  ی قو یدستها ریکه مچ دستش اس  رهیخواست ازش فاصله بگ  ؟یتا حاال حرف گوش کن شد  ی : ازکستادیستاره ا یهست؟ روبرو

  دن یکش رونیب ی ستاره برا ش خواد. تال ی باهات داشته باشم که دلم نم ی رفتار لمینکن برخالف م  ی ومردونه اش شد: ستاره کار

  شهیبرده بود که هرم نفسهاش به صورت ستاره خورد: م  ک یاون قدر صورتشو نزد ؟ یدستمو ول کن شه یموند: م جهینت ی دستش ب

:  د یکنترل شده پرس  یی سکوت ستاره باعث شد از کوره دربره با صدا ؟یاومد  نییبعد من پا کساعتیاون باال چه خبر بود که   یبگ 

طول بکشه؟ستاره با تموم قدرت دستشو آزاد کرد   کساعتی د یبا  یا قه ی زمان پنج دق  ه یچرا   ؟ی کرد  ی م ی چه غلط االگفتم اون ب

 شام خبر کنه...   ی رو برا ه یرفت تا بق رون یب یوازسالن غذاخور
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. هاجر  ارهیب رونشیهم نتونست از اون حال ب ن یآه نیبود. نگاه سنگ  نییتموم مدت سرش پاسحر وآهو نشسته و   نیب ستاره

لبخند   ؟ یدوست دار  یل یتو که خ ی کش یستاره نشسته بود ساالد رو طرف ستاره گرفت وگفت:ستاره جون چرا ساالد نم  یروبرو 

بشه گفت: ستاره   ده یتو چشم ستاره د نکه یا یدرد نکنه. بهزاد برا  دستتونکشم  ی خواستم،م یب ی زد وگفت: ممنون ب  یکوچک

کرد بخنده   ی . ستاره سعنیساکت ای نیباال بود ا ی میکه اومد  ی آخه ازموقع ن؟ ینکنه از اومدن ما ناراحت ن یساکت هست یلیخانم خ

. ترمه بغل  د ی بنده بوده، ببخش ی کم سعادتاز  م،تا فردا آماده شون کن د یشرکت رو آوردم خونه با یکم از کارها ه یاما موفق نشد: 

.  یکلنجار نر  هی تا حوصله ات سر نره و با بق  یاورد یرو با خودت م یشتر یب ی گفت: کاش کارها  هینشسته بود با کنا  نیدست آه

  ه یبا  ستارهشده بود.   ره یخوردن آب به ستاره خ نیترمه ح ؟ یدار کارش یبهروز با اخطارترمه رو صدا زد. بهزاد گفت: داداش چ

بود   ن ییسحرهم سرگرم آ ده، یغذا م نیدست به غذاش نزده و داره به آذ ن یآم د یشد. د زبلند یدستت درد نکنه به هاجر،ازسرم

 ؟ ینخورد  یز یستاره کرد: تو که چ ۀبه بشقاب دست نخورد  ینگاه ن ی. آمدمیجون بده من غذاشو م نیدوباره نشست:آم

که تموم شد با هم به   ن یرو همراه با ظرف غذاش دست ستاره  سپرد وتشکرکرد... شام آذ  نیمن. آذ نیرو بد  ن یآذ رم،شمایس -

 شدن..... یسالن رفتن وسرگرم باز

  ی خنده؟ تا حاال برا ی قدربرات م نیا ی کرد کارش ی:ستاره چد یپرس  یکل سالن رو پرکرده بود.سحر با خوشحال  نیآذ ۀو خند  غ یج 

خنده دار بود.   ی لیجوک گفت که خ هی گفت: خاله ستاره برام  ی زبون نی ریبا ش  ن ینرفته. آذ سه یاز خنده ر نطوریمن که مادرشم ا

رازه! مگه نه خاله ستاره؟ سحر به   ه یکرد وگفت:  ی نوچ نیکم بخندم. آذ  ه ی ی به منم بگ  شهی:مد ی سحر با زبون بچه گونه پرس 

. بهزاد  د یخند   یغش غش م  ن ی! شروع به قلقلک دادن دخترش کرد،آذد؟یکن  یم  یکیداد: حاال با هم دست به   ی نیصورتش چ

فاصله گرفت   نی . ستاره از سحر وآذ نیرو خوب بلد  اگفت:ماشاءا... قلق بچه ه  ینییپا ی کرد با تن صدا  کیآروم خودشو به اونها نزد

 نشست وگفت: کالً بچه ها رو دوست دارم.  یکیهمون نزد یمبل  ی بکنند. رو یبا هم باز شتر یتا مادر ودختر ب

ستاره   نی:ازحرفم ناراحت شد د یبهزاد بدش اومد. بهزاد پرس  یی . ستاره ازرک گویکه مادرش تو باش  ی خوش بحال اون بچه ا-

  ی رو ؟یشیم یمیزود با خانمها صم یلیخ  شه یاخمو مواجه شد: بهزاد توهم شهیهم ن یجون؟ ستاره خواست جوابشو بده که با آه

راحت   اد یخوشم ب ی کش اومد: راستش من اگر از کس شتریمبل کنارستاره نشست و نگاهش به ستاره بود. بهزاد لبخندش ب

  نمی ب یحاال م نم؛یبب ک یرو از نزد شونیو ازستاره خانم برام گفت دلم خواست ا   شمیترمه جون اومد پ  یوقت زنم؛ یحرفمو بهش م 

  یسع نی.آهمی مالقات رو بده که قسمت شد امشب در خدمت باش  ه ی بی هم نگفته از داداش بهروز خواستم ترت راهیب  نیترمه همچ

 به شهرش برگرده.  ی کاراومده لوشان، قراره بعد ازمدت یبرا ست یموندگار ن  نجایا اد ینشه: ستاره ز یشترعصبانیکرد ب

چون ستاره خانم   رم یهم باشه م ایخانواده اش تا اون ور دن یدستبوس  ی خواد باشه! من برا ی که م  یی داره! ازهر جا  یچه اشکال-

هاجر به   ی خواست مهمون ینم کنه، یبه پا م یشرّ  نیدونست اگر بهزاد به حرفهاش ادامه بده حتماً آه  یارزششو داره. ستاره م

 باالرفت.... ۀبرسه به طبق کارهاش  یۀ خواد به بق ی م نکه ید وایببخش هی با  زهیخاطر اون بهم بر
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گرفته بودن رو پشت گوش   دشوید  یکه جلو اهشیس  ی کرد.موها ی انتها به باغ نگاه م یب ی کیبود، تو اون تار ستادهیپنجره ا کنار

کشوند،افکارشو بلند بر زبون    رهیبه آسمون ت ن یحاال نه! نگاهشو از زم ی به شهرش برگرده ول د یبا یروز  ه ی  نیآه ۀ فرستاد،به گفت

ستاره هات بشه؟ دل من   یۀ بق یبرا  ید یام ی که کورسو شه ینم دایستاره هم پ ه یمن دلت گرفته؟  لآورد: آسمون تو هم امشب مث 

دونم االن بابام داره   ی ؟نمیقدرسوت وکور  نیستاره ها وماهت تنگه که ا یبابا وبرادرهام تنگ شده،نکنه توهم برا یبرا

براش حرف   ری دل س  ه ی م،من ی رو بغل کن گهیهمد  شقونه که منو ببخشه و مثل گذشته ها عا ی اون روز رسه یم  یعن ی ه؟کنیکارمیچ

وقت تو اون دل   ه یتا   رونیب ز یبابا! دردت به جونم! تموم غصه هاتو بر  ۀبزنم و اون به تموم حرفهام گوش بده و آخرسر بگه ستار

و   ی کن سی گ  اموو موه نمیکه دوباره رو پاهات بش ی اون روز رسه یشم،میرت م سنگ صبو  ی عقده نشه تا هر وقت بخوا کتیکوچ

به هق   لیشدن تبد  ی صورتش روان م یمحابا رو ی که ب ییوفا... اشکها  یبارم کنند، بابا دلم تنگه برات ب که یت  یپسرهات ازحسود

پنجه هاش مچاله   ی بالشت ال ۀ نشنوه. گوش  ی سوزناک شدن به تختش برگشت، سرشو تو بالش فرو برد تاهق هق شو کس یهق

 شدن......  ریازمدتها عقده هاش سراز د ! بعیدرد وناچار ی شد از رو

باعث شده   یز یچ خودش فکر کرد چه  شی دستش رو هوا موند. پ  یفیضع یۀگر  یخواست در اتاقو بزنه که با صدا ی کار ی برا نینو

 !عقب عقب گرد کرد و به اتاقش برگشت تا مزاحم خلوتش نشه... نهیباز کارآه د یشا  اد؟یدختر در ب نیکه اشک ا

سمت آباژور   واش ی. د ید  ینم ی زیچ یکیآروم سرشو داخل برد. تو اون تار د یکش  نییدر رو پا  ۀریگذشته بود.دستگ   مهیازن شب

ازموهاش صورتشو پوشانده بودن با انگشت سبابه آروم کنارشون زد. اون چه باعث تعجبش   ی رفت و روشنش کرد.دوال شد، دسته ا

خوش کرده بودن. لب تخت نشست با همون انگشت گونه شو نوازش کرد. ستاره تو   ا بود که رو صورت ستاره ج ییشد رد اشکها

 رو که کرده بود بفهمه.... ی ا هی علت گر د یکنه اما با دارش یب  ومد ی. دلش ند یعقب کشدستشو   عی زد که سر یجاش غلت

:  د یزد پرس  ا یدل به در  نیسرگرم کرد تا زودتر وقت بگذره. آه لی. ستاره خودشو با موباادیبه معدن م رترید ی زنگ زد کم دامون 

 بود.  نییهمچنان پا خشک شد اما سرش  لی موبا ی دست ستاره رو ؟ یکرده بود هی گر  یچ ی برا شبید

 رد اشکها رو صورتت خشک شده.  دم یم،دی مسائل با هم حرف بزن ی سر ه ی ۀاومدم تو اتاقت تا دربار شبید-

  د یزنم اول با دنید  یبرا  یگ یم ی عنیباال رفت:  ن یآه یابرو  ی تا ه ی! ؟یوقت وارد اتاقم بش ی مگه نگفتم دوست ندارم وقت وب-

مسئله رو   نی ا د یچند بار با ی ذاریاحترام م مم یکه به حر ی ستاره اوج گرفت: بله جناب راسخ! به من قول داد ی صدا رم؟یاجازه بگ 

 بهت گوشزد کنم؟! 

از   نیداد وگفت: برو بابا! دلت خوشه! آه ی دستشو تو هوا تکون   ؟یزنیداد م ی واسه چ ؟حاالیچپ بلند شد  ۀتو امروزچته؟ ازدند - 

! ازکوره در رفت: من هر جور که دوست داشته باشم  یباهام حرف زد ینطوریتاره بارآخرت بود احرکت جوش آورد و گفت: س  نیا

:ستاره د یدامون شدپرس  ۀ نیبه س  نه یبود. خواست دنبالش بره که س  دهی نطورند یستاره رو ا ت وق چیواتاقو ترک کرد.ه  زنمیحرف م

زد وگفت:   یدورخودش چرخ  د یبه موهاش کش ی دست یحوصلگ  ی با ب نیجواب سالمم نداد.آه  یبود،حت ی عصبان ی لیچش بود؟خ



 من ستاره  دیام

152 
 

دختر رو تا    نیکه ا  یآب داد  به  ی بازچه دسته گل نمیبب نینشست:بش زش ی دونم چش شده. دامون رفت پشت م  یخودمم نم

 . رهینماز کوره در  ی آسون نیبه ا ه یدونم ستاره دختر صبور ی که من م ییتا جا ؟ی مرزسکته برد

که    نهی! اما برداشت من ایبود که گفت  نیلم داد: محترمانه اش ا  شیکردم مربوط به منو ستاره اس. دامون به صندل ی اگرهم کار-

به آهوبگم   ی خوا یقبل مواظبت هستن،م شتراز یب انتیاطراف ت یقبل ینداره، من معتقدم که با شکست زندگ  ی به من ربط یگ یم

  نینگاهشو از زم  نیناراحت شده. آه شبتی چشم دوخت: نکنه از رفتار د  نیبه آه موشکافانه وسط  حرفش مکث کرد.  هویکه باها...

کارهات! من به تو    نیبا ا نیبه دو طرف تکون داد وگفت:خاک تو سرت کنند آه ی دامون سر  ؟ی: چه رفتارد یبه دامون باال کش

  یخوا ی م  یچ نم یمثل آدم حرف بزن بب ستگفت: در تیبا عصبان ن یخوره. آه ی م بگم بهت برمه یز یبگم آخه! اگر چ یچ

 جناب باهوش خان!  گم یبه سمت جلو کشوند: رفتارت با ترمه رو م ز ی.دامون خودشو رو میبگ 

 خوب!-

خان!   نیجناب آه ی راهو اشتباه رفت ی ول  ی اریبا رفتارت لج ستاره رو درب یخواست ی حواسم بهت بود م شبیخوب و زهرمار! د-

 آتش فشان.   ۀستار نی جوابش شده ا شبت یرفتار د

 بود نه من.  ده یبهم چسب ده یند  ریخ ۀ ترم ن یبگم که ا یخدا به ک یا-

گزارش کارمعدن رو بهت بدم تا تو هم   می حاال بلند شو بر  ، یبد  حیستاره توض یبرا د یشناسمت با ینده چون م  حیمن توض  یبرا-

. ستاره تموم مدت تو سکوت به حرفهاشون گوش  د یکارشون طول کش می به سه ساعت ون کی ... نزدیباهاش حرف بزن  یبتون زودتر 

  ستیل  هی خوام، قردادها رو هم برام بفرست ،  ی معدن م شرفت یاز پ یق یکامل ودق   زارش داد. موقع رفتن رو به دامون گفت: گ یم

خوب باشن   زی چ هی ها  ه یسالن رزرو بکنه، هد  هی اون روز  ی خوام، به رضا بگو برا ی روز کارگر م ینمونه برا یهم ازکارگرها یکامل

کرد    د یرفت تأک نی. به سمت ماش سییچشم ر ی: به رو زد ینره دامون. دامون لبخند  ادت یداده بشه؛   هیتا روز کارگر بهشون هد 

  ن ینشسته بود. به سمت در شاگرد رفت. در رو بازکرد که ستاره متعجب نگاهش کرد. آه نینره. ستاره از قبل داخل ماش  ادش یکه 

  رونین نفسشو بیندارم. آه یرانندگ  ۀکرد:حوصل  یکن. ستاره اوقات تلخ ی صورت ستاره گرفت: تو رانندگ یجلو  نویماش  چییسو

حرکت   هی بهش رفت و تو  ی . چشم غرّه ایکن  ی گرانند  ی مجبور زه یندارم اگرجونت برات عز یرانندگ  ی برا یداد: منم حال مساعد 

  ی نگاهش م ی رچشمیز یچشم رو هم گذاشته بود. ستاره هر از گاه  ر یشد.... تموم طول مس ادهیوپ  د یرو از دستش قاپ چییسو

 کرد....   نوعوضیرماش یکنج لبش نشست، مس یثیبه سرش زد، لبخند خب یطانیکرش کرد.هنوزازش دلخور بود. ف

باعث شد چشم باز   یمردونه ا یستاره؟ بذاربخوابم. صدا ه یبسته وخواب آلود گفت: چ یبا چشما گه ینفر د  ه یدست  یتکونها با

:  د یبود پرس  ستاده یکنارش ا د یکه با روپوش سف د ید  یکرد. ستاره رو پشت سر همون مرد  یناآشنا نگاه  ط یکنه با تعجب به مح

حرفشو بدست   عی نگران به خودش گرفته بود:شما... ستاره سر یکرد که ظاهرنگاه  تاره به س  د یشده؟ مرد با ترد ی زیچ د یببخش

  ای د یایستاره بود مرد برگشت وگفت: خودتون م ی مات حرفها نینذاشت بخوابم.آه شبو یگرفت: به ظاهرش نگاه نکن آقا،تموم د
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  ی. مرد منتظر بود،وقت ارهیشو درم شبید   کار ی ستاره دارد تالف د یستاره از چشمش دورنموند، فهم  ثیکمکتون کنم. لبخند خب

 نگران حالتونه.....  یلیطفلک خ د یبش نهیمعا ه ی د ییایخوره گفت: به خاطرهمسرتون حداقل ب یتکون نم  نیآه د ید

سرشو از تو   ؟ یداخم کنان گفت: باالخره کار خودتو کر  ن یشرکت. آه رنیرترم یفرستاد که د  امیپ  ایدن  یبرا  لشیستاره با موبا 

طور   نیظهرهم روز یازد ید ینم تیاهم تی وقت به سالمت چ یآورد وحق به جانب گفت: بله! کار خودمو کردم! چون ه  رونیب لیموبا

گفت فشارت    یکه دکتر چ ی د یکار رو بکنم، شن  نیکه ا ی تازه مجبورم کرد ی اریحرص منو درب یبلد   ،فقط یزنیومنگ م جیگ

باستاره درافتاده تا حاال  ی !هر کیمورد نبوده،هنوز منو نشناخت ی ب میپس بفهم نگران د یگز  یبود وآقا ککش هم نم نییپا یلیخ

چشماش گذاشت  ی ساعد دست آزادشو رو وند،. با اخم صورتشو سمت مخالف چرخکنهیدرمورد تو هم صدق م  هی قض  نیورافتاده ا

!  خود یبا حرص گفت: ب  د یتو. ستاره لب ور چ ا ی دمیدست خودم م  ای یکار هی  ی باهام کل بکن اد یستاره! ز میوگفت: ازدستت عصبان

.  هنگه ات دارن که دلم خنک بش نجایکنم تا چند روز ا   یم  یشکارم، اگر زد به سرم کار  شبتید  ی هنوز از دست کارها نیآه

  ی ستاره کم  ؟یومد ین نییچرا بعد از من باالفاصله پا شبید ی: راستد ی صورتش برداشت طلبکارانه پرس  یدستشو از رو   هوی نیآه

  یم  نیبه سمت تخت هولش داد: بب ضیباره حرف بزنم. خواست بلند بشه که ستاره با غ نیخواد درا ی مکث کرد:راستش دلم نم

ه به سمت تخت  شد. ستاره دوبار ز یخ میتخت ن ی تموم بشه! دست ستاره رو کنار زد رو رمس  نیتا ا ی ریآروم بگ  قهی چند دق یتون

هرد وبه   ؟ یشد  ی وحش نی: چته آهد یکرد باال نره پرس  یم  یکه سع  ییداخل شد. با صدا نیو دارها نو  ریگ  نیهولش داد توهم

  یلجباز نیدست از ا د یباهاش حرف بزن شا ایتوب  ن،ینو یصورت ستاره کش اومد:به موقع اومد  ی لبخند رو دنیچرخ نیسمت نو

لب    نینو نجام؟یبه تو گفته من ا ی ابروهاش ظاهر شد:اصالً ک نیب یرفت وآمد بود. کم کم اخم نیستاره ونو نیب ن یبرداره. نگاه آه

  م یسرم  زودتر تموم بشه ما هم بر نیتخت نشست وگفت: کالغه بهم خبرداد و به سمت تخت هولش داد:حاال آروم باش و بذارا

 . مونیسر کار وزندگ

دارم    ؛یمن باخبر یهاییتو که از توانا نی ستاره لبخندشو قورت داد:آه اد؟یخوشم نم ی کالغه نگفته که من از دو دوزه باز نیا-

 .اریقلدرها رو درن  نیا ی من ادا یپس برا  ارمیسرت ن ییتا بال رم یگ ی خودمو م ی جلو یلیخ

 وضعت؟!    نیبا ا ی اومد  رون یکرد: تو چرا ب نی! رو به نومیما دوتا بعداً باهم کار دار-

 .نجایبهترم! تازه شرکت بودم؛ به دامون زنگ زدم که گفت ستاره آوردت ا یل یخ ی کیوضعم چشه؟! از تو -

بار هم که شده به   هی  نیبا تشر گفت:آه نباریا نیکنم. نو  یکار رو م نی سرم رو درآره وگرنه خودم ا  ن یا ادیبرو به پرستاره بگو ب-

چه خبره؟ هر سه با   نجای: اد یجر وبحثشون پرستار سر رس  نی. ب میگ یخودت م ی برا م یخودت باش نفهم! بفهم که دار یسالمت  فکر

  یخواد سرخود ِسرمو از دستش جدا کنه برا  یما م ض یمر نیکرد: راستش ا ی بلند شد وسالم نیپرستار ساکت شدن. نو یصدا

خواست لب   نی راسخ. آه ی :هنوز نصف سرم مونده آقاستادیپرستار توهم رفت کنار تخت ا ی.اخمهامی کرد یبحث م  میداشت نیهم

سمت ستاره   نی. سرآهنینگهش دار نجای ا یوز چند ر ه ی  د یبکن یکار  شهیکرد:خانم پرستارنم یدست   شیباز کنه که ستاره پ



 من ستاره  دیام

154 
 

. بعد گرفتن  ید یخودت جوالن م ی راب یمعترض گفت:ستاره خوب دار   ن ی. آهزنهیکه پرستارگفت: حرف آخر رو دکتر م د یچرخ

 کم آروم باش.......  هی  دمیتو ند  یبه بدقلق  ی ضیفشارش بلند شد ونشست که پرستار گفت:مر

گفت:    زدی نفس نفس م که ی. درحالرونی . ازدستش خون فواره زد بد ی. با سرعت باد سرم رو کش یذارینم یکس  یآبرو برا  نیآه-

  الیخیپس نگو ب ه یکه دردم چ  یدون یکس ندونه تو م  چ یکوبم ه یوارم یقدر خودمو به در ود نیدارم ا ی چ یبفهم که برا نینو

 باشم.  زیهمه چ

زد:   ن ینو ۀنیکه محکم تخت س   رهی! خواست دستشو بگ یزنیونق م  یخور  ی حرص م یاومدم فقط  دار  ی از وقت ؟یآروم باش  شه یم-

رفت، به شماهم   ن یکرد  ضمیمر ی الک یاومدن از تخت گفت:الک  نییپارفت... درحال   رون یاز اتاق ب  ی بهم  دست  نزن! ستاره فور 

گفت: خجالت بکش! قبول کن    یزی گرفتش و برش گردوند تو تخت با لحن سرزنش آم پشتاز  نی... درحال افتادن بود که نوشـیم

دور سرش نچرخه:همه اش  نیازا  شتریولجباز! چشماشو بست تا اتاق ب ض یبدمر گه یاون وقت به من م ستیحالت خوب ن

 اس.  رستاره یتقص

وارد اتاق شد با   ی پخش نشه.همون پرستار قبل شتر ی! مالفه رو جمع کرد تا خون بش؟یجواب خوب نهیتوئه ا  یستاره به فکر سالمت -

 کنه....  ج یدوم گفت: به سرپرستار بگو دکتر رو پتأسف تکون داد به پرستار    یاز رو  یودست پاره شده سر  ی خون ۀمالف  دنید

  هی تک نیباعث شدم حالش بدتر بشه.نو نجا،یا اوردمش یم د ینبا رمنه یسالن نشسته بودن ستاره گفت:همه اش تقص یها ی صندل رو

حرف  منم حواسم بهش بود فکرکردم به مرور زمان خودش به  دهینم تیاهم ش یبه سالمت نیحرفو نزن آه نیگرفت:ا یازصندل

  ی نجوریمشکالتو حل کنه،ا ۀ هم ییخواد به تنها ی اس که م کدندهیقدرغّد و ن یامدت من جاش برم شرکت، متأسفانه  ه یکه  ادیم

از   یکی هم  شده قوز باال قوز! ازهمه مهمتر  روزیف  نی!؟ ارهیدست صدا نداره مگه به خرجش م  ه ی گفتن  م یاز قد  شه یهم نم

داغونش کرده،تو کار درست   شتر یب نیخسارت کرده، ا ی قرارش زده و ادعا  ریز  میکه باهاش بست  یبزرگ با قرداد هنگفت یشرکتها

بهش گفته که بدتر   ی اومده چ روز یدونم ف ی نم روزید  اده؛یبه خاطر مشکالت ز ن یآه یهایقرار  یتموم استرس وب ، یرو انجام داد

 شده.

شرکت رو سر    ی تهران تا کارها رم یهفته م ه ی  یزد:تو فقط کنارش باش؛ منم برا  ی د آرامبخشلبخن نی نو کارکنم؟ یچ د یحاال من با-

اومدن. هردو به طرف دکتر   رون یکرد. دکتر و پرستار از اتاق ب نییباال وپا یکنم زود برگردم.ستاره سر  ی م ی وسامان بدم، سع

که باعث نوسان   هی که درحال نوشتن بود بلند کرد: فشارعصب  یبرگه ا ینگاهشو از رو  دکتر:حالش چطوره؟ د یرفتن ستاره پرس 

  ه یبه ستاره نگاه کرد ودکتر رو مخاطب قرارداد: ن یحالت شدن؟ نو نیدچارا  ی بمونه ازک نجایا د یامشبو با شه یشدن فشارخونش م

 . شهیم ی هفته ا

 .ستیمراقب باشه، استرس و اضطراب براش خوب ن  د یبا یلیخ-

 ممنون دکتر. -
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  ی تشکر نسخه رو از پرستار گرفت:من م ه یبا  نی... نورنیبگ  عیکنم. دکتر رو به پرستارکرد: بده داروهاشو سر ی خواهش م-

 ..... رمیگ

شده شو گرفت. چشماشو  یچیکرد. لب تخت نشست، دست باندپ یم  ش یتو اون حال دلشو ر نیآه  دن یوارد اتاق شد، د ستاره

ازمجلس   کنهیندونه فکرم ی هرک ؟ یخودت درست کرد ی برا ی ا افه یچه ق نیگرفته گفت: ا یی. با صداد یبازکرد. ستاره رو آشفته د

   ؟یتو منو قبول ندار  نیرو با بغض گرفته اش پس زد: آه  ود ب ختن یفرو ر  ۀرو که آماد ی. اشکیختم برگشت

ناخواسته بغضش   ؟ یکن  یها باهام رفتارم  به یزد:پس چرا مثل غر ینیلت دارم. ستاره لبخند غمگ ! معلومه که قبوه؟ی چه حرف نیا-

بهت گفته که   یچ ز یهمه چ یب  روزیاون ف ی گ یچته؟ چرا نم یگ یچرا نم ؟یدون ی اسرارت نم قیشد: منو ال یبه تلخ خند  لیتبد 

تونستم کمکت کنم! من   د یمشکالتتو به منم بگو شا  نیکم از ا  هی  ؟یزی ر  یتو خودت م ور  یچرا همه چ  نی؟آهیخت یبهم ر نجوریا

  د یسمت پنجره چرخ ن ی. سرآهامیپشت سر گذاشتم مطمئن باش از پسشون برم نمیسخت تراز ا یبا مشکالت بزرگ شدم روزها 

که   یکیزن وشرپس کو اون  تم؟ یک زندگیشر یگ یمن زنتم؟ مگه نم  یگ یتا شاهد بغض ستاره اش نشه. ستاره ادامه داد: مگه نم

کنم!    یقبول نم  یکیمن   ی خوا ی رو برام م ی زندگ نجور یباشه؟ اگرتو ا هایتنها تو خوش   د یبودن با کی مگه زن وشر ؟ یگ یازشون م

همه جوره مواظبت   د یگاهت باشم،منم که با هی تک د یمنم که با نیا ست،یتو مراقبت از من ن ۀ فیگفت:وظ یم یبا لحن مال نیآه

  ی ،میکن  یم  مالیازحقوق مو پا یلیرفتارهات خ ی بعض ی ! توه؟یتو چ ۀف ی منه درعوض وظ ۀ فی وظ نهایهواتو داشته باشم، ا باشم،

ستاره! پس من   ،یذاریبشم نم کتیخوام نزد ی ،میذارینم یخوام تو خلوتمون مال خودم باش  ی،میذاریخوام مواظبت باشم نم

 تونم تو رو داشته باشم؟!  یم  یک

 اس.  گه ید زیچ  ه یه جواب تو   زیچ ه ی سؤال من  ، یری گ ی م یاز آب گل آلود ماه ی! دار یکم بهت رو دادم  پررو شد   هی باز  نیآه-

  ه یبداخالق؛خدا به من  ۀهمون ستار یشیبازم رونیب ام یکه ب  نجایتونم درخواستهامو بگم از ا یم  یتختم و توهم مهربون  نیتا رو ا-

 کنم!  یخوام با تو زندگ یبده که م یصبر

  مونم یپش نکهینه! اما رو ا مون یپش مونهیگفت: پش   ارهیدرب  شتر یلج ستاره رو ب نکه یا ی !براگه؟ید یمونیاالن از انتخابت پش یعنی-

 فکرهامو بکنم.  د ینه؟ با ایبشم 

  ف یاز تو ک ش یگوش  ی قدر زبونت درازه؟! صدا نیوا  یضی ! مثالً مریمنو نشناس  گه یتو مالجت که د  زنمی م نیبه خداهمچ نیآه-

:بده  د یاز دست ستاره کش و یگوش  ن یآه کارکنم؟یهست!چ یب  یهولش کرد:ب یگوش   ۀآورد اسم رو صفح  رون یب و یگوش  ع یاومد. سر

ره  به ستا ویبعد گوش  قه ی شد. ده دق شیباعث کنجکاو ن یکوتاه آه ی..... پاسخ هاکنهیم چت یوگرنه تا شب سؤال پ  دمیمن جواب م 

 برگردوند.

 زنگ زده جواب ندادم نگران شده وبا تو تماس گرفته.  میداد: به گوش  ه یخودشو باال کشوند و تک نیگفت؟ آه ی م یچ-

 م؟ یکن کارش یامشبو چ-
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 ؟ یبمون نجایامشبو ا د یداد: دکتر گفته با  رونیستاره نفس کالفه شو ب ه؟یمنظورت چ-

 گفته باشم.   ستمیبمون ن  نجا ی!من اخودیب-

  نیهم نداره. نو ی هست وتموم شهیکم به فکر خودت باش، کارهم هیومن! بابا  ی دون ی خودت م یاریدرب  ی باز یکول   یبخوا  نیآه-

 گفت. ستاره جوابشو داد.  ی بدون در زدن داخل شدو سالم بلند 

  نجایا گه یپا داره!م هی مرغ آقا  شه یمثل هم  : ستادیا نهیبغ  کرده؟ ستاره کنار پنجره دست به س  نطوری شازده ا نیشده که ا یبازچ-

به خاطرخودته، بفهم   ی بمون نجایا د یامشب با گهیم ی ! وقتی: بچه شد د یبهش توپ نیلب باز کرد حرف بزنه نو   نی. آهستمیبمون ن

کنار    نینو ؟ی ر یگ  یتماس م  یبا ک ی گفت: دار ی با کج خلق نیرو گرفت. آه ی آورد وشماره ا رون یبپالتوش   بیازج و ی! گوش گهید

 ؟ یرو هم نداد. چند لحظه بعد شروع کرد به حرف زدن: سالم  خوب نی. جواب آهستادیستاره ا

-........... 

 فرستم زود خودتو برسون.  ی رو که برات م یآدرس  نیا ست،یتو شرکت ن ی تونم بمونم، کس ی برگردم لوشان، نم د یمن با-

-......... 

  نیکه ا اد ینفر م ه یآقا کل کل نکن االن  نی لوشان تو هم اصالً با ا  رمیبه ستاره گفت: من برم ی... بعد ازخداحافظایمنتظرم  زود ب-

!  گهیبلند گفت:بسه د ییکـ... ستاره با صدا ی کرد جا یدوخت: تو ب ن ینگاه غضبناک شو به نو ن ی. آهبرهیآهن، ازش حساب م  یخدا

ساعت   میتا ن  نیگفت: آم  ه یبا کنا نیتو برو من هستم.نو ن ینو ر،یکم زبون به دهن بگ  هی ! م؟یبش فتی م حری تون ی م م یدو نفر نیبب

  نیرفت. ستاره هم پشت به آه  یخداحافظ  ه یبا  ن یتکون داد. نو  یبه پرستارها بگو. ستاره سر یخواست یز یچ رسسسسه،یم  گهید

 برف شد. دن یبار یمشغول تماشا

حال   نی . بار سوم صداش کرد بازهم سکوت بود وسکوت!با اد ینشن ی ستاره! سکوت جوابش بود. دوباره صداش کرد. باز جواب -

فرصتها   نیاس، ا هیثان  هی من   یبرا هی ثان هیانجام بدم   د یکارعقب افتاده دارم که با  یل یمن خ ی ! ولیدونم ازم دلخور  یحرفشو زد:م

خودشو گرفت تا باهاش سرد برخورد کنه، سمت در رفت   یجلو  یلی. باز جوابشو نداد. ستاره خ برام حکم طال دارن ر، یرو ازم نگ 

راه    یتازه ا ی باز ه ی نم یبرنگردم بب  ام،یو زود م رم یبگ  یزیچ  ه ی رم یدرهم گفت: م ی برگرده عقب با چهره ا نکه یبدون ا

 .... بودچهار  ک یومرتبشون کرد ساعت نزد  د یکش شونشیپر  ی به موها ی...دستیانداخت

نکنه. تخت با نشستن   تش یاذ نیا شترازیستاره اس چشم بازنکرد تا ب نکهیا الیداخل اتاق شد. به خ ی کیبود که  ی داریچرت وب تو

  نیدرهم آم ۀ چشماشو بازکرد. چهر  ی شد. پس ستاره نبود. به زور ال یمردونه ا  یدستها ریاون شخص فرورفت. دستش اس 

گفت:   یتوسکوت نگاهش کرد بعد از مکث نه چندان طوالن  نیداد. آم  یف یضع الم س  د یکش  رونیروبروش سبز شد. آروم دستشو ب



 من ستاره  دیام

157 
 

  ی از دروغ ن ینجا،آهیا امیهزار دروغ سرهم کردم که مادردست ازسرم برداره تا ب ؟ یاریسر خودت م  ییچه بال یمعلوم هست دار 

 ؟ یمعدن رو حل کن التمشک یی خودت تنها ی چه مرگته که اصرار دارکه به مامان گفتم عذاب وجدان دارم، آخه 

 : پس ستاره کجاست؟د یبا حرص نگاهشو تو اتاق چرخاند پرس  نیستاره بود.آم  یی ایگفتن ندارم، الزم هم نبود ب  یبرا یحرف-

 . ادیاالن م ییجا ه یرفته تا  -

زد: سالم   یلبخند   نیآم دن یوارد شد با د  وه ی پر از کمپوت و آب م یا سه یکردن؟ دراتاق باز وستاره با ک  تیبستر ی چ یحاال برا-

 !نیداداش آم 

شازده   نی :استادیجا داد،اومد کنار تخت ا خچالیرو درون  سهیک ؟ستارهیکرد د یکرد:چقدرم خر سه یبه ک ی ! نگاهیسالم آبج-

گفت هنوزاز دست ستاره ناراحت بود.   یسرد  ۀبل  هی  ن یآه ؟ی: بهترد ی پرس  نیبه آه بشه. رو  ت یتقو  د یبا یل یکم که نه، خ  هیپسر 

  نیآه ینبود؟ ستاره به جا  تیزیچ یرفت ی م رون یب یکردن؟ صبح داشت  تیبستر ی چ یبرا  یدوباره دستشو گرفت: نگفت نیآه

که باعث تپش قلبش شده دکتر نگه    یفشارعصب ل یکه! به وضعش اشاره کرد: به دل ی نیب ی گفت: ظاهراً بله! خوب بوده! اما االن م

 وضعش ثابت بشه.   کهیاش داشته تا زمان

  التمیخ نی ع یکش  یازخودت کارم ونی کام  هی مثل  ی خود دار یومهره هاش هم هست تو که جا  چیرباط که رباطه به فکر پ-

خوام   ی سرزنش نکن که حوصله ندارم م  گهیتو د دمیحرف شن ن یستاره ونو از ی کاف ۀ . چشماشو بست وگفت: امروز به اندازستین

 بخوابم...... یکم

اون شبو   انیسحرجر ی که مزاحم استراحت برادرش نشه گفت:وقت  یآروم طور  نیوستاره شروع کردن به پچ پچ کردن. آم  نیآم 

 .  ارهیبود شاخ درب  کینزد ادیسرمون ب ییمعلوم نبود چه بال  یوبهش گفتم اگر تو نبود د یفهم

  د ینوش  یرو که ستاره براش آورده بود رو برداشت جرعه ا   یا وه یآب م ن یما سه تا باشه. آم نیراز ب  هی ! قراربود نیداداش آم-

  لیتشک  یوقت م یبه هم قول داد ن یآه شترمنویپ ی لیخ م، یکردن از هم ندار میقا  یبرا  یز یچ می خانواده ا ه ی عضو  گه یوگفت: ما د

اون پدر   ن،یباهم باش  شتریخوام ب یازت م  ه یباشن؛سحردختر خوب گهیهمد  ی تا خواهربرا دو زن منو اون مثل  م یخانواده داد

  نیخوام بعد ازآهو خواهر دومت باشه ا یعمرشو داد به شما، م  شیبزرگ شده که اونم دو سال پ رش یپ یعمو  شیومادرنداره، پ

   ؟ی د یقول رو بهم م

 .م ی کن ی خواهر گه یهمد  یکرد که برا  تموم تالشمو خواهم-

 مچکرم. -

غرق در   نی ستاره هم به آه ست؟یحالش خوب ن نیآه ید یرفت که خواب بود: چطور فهم نیکنم. نگاهش به آه ی خواهش م-

  ک یخوابش برد، نزد م،یگشت ی از معدن برم م یحالش بد بود حاضر نشد بره دکتر،امروز که داشت ی لیخ روز یخواب  نگاه کرد: د
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شد دکتر   یراه انداخت تا راض یباز ی کول یکل  ست؛یچکاپ کنه بد ن  ه ی گفتم کج کردم  مارستانیراهمو سمت ب  دمیبار که رس رود

 داد.  ص یتشخ ی نطوریدوم دکتر ا ۀ نیتو معا ندش یبب

از خودش   ادیکه حق نداره ز زدم یسرش غر م می بود ر یکارها بکنه مدام باهم در گ ن یتونست ازا  یبودم نم نجایکه خودم ا  یتا وقت-

 کار بکشه . 

 باشه.   یهمه حجم کار  نینگران ا دمیشده بهش حق م نیسنگ  یلیفرق کرده کارش خ ت یاالن وضع-

وتالش بدون وقفه شه! حاال که وارد    ی عمرسخت هی دسترنج  یو راحت شرفت یهمه پ نین،ایکنارش هست ن یباز خوبه تو و نو-

 گفت.... ی . ستاره باشه ایخوام هواشو داشته باش  ی ازت م یشد  شیزندگ

                    ******************************** 

 باعث بشه که معدن به مشکل بخوره و ما رو از نون خوردن بندازه؟  انیجر ن یاتفاق افتاده؟ نکنه ا نی: ستاره واقعاً اد یپرس  ایدن

  نجایبه ا یمشکل رو حل کنه تازه شرکت تهران ربط  ن یتونه ا ی سراغ داره که م ی اخبره  ل یوک  هیفخرا   ی نگران نباش آقا ایدن-

  ه؟یچ نی: اد یبه برگه کرد پرس  یخوش برگرده. ستاره نگاه یفخرا با خبرها ی ستاره گذاشت:کاش آقا  ز یم  یرو ی برگه ا اینداره. دن

پارافشون کن که کار   عی سر ره،یگ  یاسه کارگرها مجشن و ه ی موقع  نیا  شهیراسخ هم ی وگفت:آقا د اوم  رونیب  الشیاز فکروخ ایدن

  ش یبرگه روگرفت:آره، فکر کنم نسبت به چند روز پ ایراسخ تو اتاقشه؟ دن ی دارم. ستاره با دقت برگه رو مطالعه و بعد امضاکرد:آقا

 بداخالق تر شده. 

ها!   ی با وحشت گفت:نر ایکار دارم .دن سیی با ر- ؟ یری:حاال کجا مد یدنبالش راه افتاد پرس   ایحواست به اتاقم باشه تا برگردم. دن-

رفت.در زد و   س ییبه سمت اتاق ر یساز  یکه از کاه کوه م   ایتکون داد: از دست تو دن ی . ستاره سرزنهیسر تو هم داد م یاگر بر 

کرد.    یدرگوشش پچ پچ م د،داشتینشسته د نیکنار آه ی ه او شلوارسورم  یتاپ حلقه ا ه ی رو با  رمهوارد شد. در کمال تعجب ت 

  ی بز سرتو بنداز هی  نیدعیبا یدربزن یستیستاره رو برانداز کرد: تو بلد ن  ی ازسر تا پا زی رآمینگاه تحق هی اخم هاش درهم شد.ترمه با 

 تو؟!  ییایوب

رو به ستاره که هنوز سرپا بود   نی! به ترمه برخورد.آهریبره پس زبون به دهن بگ  ی بمونه وک ی ک گمی! من م سمییمن ر نجا یترمه ا-

داشتم اما باشه بعد،   یی کار کوچولو ه یگفت:راحتم فقط  ی ترمه زخم به دل داشت پس با لحن گزنده ا نی! ستاره از توه نیکرد: بش

مبل   ی! با اکراه برگشت، رو نی: گفتم بشسادیاش واسرج ن یمحکم آه یبره با صدا رون یاز اتاق ب ست. خوا شمیمزاحم خلوتتون نم

تو دلش به حسادت ستاره نسبت به ترمه خنده اش    نینگاه غضبانکش ترمه روهدف قرار داده بود. آه که ینشست درحال ییروبرو

کارتو بگو  داشت گفت:زودتر  ی برنم نیکه نگاهشوازآه  تارهبه س  ره یشنوم.ترمه خ یبود؟م  یخودشو گرفت:کارت چ ی گرفت اما جلو

 وبرو. 
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حرف   گهیبارد ه یبا تشرگفت: ترمه  نیدخالت نکن؟ ترمه خواست اعتراض کنه که آه  ستیکه مربوط به تو ن ی زیچند باربگم چ-

فخرا تماس گرفته    یکرد وگفت: آقا یبود. ستاره من من  یشده عصبان ر یستاره تحق یجلو  نکهیترمه ازا ؟ یدون  یخودت م  یبزن

اونم   د یباال انداخت با طعنه گفت: شا یشونه ا ی تفاوت ی به خودم زنگ نزد؟ستاره با ب چرا ن یباال رفت: نو نیآه ی ابرو یتا  هی بودن.

  ن یتو قلبش نشست ستاره ادامه داد:گفت محرمانه اس. آه ی خنجر شی نخواسته مزاحم خلوت شما دونفر بشه. حرف ستاره مثل ن

  رونیوازاتاق ب د یمانتوشو پوش  یی. ترمه با ترشروارکرد گفت: ترمه ما رو تنها بذ   ینگاهشون م جی مه انداخت که گبه تر ینگاه

  تیمحرم ۀغ یص ه یما فقط  نیزد:ناراحت! نه! ب یستاره پوزخند  ؟یبود ناراحت شد  شمیترمه پ  نکهی:از اد یرفت.مرموزانه پرس 

هم خود بخود تا دوماه   غهیص نیا میبا هم تفاهم نداشت تشیبترسم نها یز یکه ازچ  می ستین یخوانده شده؛ زن وشوهر واقع یمعمول

 کرده است. ش یتا چه عصبان د یسرخش فهم ۀ . ازچهرشهیفسخ م  گهید

  جه ینت نی ! به ایون د  یگفت:م شترش یحرص دادن ب  یبرا  د یلب ورچ م؟ستاره یبا هم تفاهم نداشته باش  اد یبدت نم ادیانگار ز-

حرف   یۀ شد بق دهیکه سرش کش ی ادیکـ....فر  شهیم دایپ اد یمن ز  یهم برا ب یپسرخوب ونج ادهیتو ز ی که دختر خوب برا دمیرس 

.  یحرف بزن  ی مرد چیدرمورد ه  دمیبهت اجازه نم می که با هم محرم هست  یبا همون خشم گفت: تا زمان نی.آهد یتو دهنش ماس 

  م یزندگ  یاما من حق ندارم برا ی کن ی با ترمه جونت خلوت م قه ی کرد:پس چطوره که تو دم به دق انیستاره هم مثل خودش طغ

خدا   ینگاهت کنه به خداوند  پبخواد چ ی ،کسیقرمزمن  ۀسمت ستاره نشونه گرفت:تونقط  دشویانگشت تهد  نی!آهرم؟یبگ  میتصم

بود که بهت هشدار دادم. ستاره رسماً خفه شد. با زبونش   یبارآخر نیم و خالص! اکش ی بعد هم تو رو م دمیدودمان شو به باد م

  ی شد  م،یمرد زندگ  یتو رو انتخاب کردم بعد پدرو برادرهام شد  ی گفت:وقت ی تر  میلبشو تر کرد، آب دهنشو قورت داد با لحن مال

رنگش نگاه    یشیم  ینداره، نفسم به نفست بنده، سرشو باال گرفت به چشما یبرام معن دنیوجودم که بدون تو نفس کش  ومتم

! اما من حاضر هی خودخواه تیدونم نها  یحسود شدم،م داًیمورد!اونم جد   هی ااِل تو  ستم ینبودم ون یمن دخترحسود  ن یکرد:آه

  هی تو  یا  گهیهر دختر د ایبا ترمه  نمیب یم  یخودم! وقت یخوام، فقط وفقط برا ی خودم م یقسمتت کنم، تو رو برا  ی با کس ستمین

کنم هرآن ممکنه تو رو از دست بدم، قبول کن که تو نهاد هر   ی کنم، فکرم ی احساس خطرم ی گرم حرف زدن  ای یاتاق،تنها هست

  یشو از دست بده با چنگ ودندون سعیزن حس کنه ممکنه هر لحظه مرد زندگ ه ی ی وجود داره، وقت  یحسادت وخودخواه  یخانم

  نیا د یبا ،یندارم، چون شوهرم  ییاِبا چیکردم ه  شتیرو که پ یاعترافات نی! انیآه  ییونو نگه داره، پس خط  قرمزِمنم توا  کنهیم

  قهیق دم به د ی بخوا ای ی کن ی م ی با احساساتم باز ی دار  نمی بدون اگربب نمی،ایچقدر برام مهم یتا بدون   زدمیحرفها رو بهت م

عشق رو   د یکنم بلکه با ییکه بخوام عشقو گدا ستم ین ی! دختر نیآه ینی ب  یبد هم م ،ین یب یمنوهم م   ۀد یند  ی اون رو یمَحَکَم بزن 

شد بهت بگم اما امروزبه لطف ترمه   یبود که فرصت نم  ییتموم حرفها ن یا ستنیدخترها مثل هم ن ۀ کنند، پس هم  هیبهم هد 

حق نداشت اسم   ی تا سه سال کس  دمید انتیتو موهاش فروبرد: من قبالً از جنس تو خ تشودس  د یکش ی قینفس عم نیجورشد. آه

زخم خورده بودم بازم اعتماد   نکهیگذاشتم با ا شیدونم چطور بهت اعتماد کردم و پا پ ی درمورد تو!نم  یول  اره یرو جلوم ب ی دختر

به گذشته ام   گه یبارد ه یشکست رو تجربه کنم،  هگ یدبار  ه ی خوام  ینم رباشم،یتو حساس وسخت گ ی کردم، بهم حق بده که رو

 برگشتم که قبالً بودم.  یهمون نقطه ا  یرو  نم یبرگردم وبب
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  یحاال برا فته،یاتفاق نم ن یکه درمورد من ا  دمیدادم وم نانیهم مثل اون باشن،بهت اطم ه یکرده بق  انتیبهت خ ی کی ستیقرارن-

سمت ستاره کشوند.دستشو   ؟خودشویکاردستت بده؟!اصالً قرصهاتو خورد ی فشارعصب ی خوا یبازم  ؟یهست ی قدرعصبان نیا یچ

راحت   المیخ یهم خوشحال شدم وهم تا حدود  ی که زد ییدورشونه اش حلقه کرد ومحکم تو آغوش گرفت:ستاره با حرفها

خام   گهید یدخترها   ۀعاشقون  یکه با حرفها  ستمین یساله ا ستی! من پسر بیوقت بهم شک نکن  چی وقت! ه چیشد،انتظار دارم ه 

کنم اون قدر   ی تونم زندگ  یتو نم ن دوستت دارمِ ساده نلغزه! منم دوستت دارم منم بدو ه یتجربه دارم که پام با  ی بشم، اون قدر

باش. ستاره   شه یخوام،پس هم یبدون تو رو نم یایهمه کس ونفسم،دن  یشد  م،یزندگ ی که شد  یقلبم گذاشت  ینرم وسبک پا تو 

گاه امن محتاج    هی تک نیداشت به ا  ازیآغوش پرمهر ن نیخودشو توآغوشش جا داد،به ا شتر یحلقه کرد وب نیورکمرآهدستهاشو د

کرد   یکوتاه  ۀ. ستاره خند رمتیشد تا بعد مدتها توآغوش بگ  ریخ یترمه برام بان ن یآروم از خودش جداش کرد: امروز ا  نیبود.آه

 رفت.   ادمیرو کالً  نی! نویوا  ی زد تو سرخودش:ا هوی

گرفته،    یزد: خجالت بکش! آقا با دو حرف خوشکل احساساتمو به باز نی آه ی به بازو  یدارم من! مشت ی عجب کارمند حواس پرت-

بهت   یچ نی مونده نو  ادتیاصالً  نمینره: بب رون یخنده شو گرفت تا به ب یجلو  نیپرونه.آه  یهم م که یوحالشو کرده حاال ت  فیک

 گفته؟ 

رو    یدار  ی هرچه قرار وجلسه ومالقات د یبا هم حرف بزن  یلوشان حضور  ادیشرکتِ تهران م ل یه هست! گفت داره با وکک  ادمی-

رفتن    نی.ستاره حهیفردا رو کنسل کنه حتماً کار مهم  یبگو تموم مالقاتها وقرارها ایرفت: به دن زش یپشت م  ن یهمه کنسل کن.آه

مثبت بهش    یشارژ شده بود انگار انرژ یستاره حساب ی... با حرفهاشی نره بخور ادت ی تتو هم قرص  گم،یگفت: بهش م رون یبه ب

 رسونده بود....

  ؟ یکارکردیشد؟ چ ی : چد یگفت وپرس  ی د یخسته نباش  نینشست.آه ز یمبل کنارم  یرفت رو  میزاده وارد دفتر شد مستق  ترک 

 کردم.  داش یده روزِ تموم وقتمو گرفت اما پآوردم،   رش یپا انداخت وگفت: باالخره گ ی ترک زاده پا رو

 ه؟ ی کار ک ید یفهم-

 . دمیتازه کنم، چشم مو به مو گزارش م ی! بذار نفسیماشاءا... چقدرعجول-

تو رو شش ماهه    یب ی تکون داد:ب یکم طاقتم پس بگو و خودتو خالص کن. ترک زاده سر یمسائل  نیهمچ ی من برا یدون   یم-

 گه؟ یآورده د ایبدن

گفت،خدمتت عرض   ی شکر ی. الهد یو الجرعه سرکش  ختیخودش ر ی آب برا ی وانی!حاال برو سراصل مطلب. ترک زاده لد یشا-

  روزیبه ف نگیپول از در پارک یمقدار یکه معاونت حراست شرکت رو داره به ازا   گهینفرِد هی کاره اس   چیوسط ه  نیا یار یکنم: 

 اجازه داده وارد شرکت بشه. 
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گفت:   نیهم ی شده برا یبازعصب د ی: طاهراسمش؟! ترک زاده دد یوسط حرفش پر ن یکرد: آخه...آه  ی اسمش؟ترک زاده من من-

  ی مواقع نی. ترک زاده اطاعت کرد. تو چن نجایا اد یبگو ب ع یحرف بزنه:سر شتریاجازه نداد ب  نی. آهییبابا ی به اسم نق ی کار شخص

 بود....  ده یفا ی ب نیحرف زدن با آه

 نزد.   یحرف ینق ؟ یکرد انتی: حقوقت کم بود که بهم خد یپرس   نیکرد. آه ی نگاه م یزاده ساکت نشسته بود و به نق ترک 

 نیگفتن نداشت.آه یبرا  یحرف  ی هام؟ نق یشد جواب تموم خوب نیدر حقت کردم که ا  یچه بد  ؟ی کرد انت یبهم خ ی چ یبرا-

  یدرامانت بفرستش برا  انتیکن به جرم خ م ینامه تنظ تیشکا هیاجه  به بعد اخر  نیحروم لقمه از ا نیرو به ترک زاده کرد: ا

کار رو    ن یکنم ا ی گفت: آقا دستم به دامنتون من آبرو دارم التماستون م مسانه ازحدقه در اومده ملت ییبا چشما یدادگاه. نق 

اون آشغال رو به   یبار اول گفتم کس ینحست رو بِبُر، وقت یاتاقو لرزوند: اون صدا ی فضا  نیآه ادی... فرد یکردم، ببخش د،غلط ینکن

براتون عبرت نشد؟ ترک زاده کنارش  امرانداستان ک ؟ یکرد ی م نجاشویفکرا  د یخودتونه با  یشرکتم راه بده عواقبش پا

ستاره   د ینکش ی دفتر....طول اد یب د یم تاد بگ کارهاش بامن! تلفن رو برداشت:خانم راد به خان  یۀنکن! بق ف ی:خون خودتو کثستادیا

داده    هیکت  ی صندل ی بسته به پشت ییاشاره کرد که با چشما ن یترک زاده؟ طاهر به آه  یشده آقا  ی:چد یپرس  یوارد شد.با نگران

  عیستاره سر ی حضورتون الزم بشه... بعد از رفتن ترک زاده ونق د یشا نیجا باش  نیبرم،شما هم د یدارم با  یبود:من کارمهم

امروز از کنارم تکون   شهیستاره افتاد:م  یچشم بازکرد نگاهش به نگاه عسل نیشده؟ آه ی ! چزمیجون! عز نیرفت: آه نیکنارآه

نشده فقط  تا   ی چیدرست نشست:ه د یکش  ی قینه؟ نصف عمرم شدم. نفس عم ایشده  یچ یگ یستاره باز نگران شد:م ؟ ینخور

 .  ستیخونه، حالت خوش ن ی بهتره بر نی:آهد یکش  ی. ستاره نفس کالفه ا نیعصرکنارم بمون هم

 . ییایباهام  ب د یتو هم با-

 . رمیم ی شده؟ دارم از دلشوره م یخوب به منم بگو چ ،یشونیبرات افتاده که همه اش پر ی روز چه اتفاق ی دونم از پر ی من نم-

 بهتره.  یتو ندون-

.....  رونیب ایتوهم آماده شو ب  ارمیب فمویبود ادامه داد: تا من برم ک  میبه سه ون  کیافتاد نزد شینگو! نگاهش به ساعت مچ باشه-

 گفت...  یچشم ا یهم اطالع بده. دن هی به بق می کن ی م لیساعت زودتر تعط  می جون امروز ن ا ی: دنسادیوا  ایدن  زیکنارم

روبرو   روزیف نی با ماش  ی اصل ابونیبرد. سرخ رون یب نگی از پارک نویکنم...ماش  ی م ی گرفت:من رانندگ نی رو ازآه  چییسو نگ یپارک تو

گذشت   یا قه یگفت. ده دق  نیرو کرد که آه ی گفت به راهش ادامه بده. ستاره همون کار نیشدن. خواست توقف کنه که آه

به ستاره   کنهیم بشون یکم تعق  ۀبا فاصل د ی نامحسوس برگشت د نیدنبالمونه. آه روز ی : فتمراقب بود گف نیماش  ۀ نییستاره از تو آ

شدن ستاره   ادهیبرد. قبل ازپ نگیداخل پارک نویدنبالشون بود. ستاره ماش   روزیگفت: تو به راهت ادامه بده... تا دم درخونه ف

ستاره هم پشت   د یپالتوشو تا گردن باال کش ۀ قی شد  ادهیپ نیچرا دنبالمون بود؟ آه روزیشده؟ ف  ی چ ی بگ  یخوا ی: نمد یپرس 

تا جواب هاجر رو   سادیباال رفت، ستاره وا ۀ به طبق نیآه  ن؟یومد ی کم زود ن ه ی: د یبه ساعت کرد ازستاره پرس  یسرش..... هاجر نگاه
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  یی سحر ازاتاق روبرو اطالعم.  یبشه، منم ب   ل یتعط د یبا له یشرکت تعط  گهیم ی ؟وقتیشناس  ی که م  ،پسرتویب ی ب ستین ی زیبده: چ

 جوابشو داد: پس دوقلوها؟ ییگفت. ستاره با خوشرو  ید یاومد خسته نباش  رون یب

  ی: ممنون ب د یهاجر رو بوس  ۀ بکن. ستاره گون ی استراحت هی هنوز خوابن. هاجر به ستاره گفت: برومادر! برو لباسهاتو عوض کن و -

چشماش  یدستش رو   هی و  دهیتخت خواب ی لباس رو ض یرفت بدون تعو ن یلباس به اتاق آه ضیتابعد.... بعد از تعو  ،سحرجونیب

دستشو برداشت:گفتم    نی؟آهیزیقدر بهم بر ن یباعث شده ا یچ یبگ  یخوا  ینم نیبود. ستاره در رو بست لب تخت نشست:آه

 نشده.  یزیچ

 . ستیبرات خوب ن یگفت؟!استرس، اضطراب وفشارعصب  ینرفته دکترچ ادتی-

 اصرار نکرد........ گه ی. ستاره دشهیکه آروم شدم حالم بهتر م نیستاره لطفاً تا شب تنهام بذارهم-

و    نینو یگرفت: ستاره عجله کن شد ساعت هشت شد ناسالمت یرو با عجله خورد رو به ستاره کرد که هنوز لقمه م  صبحونه 

 سالن رو ترک کرد... ن یازجمع به دنبال آه یخداحافظ هی ا آخرشو قورت داد ب ۀ قراره ساعت ده اونجا باشن.ستاره لقم لهیوک

 دفترش....  ادیبار به ستاره گوشزد کرد که سرموقع ب نیآخر ی برا نیآه

ربع سکه بود. اون قدرسرگرم بود که زمان    هی شد  یبه کارگران نمونه داده م د یکه با ییایروز کارگر بود.هدا  یمشغول کارها ستاره

  ستینگاه کرد ب یوار یوقته منتظرته.سرشوبلند وبه ساعت د  یلیراسخ خ ی :ستاره جون آقاستادیم درا د  ایاز دستش دررفت. دن

جون درِاتاقو قفل کن و   ایرو بده! ازجاش بلند شد: دن  سییجواب ر ی! حاال کیوا  یزد تو سرِخودش:ا  یکیهم گذشته بود.   قه یدق

  یعال شهینگاه از سرتا پاش کرد:مثل هم  هی  ای: ظاهرم چطوره؟ دنایخودت باشه تا برگردم، دوباره برگشت سمت دن شیپ دش یکل

وارد شد.آهسته سالم    نیآه  د ییآروم در زد،با بفرما د یکش  قیچند نفس عم ستاد، ید،ایرس  نیشد... به پشت دراتاق آه رتیبرو د

  هی لیکه پشت به در داشت بلند شد معلوم بودهمون وک  یا  گهیوابشو دادن. مرد دج ییرو به درنشسته وبا خوشرو ن یونو ن یکرد.آه

کنم خانم ستاره   ی م ی گفت:معرف  یمیبا اشاره به ستاره همراه با لحن مال نی.آهد یمرد رس  ی کیاومده. جلو رفت تا نزد نیکه با نو

توهم   لیستاره و وک  ۀ گشاده شده و ازحدقه دراومد  یخوب وموفق ما تو شرکت هستن.مرد جوان برگشت.چشما نیتاد ازمعاون 

و زمان قصد    دهیازستاره نداشت. رنگ هر دو پر ی خورد.مرد جوان هم دست کم ی قفل شد. انگار بدنش لمس شده باشه،تکون نم

  جی. ستاره گد ییاشاره کرد:بفرما نیمبل کنار آه  ن؟بهیستادیرپا ابه حرف اومد:خانم تاد چرا س  نی نو نکه یجلو رفتن نداشت تا ا

افتاده جناب تاد؟مرد   ی:اتفاقد یپرس  د یاوضاع رو آشفته د  یوقت  نیمبل نشست.آه  یداشت. آروم رو   یومنگ چشم ازپسره برنم

نقل   نی . نوزدینم ی انداخته وحرف نییبود که سرشو پا ی ا اره نشست.هنوز نگاهش به ست شیقبل ی جوان به خودش اومد وجا

وما خبر    نیگفت:نکنه خواهر وبرادرباش   ی. سپس با لحن شوخهیکیشما با خانم تاد   ی لی! فامهیتاد اتفاق جالب ی مجلس شد:آقا

داد. مرد جوان رو    خواهد  نیبه سؤال نو یچه جواب  نهیهراسون و نگران ستاره سمت مرد جوان رفت تا بب یچشما ی به آن م؟یندار

  نمی بب کیرو از نزد یهمشهر ه یمشتاق شدم تا  نیفخرا گفتن شما هم اهل کردستان هست یآقا  ی گفت:وقت  هی به ستاره با کنا

  ی ستاره رو نم ی نظر داشت،آشفتگ  ریستاره رو ز  یموشکافانه رفتارها  نی. آهادهیتاد ز ل یگفت: تو کردستان فام ن یدرجواب نو
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  یبرا یمن گفت  یروکه برا  ییزهایسراغ پرونده، اون چ میجان بهتره بر   وانیرفت سراصل مطلب: خوب س  ن یتونست درک کنه. نو

ازش نداشت حاال روبروش نشسته   ی خبر چیسال بود که ه هی به  کیداشت. نزد   یبرنم وانیهم بگو. ستاره چشم ازس  نیآه

شد باهم به   یناراحت م یدلتنگ آغوش بردارانه اش بود. وقت  اد،هاش فرست ه یشو با تموم وجود به ر  یشگ یعطرِتلخ هم ی بود.....بو

بود که وسط   خته ی... اون قدرآشفته وبهم رزدنیحرف م  یداد وتا غروب از هر در  ی م ه یتک  وانیرفتن و به س  یباغ پشت خونه م 

: خانم تاد  د یپرس  نگران ن یگردم. آه  یاالن برم د یفت: ببخشگ  زد یدرش موج م ی که لرزش محسوس  یی حرفهاشون بلند شد با صدا

  یانداخت.دستهاش م یبهداشت سیرفت...خودشو تو سرو رون ینه تکون داد شتابان ازاتاق ب یبه معن ی شده؟ ستاره سر یزیچ

به خودش نگاه کرد   نهییدرون شو آروم کنه. ازآ ۀ تا آشوب نشست زدی رو بازکرد ومشت مشت آب به صورتش م رآب ی. ش دنیلرز

ُسرخورد ونشست. اشکهاش  ن یزم ی رو د،ی پشت سرش رس  واریرو بست،عقب عقب رفت تا به د رآبی بود. ش  دهیپر یرنگش حساب

نشه . زمان رو   لیاش به هق هق تبد  هیکرد گر یگونه هاش راه بازکردن. سرشو رو پاهاش گذاشت وسع ی رو یگریپس ازد  یکی

تو اون حال نگران داخل شد ودر رو بست. کنارش زانو    هستار دن یبا د ن یدر خورد و آروم بازشد. آهبه   یفراموش کرده بود. تقه ا 

 ستیچشمها ن نیا ف یشده؟ح یچ یگ یشده؟حالت خوبه؟ صورت پر از اشکش دلشو به درد آورد:قربونت بشم نم  یزد: ستاره چ

تو   ییوبا صدا  د یاشو پاک کرد، دماغشو باال کش. با پشت دست اشکهفتمیپس م  ی شده؟دارم ازنگران ی بشن؟!بگو چ یکه اشک

هنوز روش زوم بود. بازوشو گرفت و بلندش   نیدفعه چم شد. نگاه مشکوک آه ه یدونم   یخودمم نم ستین ی زیگفت:چ یدماغ

.  امیبلندشد: تو برو من خودم م نیبلند شو. با کمک آه ندت،یوضع بب  ن یبا ا یخوام کس یتو اتاقت نم ی کرد: بهتره زودتر برگرد

پنهان نموند. فقط   نیآه د ینگاه ستاره دوباره آشفته شد که از د  ؟یشناس  یتاد رو م  ید:تو آقا یپرس  د یزد وبا ترد  ایدل به در نیآه

  : البته! اگر د یکش ی قینفس عم ن یآه ام؟یتونم به اون جلسه ن ی گفت،هنگام خارج شدن گفت: من م  یفی ضع ۀ تکون داد ون یسر

 کردو رفت....  ی برو خونه. ستاره تشکر ستیحالت خوب ن

 ان؟ ی: خانم تاد نمد یپرس  نیسرجاش نشست نو یعذرخواه ه یبا  نیآه

  ه یبا   وانیتونن تو جلسه حضورداشته باشن، االنم رفت تواتاقش استراحت کنه. س  ی کردن که نم یحالشون خوب نبود عذرخواه-

.  هی هستن، دختر زرنگ،باهوش وکار نی جواب داد:نه معاون و دست راست آقا آه ن یهستن؟ نو لی : خانم تاد وکد یپرس  د یببخش

  نیآه ی رو جلو ی پوشه ا وانیشده؟ س  ونرت یدستگ   یکه چ د یی:شما بفرماد یپرس  وان یرفت ازس  نیبه نو  یبا اخم چشم غرّه ا نیآه

 دادن....  حی گذاشت وشروع کرد به توض

شد....   ینم ریوقت س  چ یبرف بود. برف رو دوست داشت و ازنگاه کردن بهش ه دنیبار دن یپشت به در و رو به پنجره محو د ستاره

که اون داشت    یبا اون اخم ی ر بود ولت یمنطق  مانیازسا وان یاشکهاش باز خودبخود روان شدن. با پشت دست پاکشون کرد. س 

  یگذاشت وچشماشوبست. افکارش به دوردستها و سالها  زیم  یخودش زد. سرشو رو  ر دو  ی. چرخزدیباهاش حرف م د یفعالً نبا

بود که راهو براش هموار کرد و وارد   وانیس  نیخواست به دانشگاه بره، ا یبود وم ده یکوب  نیکه پا برزم  ی. زماند یگذشته پرکش

گرفته   ییرو سرش نشست با صدا یا ردونه دانشگاه شد. باز چشماش تر شدن.انگار بعد سالها باز دلش نازک شده بود. دست م

.  د یچی کف اتاق تو مغزش پ یصندل  دنیکش  یحوصله ندارم بذار تنها باشم. دست از رو سرش برداشته شد. صدا ن یگفت:آه
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خوام تنها   یتو حالتش بده ادامه داد: گفتم که م  یر ییتغ  نکهی نفر روش نشست. بدون ا ه یقرارگرفت و اون  ز یم ی وروبر یصندل

اما االن نه،   گم یرو بهت م ز یبهت گفتم هر وقت موقعش بشه خودم همه چ ن یوگفت: آه  د یکش یباشم. بازسکوت بود. ستاره آه 

  یصدا دنیخداهم با من لج کرده. با شن یکارم رو اشتباه رفتم که حت   یکجا خوام بدونم  یدارم، م  اج یاحت ییاالن فقط به تنها

 کلمه قفل شده بود.  ه یگفتن   یمثل برق گرفته ها سرجاش نشست،زبونش برا وانیس 

  ن یا کنهیاز بنده هاش لج نم کی چیخوشحال بود اما ظاهرِخشن شو حفظ کرد: خدا با ه د ید  یم نجایخواهرشو ا نکهیته دلش ازا 

. با ترس سرشو به دو طرف تکون داد رسماً الل  میخر ی خودمون م یخشم خدا رو برا  هامون یوقتها با ندونم کار  یکه گاه مییما

  ؟ یخودت دار ی برا یند گفت:چه دم ودستگاهبه سمتش خم شد و با پوزخ وانیبود.س  ی نوعصبا یشاک  یحساب وانیشده بود. س 

  ی شد  یقدر راحت خودمون نیبا پسرها ا ی ازک  ، یکن  یصداش م کیبه اسم کوچ یشد  یمیصم نجایا س ییاون قدر با ر نمیب یم

  یاون چه کار  ، یبرامون آبرو نذاشت و جا سرتو گوش تا گوش ببرم، ت  نیادامه داد:حقته هم وانیستاره؟ بازجوابش سکوت بود.س 

 یخوشانس ی لیجمعش کنه؟خ ی بابا چطور ی رو که باال آورد یننگ  ی نگفت کنه؟یکارت دق م نیبابا با ا ینگفت ؟یکه کرد  ی بود

با   وانیشد.س  ی بازنم یبردمت. دهن ستاره به حرف  ی کشون کشون تا خود کردستان م سوهاتیوگرنه با همون گ  دمتید نجایا

به اسم   یخواهر ،ما یستیدخترِخان ن گهی شد که ترس رو به جونش انداخت:تود یچشم تو چشم خواهر  یشده ا  ل خشم کنتر

وقت    چیسنندج،ه ی برگرد ی حق ندار گهی ! دمانیمن،بابا وسا  میطردت کرد  یعن ی،یازخانواده طرد شد  شهیهم یبرا  م،یستاره ندار

بهش شک نکنه. دو قدم نرفته بود که   یبره که کس رونیتا از اتاق ب کرد. بلند شد پشت یما مرد  یوقت! تو برا   چیبرنگردستاره! ه

  کاریدونست چ ی که ازحال رفته بود نگاه کرد. تو اون لحظه نم  یباعث شد به عقب برگرده، به ستاره ا ی زیافتادن محکم چ یصدا

چشم بهم زدن   ه یطرفش و در  د یل غلبه کرد. دوکه کرده بود شک داشت بره سمتش،باالخره احساس برعق  یکنه؟ با اون کار 

 رو صدا کرد...   نیچطوربه سالن رفت و بلند نو د یبغلش کرد.نفهم

  ی اعصابشو خورد م شتریب ن یبود ا وانیدرحرکت بود. ستاره هنوز تو آغوش س   مارستارنیبه سمت ب  ی با سرعت سرسام آور نیآه

ساعت بعد  میبود... ن بیهم عج وانیس  ی گفت که برا ی بلند  یخفه شو ه ی ن ی. آهواشتری کم   هی  نیآروم گفت: آه  نیکرد. نو

قدر طولش    ن یزد: چرا ا ی آب رو کنار وانی. ل یکم آروم بش ه یبه دستش داد:بخور  رو آب   وان یل نی رودبار بودن...نو مارستانیدرب

  ب یهم عج نی وآه نینو یگشت. برا  ی رفت وبرم ی مرتب عرض سالن روم وانیکارشو بکنه. س  د یکنارش نشست: دکتربا  نیدادن. نو

: د یقبل ازهمه پرس   وانیبردن س  رهجوماومد.هرسه سمت دکت رونی.دکتر ازاتاق بکنهیم یتابی قدر ب نیچرا ا وانیبود که س 

  گه ید وانیشانس آورده سکته نکرده. س  یل یبهش وارد شده خ ینیبه هرسه مرد کرد: شوک سنگ  یدکترحالش چطوره؟ دکتر نگاه

 ....د ی دکتر رو نشن حاتی توض ه یبق

قبل ازهمه   ن ی.نونیریبگ  د یرو با ماریب یوارد شدن. پرستار گفت:داروها  وانیوس  ن یبه سمت اتاقش پروازکرد. پشت سرش نو نیآه

صورتش شد اصالً رنگ به رو   ۀ ری کنار تخت ستاره نشست و خ یرو صندل نیبه من...آه د ینسخه رو ازدست پرستار گرفت: بد 

قدرنگران خواهرشه؟ کم   نیهضم بود. چرا ا رقابل یغ شیبرا نیآه یبود، رفتارها ستادهیا یگوشه ا  نهیدست به س  وانینداشت. س 

بلند   د یند  یآب  ینگاهشو دورتا دوراتاق چرخاند وقت نیگفت:آب. آه  یحالیخشک شو بهم زد با ب یکم ستاره چشماشو بازکرد. لبها
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بلند طرف خواهرش رفت. ستاره با   ییبا گامها ن، یگفت.بعد رفتن آه ی باشه ا وانیکرد: مراقبش باش تا برگردم.س  وان یشد رو به س 

واقعاً حال بابا بده؟  ستاره؟ ستاره لب بازکرد:    یکارکرد ینرمترشد:با خودت چ وان یشد. دل س  یاشکش جار ۀ باز چشم وان یس  دنید

 گفت.   یف یضع ۀ ن وانیس 

که   ی ....نبودی..ن..تو....تو....نبو...دوای..س ی..س یکار رو بکنم، اشک امانش نداد س  ن یداداش مجبورشدم، بابا مجبورم کرد که ا-

حرفشو بزنه.   یۀ نداد بقشد و بهش اجازه   ل یاش به هق هق تبد  ه ی...من..من...گروانی..س ی...س ی... پشتم...باش...شهیمثل...مثل...هم

ستاره محکم دور گردن برادرحلقه شد و   یشدن؛ دوال شد و تو آغوشش گرفت. دستها یهمزمان با خواهرش جار وانیس  یاشکها

  نیدرِگوشش نجوا کرد: منو ببخش ستاره،تو بدتر  وانیبرطرف کنه. س  کجایخواست  ی شو م کسالهی یاز ته دل زار زد. دلتنگ 

آشغال و   ۀکی مردت  یکن یکارم یبه لرزه در آورد: چ تاقو ا ن یآه ادیفر  ی. صدایخوام خواهر ی کنارت نبودم من معذرت م ط یشرا

چند  اون دونفر  یگرفت با مشت به جونش افتاد. با سروصداها وانیرو از س  ی حمله ور شد. فرصت هرعکس العمل وانیسمت س 

  ی مرد ستارکه توسط پر  نیاومد. آه  ی پاره شده وخون م وان یلب س  ۀاتاق. به زور ازهم جداشون کردن. گوش  ی تو ختنیپرستار ر

  د یکش شونشیپر یبه موها یآزاد کرد دست یدستشو ازدست پرستار دوم وان یکشمت. س   یکنترل شده بود داد زد:کثافت م

  دون یرو با چاله م  نجایکرد. تو سالن سرپرستار با اخم گفت:ا رون یهمه رو ب یم. پرستار سویوگفت:حرف دهنتو بفهم مرد حساب

 د یایرو صدا زد:آقا شما ب وانیازپرستارها س  یکیرفتن. یم  رونی. دوتا توسط حراست داشتن برونی ب د ییآقا بفرما ن یاشتباه گرفت

 سالن رو ترک کرد....  ض یبا غ نیبرگشت آه وانیکنم. س  یزخمتون رو ضدعفون 

  که یمرت نیکرد داد نزنه:ا یسع ن ی. آهنیبه پا کرد یچه علم شنگه ا نی تنهاتون گذاشتم بب قه یگفت: فقط دو دق تیباعصبان نینو

 ؟ید یفهم  ی کن ی فردا اخراجش م نیهم ن؟ ینو ی کرد دایرو ازکجا پ

متورم   یی. با چشمهامیزن ی باهم حرف م یآروم شد  ی حرف زدن باهات مثل آب درهاون کوفتنه وقت یهست ی تواالن عصبان-

تنهاش  قه ی فقط دو دق قه، ی دو دق زی همه چ ی بره، کثافتِ ب ی کن ی که گفتم! فردا ردش م نی:هم ن یازقرمز برگشت سمت نو

رو   نیبلند شد دست آه نی. نوکنهیگوشش نجوا مبغل کرده و درِ ضشی مر ستاره رو تو اون حال  نمی ب  یبرگشتم م یگذاشتم وقت 

  ییبرو بابا ه ی ن یها! آه ی کن ی به خدا سکته م  ینش یقدرعصبان  نیا شهی : م مارستانیب اطیح مکتین ی گرفت و به زور نشوندش رو 

  هی هد  نیزم یتونست گرماشو به آدمها یهم نم  د یگرفت که نور کم جون خورش  یگفت و چشماشو بست و سرشوسمت آسمون

به خدا   دمیازش ند  ی بد  زیچ چ یسه سال ه نیشناسم تو ا ی پسر رو م نیدستشو رو شونه اش گذاشت: من سه ساله ا ن یکنه.نو

ضربه رو به شرکت   نیکه ا ی از کس یتونسته سرنخ ی تاحدود  نجایا میخِبره اس، االن هم که اومد   ی لیماهه، تو کارشم خ یلیخ

به   ی نفس کالفه ا ن ی! نو؟یترک ای ی حرف زدم نه عرب ی من به زبان فارس  نیاومد: نو ن یازآسمون به زم شوسر هو یکنه.  دایزده، پ

 .... ادیب رون ی از اونجا ب وانیچشم دوخت تا س  مارستانیداد. به درسالن ب رون یب

بهشون   دنینسبت مو باهات پرس  ی باالسرش اومد وگفت: وقت وانیتو؟س  یی ایبهت اجازه دادن ب ی:چطور د یمتعجب پرس  ستاره

ستاره نگاهش به لب پاره بردارش رفت آروم   ؟ یسر درآورد نجایاز ا ی گفتم برادرشم، بهم اجازه دادن، خوب حاال تو بگو!چطور
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  س ییر ه ی ی نگران ی کن  ی:فکرنمد ی.دست ستاره رو کنار زد پرس یشد  ر یدرگ ندستشو برد ولمسش کرد:ببخش داداش به خاطرم

 ه؟ یرعاد یکم غ ه ی کارمندش  یبرا

 خواستم عروس خون بس باشم، تنهاراه نجاتم فراربود. یمن نم  وانیکنه، س  تینبود ازم حما یکس  یتو نبود   یوقت- 

با بابا حرف زدم اما به حرفم گوش نکرد،حاال جواب   یرفته بودم سوئد، تلفن  ن یواسه شرکت با نو  یقرداد  ی اون موقع من برا-

خودش، اون   ش یمنو برد پ اد یگرفت شروع کرد: با مادرش تو اتوبوس آشنا شدم، با اصرار ز  وانیز س سؤاالت منو بده!ستاره چشم ا 

به   ک یپسرش اومد نزد ی پناهم داد، وقت د،ی بهم رس  یلیشد که اونجا بودم، مادرش خ ی م ی ماهپسرداره، دو هی دونستم  ی موقع نم

  دم،کم یازش ند  یبد  ز یچ چیه شییچهارم بود، به اصرار مادرش منو تو شرکتش استخدام کرد،خدا م،ماهید یرو ند  گهیسه ماه همد 

کرد،   یآبان ماه ازم خواستگار نکهیبرام سخت بود، تا ا ی لیشد در حد کار وشرکت، خ یکم حرف زدن مون از سالم  وخداحافظ

شرط   یبهش جواب مثبت دادم با کل  هیپسر خوب دمیماه د سه ماه ازش مهلت خواستم تا فکرهامو بکنم، اونم قبول کرد بعد ازسه

نذاشتم،   شی هم پا پ ی الک ستم ین ییفکر و سر به هوا ی که من دختر ب ی دون  یتو خوب م   وانیوشروط که همه رو قبول کرد، س 

  تیمحرم  ۀ غیص ه یمادرش  ۀ به جان خودم فقط درحد جواب مثبت دادن بهش بله گفتم،با اجاز یدونم کارم درست نبوده ول یم

منو بابا   نیو ب   یکن  یکردستان و اول ازهمه به تو بگم تا برام برادر  امی ب م یشد که اگر به درد هم خورد یمون جار  نیسه ماهه ب

  یما بودن مادرش نذاشت کس ۀغیبه خاک مامان اگر بخوام دروغ بگم، فقط  خانواده اش شاهد ص ،ید مون ب ی وآشت  یوساطت کن

  ی م ر ییتغ نیداستانشون به نفع آه  یجاها  ی .بعضادیب  شیپسرش پ یونه برا  ینه برا  یمشکل مید یتفاهم نرس  بفهمه که اگر بعداً به 

  ی خواهرش گوش م ی لب تخت نشسته بود وبه حرفها نه یبه س  تتموم مدت دس  وان ینباشه. س  یمنف  نیبه آه وانیداد تا نظر س 

بعد از   ؟ی بابا چ ی من حرفهاتو قبول دارم ول  ،یشناختمت االن زنده نبود  ی گفت:ستاره اگرنم د ی سکوت ستاره رو د ی داد. وقت

وچه   د یکه نشن  ییاچه زخم زبونه ، یدشمن شادش کرد ، یتوآبروشو برد  ره،یسرشو باال بگ  فهیفرارت بابا شکست، نتونست تو طا

!  یقوم نمک به حروم دار   نیازا یکمر بابا رو خم کرد. ستاره با حرص گفت:چه انتظار نهایکه پشت سرت زده نشد،ا ییحرفها

نخوان، همه شون برن به جهنم!   اهیخوام صدسال س  ی بخوان م یو چاپلوس  ی که منو بابا رو به خاطر خون بس وشکم پرست ی قوم

 خورن.  یچوبشو م  ی روز  ه یمفت گفتن   یوحرفها  دنکه زخم زبون ز  ییاونها

  وانیبازشد:آره. س  ی چند ساعت تنش زا به لبخند محو نیبار تو ا نیاول یشرکت واقعاً نامزدته؟ لب ستاره برا  سییحاال ر-

  یدنیاش د افهیق یعن یخورد؟!  ی م یچه حرص د یبغلم د ی تو رو تو یوقت ی دون ی زد دست ستاره رو تو دستش گرفت:نم  یلبخند 

 .  یکه تو نامزدش  گهجرأت نکرد ب یداره ول رت یروت غ یبود،حساب

رو فسخش   غهیفردا ص نیمکث کرد و دوباره به زور حرفشو زد:هم ی به جان بابا... کم ینکن  دش ییداداش، اما اگر تو تأ ه یپسر خوب-

قضاوت    گرانی که زود در مورد د ستم ین یبه دست خواهرش آورد وگفت: من آدم  یتو سکوت نگاهش کرد. فشار وانیکنم. س  یم

ستاره نگاهشو به سقف گرفت با   ،آره؟یگذره، ستاره! دوستش دار  ی تو دلت م ی چ ه شناسم ک ی هم تو رو م ی م، اون قدرکن

 شو تر کرد گفت:راستش روبگم.  کدهیخش ی زبونش لبها
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 آره. -

اون   یدرسته هنوز از دستت دلخورم ول  ه، ی من کاف  یبرا نی:همد یکش  ی بلند  س یه هی  وانیاما اگر تو... س  ، یلیدوستش دارم، خ-

شد خودشو تو آغوش برادرش جا داد با تموم قدرت   ز یخ می. ستاره ن ذارمیانجام بده منم به نظرت احترام م گه یچه رو که دلت م

  د یبا ، یدار  شیدرپ  یوآروم گفت:ستاره راه سخت  د یبه سرش کش یدست نوازش  وان ی. س رهیاشکهاشو بگ  زش یر یکرد جلو  یسع

غرق نگاه آن    وان یداداش؟ س  ی کن ی لرزون گفت: کمکم م  ییو صدا  یابر یی. ستاره با چشمایدوباره اعتماد بابا رو جلب کن  یبتون

  ی سرشو رو  وانیبرادرشو تو آغوش گرفت. س  ارهست گهیبله اس. بار د شه یجوابم مثل هم ی شد گفت: اگر تو بخوا یبارون  یدو گو 

  وانیشد ازآغوش س  یستاره با هم قاط یۀ ها! خنده و گر یدل نازک شد  ی لیا خه ی کوچولو تازگ  یسر خواهرش گذاشت:آبج

آروم   ییجورا  ه یبره  ی نکنم خوابم نم ه یدل نازکم کرده، شبها موقع خواب تا با عکسهاتون حرف نزنم و گر ی بیاومد:غر رون یب

 .یبه خودم بگ  هی کرد کاف  تتینامزدت اذ نی وقت ا ه ی گفت: اگر   یبه شوخ وانیمچکرم.س  ی هوامو دار  شهیمثل هم نکه یاز ا شم،یم

  ی شد:ستاره حاال م ی نباشه! جد  ایباشه  سمییر شهیخواهرم حساسم سرم نم ی کرد:من رو یاخم  وانی! س سته؟ییر نکهیمثل ا-

  نجایا ی تون یتا ابد که نم ؟ ییایب رون یگاهت ب  یازمخف ی خوا ی م ی گفت: ک  وانیستاره گنگ نگاهش کرد که س  ؟ یکارکنیچ یخوا

 ستاره لونه کرد.  یو وحشت تو چشما ی؟نگرانیبمون

 به بردارش کرد.  ی. ستاره نگاه قدرشناسانه اگمینم ی به کس ی زیمن چ  ی راحت باشه تا هروقت خودت بخوا التیازجانب من خ-

 گرده.  یداره در به در دنبالت م   روانیهم هست، س  گهید  زهیچ ه ی -

 قائله تموم نشده؟  نی ن بس امگه با عروس خو -

عاشقته که شده مجنون و دوره   یحساب  نکه یمثل ا روان یس  ی ازدخترها رو بهشون دادن،ول گهید یک یکه من خبر دارم   ییتا جا-

 کنه.  داتیافتاده که پ

 ؟یگرفت  اد یمدت حرف زشت هم  نی: تو اد یخند  وانیهوسباز. س  یغلط کرده مردک عوض -

تو    ریکه گ  سهییر نیباال داد:چه خوشانسه ا یی ابرو وانی. س ارهیپدرشو درم ن یچپ نگاهم کنه آه  ی شوهردارم! کس گهیمن د -

ستاره   ش ی. نیعمو قادرآورد ۀ سر نو  یی نرفته چه بال ادم ی! یوبله بگ   یرو بد  ی که به هر پسر یست ین یافتاده، وگرنه تو دختر 

ازمهمتره انتخاب خودمه،   کشه، یآل منه،همه جوره مواظبمه و نازمو م  دهیه، مرد افرق دار  هی با بق نی بازشد:اون حقش بود! اما آه

:قبالً با سند ومدرک بهم ثابت کرده.  د یبه لبش کش ی دست وان یفاتحه ات خوانده بود. س  د ید ی بود و باز ما رو با هم م نجایحاال اگرا

گفت و سمت پنجره رفت. تو   ی خودی ب ه ی وان ی. س دهیمپس  تماًکارشو ح  نی! تاوان ارمیدست ستاره لبشو لمس کرد: برات بم

 کنه به خونه برگرده....  یبشه ستاره رو راض دایپ ی راه ه یکنه تا   کاریافکارش غرق شد که چ
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  نیکه آه د ی استغفرا... گفت. دستشو کش  ه ی  نیکه اون تو مونده؟  نو  کشهیچقدرطول م  یضدعفون  هی گفت:مگه   تیبا عصبان نیآه

  ن یا شهیرمنه،م یتکون داد: باشه، تقص یسر  نیکشم. نو  یکشم ازدست تو م ی نگو،هر چه م ی چیه یک یتو  ن یپسش زد وگفت: نو

برگشت پشت سرش، با تمسخر   نیراسخ. آه ی آقا نه یرو قطع کرد: حق با نو  نینوحرف   یۀ بق وانیس   یو.... صدا ی قدرحرص نخور

  یچ نم یبذار بب گریلحظه دندون رو ج ه ی نی:آهستادیهر دو ا نیبه موقع ب نی! خواست سمتش هجوم ببره، نویگ یگفت: اِ راست م

  ی رفتارم  نطورخونسردانهیبعد ا یزنیمردم الس م  یبا زنها شه یگفت: توهم  هیکالفه شد با کنا وانیس   ی از خونسرد نی! آهه؟ی به چ

کرد دوباره    ی م ی کنترل شده که سع ییو صدا تی! نگاه مردم اطراف برگشت سمتشون. با عصبانگهیزد: بسه د ادیفر نینو ؟یکن

 .... میتو آرامش با هم حرف بزن ییجا ه ی م یبلند نشه گفت:خجالت داره به خدا! بهتر بر

رو که سفارش داده بود تو دستش   ییچا وان یل  وانیکرده بود. س  دنیرفتن. برف تازه شروع به بار مارستانیب  کیشاپ نزد یکاف  به

  شه یم ی سال هی  ک یگفت: نزد  نیآه ی به جا نیرو صورتش بود. نو نیوقته کارمندتونه؟ نگاه پر ازاخم آه ی لیجابجا کرد: خانم تاد خ

  نیمحکم آه ۀ صداتون کنم؟ ن نیتونم آه یداد: م  ه یتک  یصندلو به  د یشو سرکش یی از چا ی جرعه ا ؟ید یسؤالو پرس  نیچرا ا

 آورد.  ی درم شتر یرو ب نیباعث لبخندش شد که حرص آه

شامل تموم   ی نگران نیکارمند جزء باشه؟ ا  ه یحد نگران  نیتا ا د یبا سیی ر  هی خوام بدونم چرا  یراسخ، خوبه! م  ی باشه همون آقا-

  وانیداره؟! س   یاومد:تو فکرکن خاصه به تو چه ربط نیرو لب آه یفقط خانم تاد براتون خاصه؟ پوزخند  ای شه یکارمندهات م

 کردن.  یکه خونسردانه نشسته بود نگاه م   وانیبا هم متعجب به س  ن یو آه نیجناب راسخ. نو  هباال داد: به من ربط  دار ییابرو

 ؟ یگ یم  یدار  ی چ یفهم  یم  چیه وانیس -

پر   ن یبه آه ینگاه ن یزنم پس خواهشاً به سؤاالتم درست جواب بده. نو ی نم ل یدل  یب و یحرف یدون یم   ،یناش ش  یتو منو م نینو-

  س یچشمت دنبال نوام شهی: توهمد یتوپ نیبودن.آه  وانیسرس  ی کرد، دستهاش مشت شده وهرآن منتظرآوار شدن رو نیازخشمگ 

  د یدونم کجاها نبا یکشوند: من خودم ناموس دارم پس م   نیبه طرف آه زی بهش برخورد خودشو رو م ی لیخ نیمردمه؟ حرف آه 

  وانیس  ست؟یکه اصالً تو حال خودش ن  ضی آدم مر  هی با تنفرگفت:مثل بغل کردن  نیچشمم هرز بره و کجاها نره جناب راسخ! آه

 ؟ یکن  ی وولز م جلز که براش   یاون دختر  ۀ کاریداشته باشه: توچ  تشیروعصبان یشتریتا تسلط ب  د یکش  یق ینفس عم

ومنم   ن یزنیکه شما ازش حرف م  یضی جناب راسخ! اون آدم مر یشمرده شمرده گفت: بهتره بدون  وانی نداره. س  یبه تو ربط نشیا-

جمله   نیگردم. دهن هردو ازگفتن ا  یدنبالش م   کسالهیبه  کیکه نزد  یخواهرمه،خواهر ه،یناموس   یبغلش کردم و از نظر شما ب

نزن،درست   یناموس  ی قدربه من انگ ب نیکنم پس ا   یم  فیفرصت بشه بعداً براتون تعر  صله، ادامه داد: داستانش مف وانیبازموند س 

  یوم نم یب یم  گران یازحرف د ی جدا یزیچ نجا یاما من ا گنیم تی!تو شرکت همه ازخوبیآدمها رو ازظاهرشون قضاوت کن  ستین

بود. دست   وان یس  ی . منگ حرفهاد یبه صورتش کش یدست  ی.... با کالفگ مارستانیب  رمی کرد:من م نی م سپس بلند شد روبه نو شنو

  رونیشاپ ب یبرف ازکاف  دن یتوجه به بار یب  ن یرو دستمون ها! آه ی فتیبازم  ؟یخور  ی چقدرحرص م نیرو دستش نشست:آه نینو

  تا. تو سکوت درکنارش راه  افتاد  د یگذاشت وبا دو دنبالش رفت. چند بار صداش کرد تا بهش رس  زی م ی پول رو یمقدار ن یزد. نو
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سست  ییبود. با گامها نی. هنوزهضم حرفهاش براش سنگ د یانتظار د ی هایصندل یرو نشسته رو  وانی... س دنیرس  مارستانیبه ب

  ییستون کرد، نگاهشو به کف سالن دوخت، با صدا دو زانو ی دستشو رو یاش. ساعدها گهیهم طرف د  ن ینشست. نو وانیکنارس 

  ی شو ازصندل هی تک وان ینشونه بده بدونم حرفهات راسته. س  ه یکه ستاره خواهرته!   ؟یگ ی: ازکجا بفهمم دروغ نمد یته گرفته پرس 

 . گهیراستشو بهت م  ی از ستاره بپرس  ستیسخت ن ادی: اثباتش زنیگرفت خم شد سمت آه

 اس وچند سالشه. کارهینگفته بود چ ی گفته بود برادر داره ول-

 بگه.  یز یها چ بهیغر ی!ستاره عادت نداره ازخانواده اش  برا ید یحتماً ازش نپرس -

 بود.  گهید  زیچ ه یبهم گفته،تصور من از شما  گهید زیچ  هی خانواده اش  ۀ اون دربار-

متعجب   نی. آهیزن یدرباره اش حرف م  نطوریکه ا  ستین یدخترمعمول   هی ه کارش داشته، جناب راسخ! ستار  نیا ی برا ی لیحتماً دل-

  ی اومده بود ول رش یبراش پذ  ایدانشگاه معتبر دن نینابغه اس، ازچند  ه یادامه داد: اون  وانیحرف، درست نشست س  نیبا ا

دانشگاه تهران قبول   ی هسته ا ۀاز حدش به خانواده بود، بدون کنکور تو رشت  شیب ۀ قهم عال  لشیدل  رفت،یشون رو نپذ  چکدومیه

  شتریو آرامش رو ب ی عته،آزادیتهران مشغول به کاربشه، ستاره دختر طب  یاتم روگاهیازش خواستن تو ن ی لیشد، بعد از فارغ التحص

رو وادر کرد به   نیرگشت کردستان... سکوتش آهخوب زد وب  یشنهادهای دوست داره، پشت پا به اون همه پ  ایدن ن یتو ا  یزیازهرچ

نبودم،    رانیا یازستاره بپرس چون من چند سال  د یشو با ه ی: بقد یکش ینفس راحت وان یشد؟ س  ی: بعدش چد ینگاه کنه پرس  وانیس 

   ؟یزن یوارمیخودتو به در ود نطوریکارمنده جزءِ ا ه یکه  یدختر  یدکترا به خارج ازکشور رفتم؛خوب تو بگو چرا برا یبرا

کار مخالف بود به اصرار من    نیخونده شده ستاره با ا نمونیب تیمحرم ۀغ یص ه یالبته فقط  میبا هم محرم شد  شهیم  یماه  هی-

 راه حل بود.  نیبهتر نیبهتر، ا یی آشنا یقبول کرد، برا 

دوباره به   د، یبه دور لبش کش ی دست یند،عصب چرخو یا  گهیسرشو به سمت د نین؟آهیکار رو کرد نیا ی ک  ۀاون وقت با اجاز-

صداش کنم جناب   یلی تونم با فام ی کرد: نم  یراسخ! نوچ ی : خانم تاد آقاد یوسط حرفش پر وانیبرگشت: ستاره...س  وانیسمت س 

  یاز ین هیادامه داد:ستاره خودش دخترعاقل وبالغ نی. آهذاشتیسربه سرش م ی ادیلبخندشو قورت داد داشت ز  وانیتــــــاد! س 

 کار نبوده.   نیهم تو ا یاجبار چیراه گذاشت ه نیوچشم باز پا تو ا  یبا آگاه ره یبگ  میتصم شیزندگ یبرا  یکس ستین

 .شهینوع دخالت محسوب م ه ی که صالح گرفتن از خانواده   نهیآهان! پس نظر تو ا-

  صویترخ یاگرمرخصش کردن کارها نم یوبحث حوصله اش سررفت. بلند شد: من برم ببجر  نیاز ا نی نزدم. نو ی حرف ن یمن همچ-

  یم  یدگیبه بنده بدهکاره که به اونم بعداً رس  ی مفصل ح یتوض ه ی یدوباره شروع کرد: در ضمن خواهر جنابعال ن یانجام بدم.... آه

  حیازش توض یپا افتاده ا  شیپ زیجناب راسخ! اگر قراره با خواهرم سر هرچ ن ی: ببرفتناخوداگاه توهم  وان یس  یکنم. اخمها

شما   نیب یز یکنم، هنوز چ  یرو فسخش م  غهیص نیا قهی و درعرض چند دق  ارمیعاقد م هی  شمیحاال بلند م ن یهم یبخوا  ر یوتفس

هر جور دلت خواست باهاش وکاره و س ک ینکن ستاره ب  الیسه ماهه اس؛ خ ۀساد  ۀغ یص هی! به قول خودت  فتادهی اتفاق ن
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 نیخواد اون شخص شما باش  ی بخواد با خواهرم بد تا کنه با من طرفه!حاال م  ی!اون منو داره،مثل کوه پشت سرشم،هرکیرفتارکن

 . یا  گهیکس د ای

  هی باشه؛ما قراره با هم  ی وپا افتاده ا شیمورد پ  هی  یبزرگ نیبه ا زیکنم چ ی دروغ بزرگ! فکرنم  هی ستاره به من دروغ گفته  ی ول-

 با دروغ بنا بشه.  م یخشت زندگ ن یمن دوست ندارم اول م یکن  یعمر زندگ

ازخودش   یر یداشته که نخواسته بهت بگه چرا نم  یل یخودش دل ی دروغ نگفته حتماً برا یاحد الناس  چیستاره تا حاال به ه -

 ؟یبپرس 

 وقتشه خداعالمه.  یحاال کگفت به موقعش، ی هر بارم یول  دم،ی! چند بارهم پرس دمیپرس -

وستاره که رنگ به    نیتا ازمن. با اومدن نو  یبهش فرصت بده بذار ازخودش بشنو  ی پس بهش فرصت بده،اگر واقعاً دوستش دار-

بازوش   ریپسش زد  وخودش رفت، دست ز نیخواست بره کمکش که آه وانیداشت بلند شدن س  ی رو نداشت و به زور قدم برم 

: االن د یبه لب داشت پرس  یکرد که لبخند   وانیبه س  یتعجب کرد، نگاه ن یآه ۀاناز کار بچگ  نیرفتن. نو رونیانداخت و ازسالن ب

 ده؟ یم  یلبخند چه معن نیا

  هی  یمن وستاره فرا  ۀ خواد، اما رابط یخودش م یستاره رو فقط برا دم یفهم کنه؛ یمن وستاره حسادت م   ۀبه رابط  نیآه  نکهیا-

 ....نیآه ن یتکون داد: امان از دست ا ی سر نی. نومیهست یمی هم دو دوست خوب وصم ی! در واقع ما برا هیخواهر وبردار

  ه یبا  نی. آهدنیخند  ی زمیزریهم ر یکردن. گاه ی عقب نشسته و در گوش هم پچ پچ م وان یکرد. ستاره و س  ی م ی رانندگ نیآه

باحرص   نیبذارراحت باشن. آه  دن یرو د گه یهمد  کسالیبعد از  ی دار کارشون یآروم گفت: چ  نیبه عقب نگاه کرد، نو ۀن ییاخم ازآ

  یحرف گهیبهش گفت ود یرلب یزهرمار ز ه ی ن یخنده اش گرفت که آه نی کرده. نو  راموش به کل منو ف دهیبرادرشو د یگفت: ازوقت 

 نزد.....

شد.هاجرهم متوجه حسادت پسرش به   یلحظه از برادرش جدا نم هی .. بعد از شام ستاره با اصرارهاجر شام رو مهمون شد.. وانیس 

نگاه   هی  دهیبرادرشو د ی در گوش مادرش پچ پچ کرد:آخه از وقت  نیزد وگفت: پسرم زشته بذارراحت باشن. آه یشد لبخند  وانیس 

 رفتم.  ادش یکوچولو هم بهم ننداخته من کالً از 

رفتار رو با تو داشته   نیدامون ا ده،تصورکنیکار دستت م اد یاما دوست داشتن ز ی اره رو دوست دارحد ست نیخوبه که تا ا نیا-

فکرکردن حقو به   یداد بعد کم  رون یب  ی. نفسنیتو وخواهرت حسادت کنه ونذاره با هم باش   ۀبه رابط ی کس اد یباشه خوشت م

خوردن داره چون مخصوص خواهر و برادر    ی چا نیگفت:ا  یبلند  یاومد باصدا رونیب خونه از آشپز یچا ی نیبا س  ن یمادرش داد. نو

  ؟ یکن  یکارم  نیآه ی : پسرم چند ساله براد یپرس  وانیشو برداشت. هاجراز  س  یی چا وانی کرد ول یدرستش کردم... ستاره تشکر

براش   لی وک  نیکرده که چند  ر یدا ییوکالشرکت   هی  وانیگفت:زن عمو،س  ن یکرد نو ینگاه نیباال رفت به نو  وان یس  یابروها

 خودش وکالت شرکت رو قبول کرده.  ل یبه م شهیم  یبنده اس دوسال ه یمیداره چون دوست صم رهم ی کنند،دست به خ  یکارم
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 پسرم! یچه جالب! موفق باش -

 ممنونم خانم راسخ.-

 گفت.   یچشم وانیصدام کن. س  ی ب یب  هی توهم مثل بق-

 گفت...  ی باشه ا نی. آهمی حرف بزن شتریموضوع ظهرمون ب  ۀ تا دربار ی لوتخ ی جا هی  می بر ییتاد بعد ازچا  یآقا  - 

برگشتن بوشهر،   روزیبرگردوند: د ی نیبه س   شو یخال وانی و وروجکها کجا هستن؟ هاجر ل  نیازبچه ها گرفت:زن عمو آم یسراغ نینو

 بحثشون تموم شد..... ن ی. با بلند شدن آهشنیسوخت م  یهاش الک  یمرخص  ادبمونه یگفت اگر ز  ی م نیآم

ساعت از سه گذشته فردا هم روز   نیداخل شد:آه ن یکه زمان رو فراموش کردن. نو ی گرم بود طور یکتابخونه بحث شون حساب   تو

  وانیخوام. س  ی رفت:آخ اصالً متوجه زمان نبودم معذرت م یوارینگاهش به ساعت د نیدرباره اش صحبت کرد. آه  شهیخداست م

:  د یکش ی ا ازهی خم نیفردا. نو یجلسه مون بمونه برا  یۀ کنم بق  ی رو جمع کرد و داخل پوشه گذاشت:خواهش م ز یم ی رو یکاغذها

اون.   شی منو ببر پ ی خواهرم باشم اگر لطف کن ش یخوام امشبو پ ی کرد:م ی من من وان یتا اتاقتو بهت نشون بدم. س  ایب وانیس 

تا راهو بهت نشون بدم... ستاره با   ایب نداره دنبالم  یاشکال چیبهش رفت:ه ی رّه اچشم غ ن یخواست مخالفت کنه که نو نیآه

.  ادیسمت اتاقش م وانیس  د یگفتن. درکمال تعجب د ی رمیآورد داشتن بهم شب بخ رون یبچه ها سرشو از اتاق ب یسروصدا

گفت   یام یاالن م هی صداش زد. نیوارد شد. خواست در رو ببنده که آه وان یرو لبش نشست در رو کامل بازکرد وس   یلبخند 

 دستشو گرفت: حالت بهتره؟  ن یآه ؟یداشت  یجان کار نیآه جانم رفت: رون یوب

تو   یخوشحال باش، شاد شهی:همد یبه جمله اش خند  ن یبهترترهم شدم. آه دم یتو وداداشمو د  ۀکه رابط ی آره، به خصوص از وقت-

  نیآه ۀ گون یرو  یچشم بهم زدن بوسه ا  هی زد، در  یطون یحتماً به خودم بگو.ستاره لبخند ش  یداشت ی اگر کار! کنهیمنو هم شاد م 

بوس رو لمس کرد و لبخندزنان به   ی. جا دش یبوس  ی که م  هیبار نی مات حرکت ستاره بود. اول نی زد و با دو به اتاقش رفت.آه

 اتاقش رفت.... 

کرد   یخوابم. ستاره نوچ  ی م ن ی! خوب منم رو زمهی معترض گفت: چه کار وان ی. س د یکه کف اتاق پهن کرده بود خواب  یرختخواب تو

لباس   هی د شلوارک شو از تو ساکش درآورد وپا کر  وان ی. س نیبا هم کنار اومد  نی:خوشحالم که تو وآهد یدست راست خواب ی رو

 دررفت.   میخستگ  شی:آخد یتخت دراز کش ی د،رویهم پوش  یراحت

 رو شاخش بودم.  گه یبود منم که د ینیامروز روز سنگ -

خوشحالم که انتخابت به جا   ه یپسر خوب ادیبه نظر م دمیازش ند  یبد  ز یداشتمش چ رنظر ی بودم و ز نیستاره تا االن که با آه-

 بوده. 

 بود؟   ی قدر از دستت شاک  نیکه ا ی بدبخت گفت  نِیبه آه  یتوچ  یبا اخم سمت ستاره خم شد:راست وان یممنون داداش.س -
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 ! ؟یمثالً چ-

  یخواستم کس ی! مربوط به فرارم بوده،نمدمی. ستاره با خنده گفت:آهان فهمیدروغ بزرگ بهش گفت  ه یگفت که  ی دونم! م ینم-

رد کوچولو   ه ی  هی خودشو داره کاف یکه! بابا آدمها ی دون ی کنند،م دامیو پ  رنیرَدمو بگ  دمیترس  یبفهمه م  ی زیچ م یزندگ قت یازحق

 . یاز خودت به جا بذار

 بود؟  ی قدر شاک نی که ا ی بهش گفت یحاال چ-

  ی خرج یمجبورم برا  کنه،منمیم ینداشته ام زندگ ۀ عم شیهستم که بابام ناتوانه وپ ی ریفق  ۀ خانواد ه یدختر از   هی اوووووومم -

.  نیبود فقط هم ی دروغ مصلحت  هی  ه یکشاورز  یکار کنم، مدرکم هم مهندس  زنه یشون سر به فلک م  نه یبابا که هز یخونه وداروها

: خوب  د ی بارزت اضافه شد. ستاره لب ورچکه به لطف فرارکردنت به اون صفت  ی تکون داد: ستاره دروغگو نبود ی سر وانیس 

 ! گهیمجبور بودم د

اساسه و زود رو سرت آوار   ی سست وب هیکه با دروغ بنا بشه از پا یکه به دروغ حساسه، ستاره مواظب باش، زندگ ی نیآه  ینه برا-

 حتماً درکت خواهد کرد.  هی وخوب ی اون مرد منطق ،یبهتره هر چه زودتر راستشو بهش بگ  شه،یم

کنم،   ی م تتیکامل گفت:منم پشتت هستم وحما  نان یبا اطم وانیداداش. س   یتو بگ  ی چشم هر چ ،یینجایدلم قرصه که تو ا حاال-

 مورد استثنا قائل شدم. ه ی ن یفقط تو ا

 کردم.   یکارمیممنونم داداش، اگرتو رو نداشتم چ- 

خون   یخودمم با عروس  یکنم که اختالفات تون به حداقل برسه،راستشو بخوا   یم  مویبابا هم سع یۀتو قض  ست،یبه تشکرن یازین-

 بس شدنت مخالف بودم. 

. لبخند ستاره همزمان شد با بستن  میخواهر! که اونم خراب خواهر  ه یو  مییزد:ما ی لبخند   وانی! س یل یخ وانیس  ی خوب ی لیتوخ-

 شده بودن....  نیسنگ  ی لیپلکهاش که خ

 بود.......   ن یاز سالن قدم رو منتظرآه رون یپالتو ب یبهایکت رفتن،ستاره دستهاش تو جصبح زود به شر  وان یوس  نینو

  ش یگذاشت: تو راه بخور  فشی رو که گرفته بود تو ک یاومد. لقمه ا  رونیکفشهاش بود که هاجر از آشپزخونه ب   دنیپوش  درحال

 حرکت کرد...... ع یانداخت و سوار شد وسر نیماش   فشوعقبیرفت ک  نگ یتشکر کرد وهمراه ستاره به پارک  یمادر.عجله ا

کردن بود.   پ یکرد سرگرم تا  اینگاهش کرد. ستاره سرشو سمت دن یستاره برگشت وسؤال یاومدن با صدا رونیازآسانسور ب ی وقت

باال   نیآه ی ابرو ی تا ه یخوام باهات حرف بزنم.  ی م رون؟ یب م یبربا هم  یکف سالن دوخت:امروز وقت دار   یها ک ینگاهشو به سرام

 !یشنهاد ی!اونم چه پنداد یشنهادیپ ه ی :چه عجب خانم د یپر
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 خوبه؟  رونیب م یریناهار م  یدست به دست کرد: برا  فوی ک نیگفتم. آه  ی مسخره نکن جد -

 . هی کم طوالن ه یآخه حرفهام  یبعد از ساعت ادار  شه یاگرم-

  م یمسائل تو زندگ  یسر ه یبهت گفتم   ادتهی! ستین ینگران کننده ا  زی شده ستاره؟ نگران شدم. با هول گفت: نه نه نه چ ی طور-

 گفت و به اتاقش رفت...   یکارمندها رو کنجکاو نکنند باشه ا   ریسا نکهیا  ی . برادهیاالن وقتش رس  گمی هست که به موقعش بهت م

 ؟ یکرد   دایمدرک رو از کجا پ  نی: اد یاد پرس د وانیرو که مطالعه کرد دست س   یا برگه 

 رازه جناب راسخ. ه ی نیا-

 ؟ یصدام کن کی به اسم کوچ م ییهروقت تنها شه یم-

دفتر. برگشت سرجاش،  اد یب د یبه ترک زاده بگ  د یبرداشت: خانم راد لطف کن و یگوش  ن ی. نوستین یمشکل یراحت تر  ینجور یاگرا-

نگاه کرد تا   ی کی  یکیپوشه رو برداشت بازش کرد برگه ها رو  نی. آهست یاز لطف ن یگذاشت: بخونش خال ن یآه یپوشه جلو  هی

 بودم.  ده یشرکت رو نشن نی: تا حاال اسم اد یپرس  ن یکرد از نو م اون برگه زو ی . رود یشرکت رس  ه یبه اسم  

  نیبهش کرد: ا یبرگه رو گرفت ونگاه وان یهست. س  سیکه بهمون ضربه زده، البته تازه تأس  ه یشرکت نیهم ی ازشعبه ها یکی-

که   ز یچ رهمهی زد ز لیسفارشات آماده شدن موقع تحو  یزغال سنگ وکُک کرده بود اونم با تُنِ باال، وقت  یتقاضا داًیشرکت جد 

  نیپول غرامت رو هم نداشتن که بِدن، پشت سر هم یحت دنیو پا پس کش ارههمه زغال سنگ وکک رو ند  نیا د یتوان خر

 . میضرر کرد ادی. چون پول غرامت رو ندادن زد یشرکت باالفاصله شرکت رِساپخش هم دبه درآورد وعقب کش

بوده؟   یکار چ  نیهدفش از ا نکه یره؟ای گ  یدستور م  یازک  ه؟یک رش یمد  نیکن بب ق یتحق د یشرکت جد  نیا ۀ تو دربار نینو-

  میکه دار یاگر نه! طبق اون سند  چیبرو با شرکت رِساپخش حرف بزن اگرغرامت رو پرداخت کردن که ه گه یبار د هی توهم  وانیس 

  وان یس  یباز وترک زاده واردشد... بعد ازمعرف یدراتاق با تقه ا   وانیبا بله گفتن س  مانکن و بذار اجرا. همز م ینامه تنظ تیشکا هی

گرفت    وانیبرگه رو از دست س  نیدامون بودم. آه ش یترک زاده نشست گفت: معدن پ ؟ ی: تا حاال کجا بود د یپرس  نیوترک زاده آه

بعد سرشو از برگه   قه یمشغول خواندن شد.چند دق ه زاد  ست؟ترکیشرکت برات آشنا ن  نینام ا نی : ببد یوبه ترک زاده داد پرس 

 شده؟  سیه تأس تاز م، یبه اسم دلبان ندار یاطراف شرکت نیآورد: نه، ا رون یب

نه   یار یبرام م  یجواب درست وحساب هی نه؟  ایهست  یشرکت  نیهمچ نی اطراف رشت رو بگرد بب یشهرها نیآره!طاهر تو هم هم-

با   یوار یچشمش به ساعت د ن یکه آه نی . همد یطول کش یسه ساعت  باًیگفت. جلسه شون تقر یحدس وگمان! ترک زاده بله ا 

  ی جلو یخداحافظ ه یجلسه با تو، با  یۀبق نیزودتر برم، نو د یدارم با  یمجا کارمه هی من  د یبدست بلند شد: ببخش فیعجله ک

 متعجب سه نفراتاقو ترک کرد......   یچشمها



 من ستاره  دیام

174 
 

االن نه،   ی ول  گم یشدن گفت: بهت م ادهیپارک کرد قبل از پ یکنار نویماش  ن یهات غرق شده؟ آه یکشت  ؟یقد رتو فکر  نیچرا ا-

 ...شمیهالک م  یکه دارم از گرسنگ  میبر

  کتیخواد شر  ی نم یشروع به خوردن کرد. ستاره محو خوردنش شد:آرومتر کس عی سر نیورفت. آه د یچ ز یم  یغذا رو رو گارسون

بخورم   یزی که نتونستم چ ی اون قدر حرصم داد روز یگاو رو درسته بخورم، د  هی گرسنمه،حاضرم  یل یبشه!لقمه شو قورت داد: خ

 کنم.  یغذا رو حس م  ۀدارم مز  ی حاال که کنارم

 ! ؟یفقط مراقب باش منو نخور -

 خورم ها! ی از تو بهتر؟! ستاره رو ترش کرد: چندش! دارم غذام یخورمت چ یآدمخوارها م نینبود به موقعش مثل ا ییاگرغذا-

  یپا رو پا انداخت گفت: خوب م  ن یلوشون بود آهج ییساعت بعد چا م ی نپرس تا منم جوابتو ندم دوباره مشغول خوردن شد.... ن-

  ن یرو بگه. آب دهنشو قورت داد، ترس اونو داشت که آه ی بود همه چ دهیسرپا گوشم. وقتش رس  ، یباهام حرف بزن یخواست

 ! ینپرس  یسؤال  چ یحرفهام تموم نشده ه  ی بده تا وقت ول زد: ق  ایپسش بزنه،بسم ا... گفت ودل به در

 گفت و شروع کرد به حرف زدن....  ییتو د یبه ام یدوخت تو دلش اله ییم. ستاره نگاهشو به چافقط گوش بد  دم یقول م-

  نجا یا یخوا یم  ای ی ایکنم همرام م یجمع آور  یشتر یبرم تهران تا مدارک ب د ی: من باختیخودش ر ی آب برا یوان یل وانیس 

اومد   شیپ یسپردم مشکل  زدان ی و   نوی رو به م ز یبمونم،همه چ نجایا د ی: بازگفتیم ی رو یجمع کردن برگه ها  نیح ن ینو ؟یبمون

خوام برم رشت   ی م ستم ین ی. ترک زاده بلند شد قبل از رفتنش گفت: منم تا چند روز انهیبگو اونم تو جر نویبه م  ای ریتماس بگ  ای

 .نیریتماس بگ  نیداشت  یبشه، کار رمیدستگ   یزیچ  هی  د یاطراف، شا یوشهرها

 اطالع بده. یشد فور  ی ترک زاده هر خبر  یدر پناه حق،آقا-

 چشم! خداحافظ. -

 تهران.  ی بر ی تون  یو کوالکه، نم ی االن که هوا برف وانیس -

 . میگفتن دار   یحرف برا ی ستاره باشم کل شیخوام پ ی مدت م  نیتو ا فتم،یکه هوا بهتر بشه راه م نیهم-

 ه.مثل تو دار  ی که برادر  هیستاره دختر خوشانس-

 . میمثل ستاره دار یکه خواهر  میبرعکس! ما خوشانس-

خودش   یتو رو خدا! اصالً هم به رو  ین یب یدخترنابغه،اِ اِ اِ اِ اِ ! م  ه یکردم ستاره خواهرت باشه!  ی! فکرنم ؟ینیب ی کارخدا رو م-

دختر!همه   ن یا ه یبه حالش سوخت،عجب مار مولک یک یجا زد که دل من  ر یفق  یبار بگه من اِلم وبِلم، خودشو طور  هی که   اوردین
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  ی! من برا ی بخند  ی نثارش کرد: بخند! حق دار یظی کوفت غل ه ی نیکرد بلند نخنده. نو ی سع وانی.س دمون رو سرکار گذاشته بو 

آماده  خواست براش  یستاره برادرباش، نذار احساس کمبود کنه هرچ  یدر نبود من، برا  نیشد: نو ی جد  وان یستاره دارم. س  نیا

به بعد هم   نیچشم! تا االن که براش برادربودم از ا ه چشمش گذاشت: ب ه ی دستشو رو   نیکنم. نو ی کن بعداً باهات حساب م

 . یخواد پولتو به رخم بکش یهستم، درضمن نم

 کنم.  ی باشه جبران م ی ازت ممنونم عمر-

 .یچطور جبران کن  گمیخواهرت بعداً م مثل اون  فته،ی خوره، جبران کردن هم وظ ی م ییروزها   نیرفاقت به درد همچ-

 مثل خواهرم! -

 گذاشتم به موقعش.  ی بله! اونم قراره برام جبران کنه ول-

 ! یاون وقت با من طرف یکن  تیخواهرمو اذ ی به حالت بخوا یآدم فرصت طلب! وا  ه یتوهم -

 . اوردمیستاره خواهرته داشتم شاخ درم دمیفهم یوقت ییگذشته، خدا  یاز شوخ-

 اونم از نوع بزرگش.  زه،یستاره استاد سوپرا-

 باهات موافقم....  نویا-

رستوران رفت وآمد عابران رو نگاه   رون یتو سکوت،ب ی بده مدت یر ییتو نشستنش تغ  نکهیبدون ا نیستاره که تموم شد آه یحرفها

نره،با بلند شدنش چشم توچشم هم شدن:من   ادت ی ی رو که بهم داد  ی ن قولگفت: فقط او   یفیآروم و ضع ی کرد. ستاره با صدا

سؤاالتمو بدون جواب   ی خوا ی صداش زد:م د ی. گام اول به دوم نرس یر یبگ  میو درست تصم  یفکرکن  شتریب یی تا تو تنها  رمیم

! رستوران از قبل شلوغ تر شده  نیبا حرص حرفشو قطع کرد: بش نیخوا... آه ی :االن نه! االن مسادیبرگشت و سرجاش وا  ؟یبذار

..... بعد از  امی روشن کن تا ب نو یداد: برو ماش   رهرو دست ستا چییخلوت تر. سو یجا ه ی م ینه، بر نجایبه اطرافشون کرد: ا یبود،نگاه

 حساب کردن از رستوران خارج شد......  

 : کجا برم؟  د یکردن پرس  ی در حال رانندگ ستاره

 وقته اونجا نرفتم.   ی لیبرو سمت امامزاده، خ-

اونجا. محکم تراز قبل گفت: تو فقط برو. ستاره   می بر یگ یبد اعالم کرده اون وقت م تیوضع یساعت چنده؟ هواشناس  یدون   یم-

راه   گهیه بود دامامزاده رفت  ی ب یبا ب  ینداشت و به سمت امامزاده راند.چند بار یا  دهیفا ن ینزد مخالفت کردن با آه یحرف گهید

  م یرو ن یا  قه یپانزده دق ر یگردن..... برف باعث شده بود مس  یبرم ریو د  رنیداد به امامزاده م امیبه مادرش پ نیشناخت. آه یم
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شد   ی تو خونه هم م  نجا؟یا م یاومد  یچ  ی برا ن ی: آهزدیپارک کرد. ترس تو چهره اش داد م ی گوشه ا  هی  نویساعته برسن. ماش 

 رو روشن کن.  یر کرده بود: بخا دایکرد، برف شدت پ  رونیبه ب ینگاه ن یحرف زد. آه

  یکی. ستاره وحشت زده به امامزاده که تو تارستی: سردم نومد یکرد اما از موضعش کوتاه ن ی م تشی سردت شده؟ترس ستاره اذ-

  ی م تشیاذ  ن یترسم. سکوت آه ی م یک یتار ن ین از ام دم،یتو خونه جواب م ی دار  یهرسؤال میبرگرد ایفرو رفته بود نگاه کرد: ب

 کرد. 

. منتظرشد  د ی پالتوشو باال کش ۀ قی شد،  ادهی پ نیباز باشه. بدون حرف از ماش  د یتو امامزاده شا م یکنم، حداقل بر  یخواهش م نیآه-

به   ی.چند پله رو باال رفت. درامامزاده قفل بود. نگاهد یسمت امامزاده دو  نیقفل وهمراه آه  نو یماش  یکنه. درها  شیتا ستاره همراه

  ۀکه فاصل ی. سمت اتاق ایبلند گفت: همرام ب ییبا صدا ن یآه م؟یکارکنی حاال چ-. نهیقدرت خادم امامزاده رو بب د،یاطراف کرد شا

 .د یبه گوشش رس  هی ک د یپرس  ی قدرت که م  فیضع ی و در زدن. صدا ستادن یبا امامزاده نداشت رفتن. دم در اتاق ا یچندان

  ی چ نجایوقت شب ا نیبابا؟ ا یی کرد: تو ینگاه  نیبه آه ی کیدر با صدا بازشد. تو اون تار ۀ هاجر. لنگ  ی ب ی ! پسربنیمنم قدرت،آه-

 ؟ یدرشو بازکن ی لطف کن  شهیخواستم برم امامزاده م یگفت: م  یبعد از احوالپرس  ن یآه ؟ی خوا یم

زد:نامزدمه   ی لبخند  د ینگاهشو فهم ی معن  نیبود دوخت. آه  سادهی پسرم؟ نگاهشو به ستاره که چند قدم دورتر وا ی چ یبرا-

 .  ینگ  ی زیچ یشدن عقدمون به کس یخوام تا رسم یدونه، م  ی نم یز یموضوع چ نیازا ی قدرت!هنوزکس

 لحظه درباره تون فکر بد کردم حاللم کن پسرم!   هی گفت،  ی هاجر بهم م یب  یمبارکه، کاش ب-

 کردم.  ی بد م یقدرت منم بودم فکرها یحق دار -

رو برام   دهایداد: پسرم کارت که تموم شد در رو قفل کن و کل نیرو به آه  د یگردم.....قدرت کل یچند لحظه صبرکن االن برم -

گوشه منتظرنشست. ازسرما دستهاشو   هی ستاره  ارت،یبعد از ز گردونه..... ی رو برم دهایتشکرکرد. بهش قول داد کل  نی. آهاریب

.  دنیچیبرداشت واومد کنارش نشست. چادرها رو دورخودشون پ یچوب لباس  یاز رو  مازدو چادرِن  نیدورخودش حلقه کرد.آه

  یدلم برا  ومدم؟ ین  نجایچند وقته ا یدون   یبه دورتا دور حرم کرد:م   ینگاه ن یبشه. آه دهیسؤال پرس  ن یستاره منتظر شد تا اول

  ؟ی : چرا در مورد مدرکت بهم دروغ گفتد یس سؤالشو پر نیمنتظره.اول د یفهم  د یتنگ شده بود. سکوت ستاره رو که د ارتشیز

که    یکار درست  نیفرستاد: مجبور بودم! بهتر  رونیحوصله شو ب ینفس ب ؟ستاره یبد  ی دار ی حیپدرت وخانوده ات چه توض ۀدربار

 . یبد رو انتخاب کن ی مجبور ی بکن ر یبد وبدتر گ نیب ی بود، وقت نیهم د یرس  ی تو اون لحظه به ذهنم م

وجود داره که باز بهم دروغ    ینیاالن چه تضم ،یراستشو بگ  یتونست  یراحت ازش بگذرم، حداقل م ستین  یتیاهم ی موضوع ب-

 ؟ینگ 
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که دروغ نگم،    دمیهم بهت نم ی نیتضم  چ یبزنم رو حرفم هستم،ه یم حرف ه ی مورد، وقت  هی  نیمن تا حاال دروغ نگفتم ااِل تو ا-

  دم،یاز سر بازکردنت از خودم دارم دروغ به خوردت م یبرا  یکن یخودت فکرم ش یپ ،یکن  یبخورم باورنم ه یاالن هر چه قسم وآ 

 . میزن ی با هم حرف م یآرومتر شد  ی بذار وقت

 نییباال وپا ی گذره هنوز اون پسره دنبالته درسته؟ ستاره سر  یاز اون موضوع م کسالی نکه یدنبالته؟ با ا روان یگفت س  وانیس -

 بله.  ی کرد به معن

 هم اضافه شد.  روان یس  نیکم بود حاال ا روز یمشکلم با ف-

گفت: ستاره تو  به دندون گرفت و ی لب نیخواستم عروس خون بس بشم گناه کردم ؟ آه  ی چون نم  ه؟ یوسط چ  نیمن ا  ریتقص -

بودم تا    یو.... دنبالت م  روانیو س   روزی! پس من شانس آوردم که نظرت راجع به من مثبت بوده وگرنه االن مثل ف؟یمار دار  ۀمهر

من با   ی تا آسمون برا ن ینکن، تو از زم سهی مقا  هی وقت خودتو با بق چیکرد: ه ن یآه یچشمابه  ینگاه طوالن ه ی. ستاره یجوابمو بد 

همه کسم   یکنم که شد   یامامزاده اعتراف م  ن یسلطان قلبم؟! اما تو ا یدونم چطورشد که عاشقت شدم وشد  ی ،نمیفرق دار  ه یبق

  کاریتکون داد:ستاره من با تو چ ی وسر د یکش  یآه  نیه. آدمیبهت قول م نو یمگرمرگ بخواد ما رو ازهم جدا کنه ا م، یزندگ ۀوهم

توش باشه. ستاره به    یهمه سخت نیمن ا ۀ کردم دوست داشتن دوبار ی قدرسخت باشه، فکر نم نیکردم داشتنت ا  یکنم؟ فکرنم

  ی ذارم،برایکه باشه بهش احترام م یهر چ  متیمطمئن باش تصم ، یریبگ  ی میهرتصم ی داد: تومختار ه یپشت سرش تک وارید

دست سرد ستاره رو تو   ن ی. آهیداشته باش   یآروم ی زندگ ، ینینب بیحاضرم ازت بگذرم تا تو به خاطر من آس  ی تو،حت یخوشبخت

که تو قلبم راهت دادم و زود هم   ی بود یدو روزه ا  یکیمهمون  یکن  یم  الیخ ؟ی درمورد من فکرکرد ی دستش گرفت: تو چ

  زنمیم  یداشتنت دست به هرکار  یازدستت بدم، برا ی براحتکه   اوردمین دستتب ی ! به آسونیکنم، سخت در اشتباه  یم  رونتیب

  روان یوس   روزیف  ره،یتو رو ازم بگ  ی کس ذارمینم ستین ی هوس وبچگ  یحاال که مطمئن شدم دوست داشتنت،عاشق شدنت از رو 

 تونند بکنند.  ی نم ی غلط چیهم ه

 . امیبرب روان یس  ا ی روزیف   ۀتونم از عهد   ینم ییدونم به تنها ی رو دارم، چون م وانیس  تیوحما  یبانیشتیاالن پ –

  یوقت   یخوام بهم قول بد  یامامزاده م  نیخوام، تو ا  ی بدون تو رو نم یکنم، من زندگ   یم تیهستم و ازت حما وانیمنم کنار س -

و تنهام    ی ارم بمونکه بخواد تو رو ازمن جدا کنه، کن  یکه بهت سخت گرفت،هرچ یکه شد،هرچ  ی هر چ یبا پدرت روبرو شد 

گاهت باشم، با صالبت رو در رو بشم و    هیکنم، تک تیقدمهامو بردارم و ازت حما کممح ی که منم با پا  ینکن خم یسنگ رو   ،ینذار

 مورد.  هی ااِل تو  دم،ینگاهش کرد:بهت قول م قی تو رو ازش بخوام. ستاره عم

 ؟ یچ-

  ی که من کنارت نم ه یاون زمان، زمان رهیبرسه و تو رو ازمن بگ  یبیاز طرف بابام بهت آس  ایبخواد جونتو به خطر بندازه  ی زیاگرچ-

  نیخودم تو رو نابود کنم. اخم تو صورت آه ی ها ی که نخوام به خاطر خودخواه  یهست ی وخواستن زی قدر برام عز  نیا ن،یمونم آه
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  ی با هم م  ای م یشیبا هم برنده م ای یباز نیا ی تو ،یتا آخرش باهام باش   د ی! بایکرد   خودی: تو بادد ی شو نشون م  ی تینارضا لیدل

نگو، بهم قول بده تا آخرش باهام  ی زیچ سسسیلبش گذاشت: ه ی انگشت شو رو نی. ستاره لب بازکرد تا حرف بزنه که آهمیباز

دستشو باال   ،ی مون ی کرد: حاال دلم قرصه که باهام م پاکشبا سر انگشت  ن یاومد.آه نییچشم ستاره پا ۀ از گوش  ی. اشکیهست

  ییتکون داد با صدا ی .ستاره سرمیتا آخرش کنارهم باش  م یبند  یامامزاده با هم عهد م نیتو ا نجایبهش زد: پس ا یآورد وبوسه ا 

: اوه اوه اوه! ساعت  فتادامامزاده ا ی رواینشست. نگاهش به ساعت د نی رو لب آه ی. لبخند دمیگفت: بهت قول م ه ی مرتعش از گر

درحال    نیاومدن. آه رون ی کردن و از امامزاده ب زون ی آو یچوب لباس  ی شده... چادرها رو رو رمون ید یشبه، بلند شو حساب مه ین ۀس 

و شد.  روبر  اهپوش ی. برگشت، با چند مرد س نیازدستش افتادن زم دهایستاره هولش کرد وکل غیقفل کردن درامامزاده بود که ج

  یبود:شما ک ر یهم اس  ی داده، ستاره تو دست سوم ه یشون کنار در امامزاده تک گه ید  یکیمردها پشت سرش بود   اوناز  یکی

اومد:   نیرو لب آه  ی. پوزخند میحساب اومد  ه ی تسو ی فکرکن برا میهست  ی ک ی بدون ستین ازیگفت:ن ی مرد پشت سر ن؟یهست

به   یبود اشاره ا  ن ی. ستاره حواسش به نفرپشت سرآهیکن ی م  لسؤا یدار   یاد یگفت: ز ی اون وقت؟ نفر دم در یحساب چ ه یتسو

حس شده   ی هوا ب یستاره روگرفت. دستهاش از سرد  رمنظور ید نیبه خادم امامزاده. آه  میبد  د یرو بردار با دهایکرد: کل دهایکل

قدرت تمرکزهمه رو به   ی . صداین یب یبد م یرو برداره نفر پشت سرش گفت: دست از پا خطا کن  دهایبود. خواست دوال بشه وکل

حرکت خودشو از   ه یخوان؟ ستاره از فرصت بدست اومده استفاده کرد با  یم  یچ نجایهستن؟ ا  یک  نهایپسرم ا نیهم زد: آه

با نفر پشت   نیافتاد.آه نیزم  یآخش بلند شد و رو  ی مرد زد،صدا ید ومحکم وسط دو پادست اون مرد رهاند، زانوشو خم کر 

مشت   ریرو ز ی چطور مرد دوم یکیستاره بود که تو اون تار ی. قدرت مات رفتارهایهم با نفر دم در ه شد. ستار زیگالو شیسر

قدرت رفت.   یچند نفربه دونفر! ستاره حواسش پ  هاخبریشده باشه داد زد: از خدا ب داریولگد گرفته بود. انگار تازه از خواب ب

کج کرد که به   ن یاومد. جهت مبارزه شوعوض کرد تا سّد راه اومدن قدرت بشه. قدرت راهشو سمت آه یداشت به سمتشون م 

هوا رفت.   زد وخوردها چوبشو بلند کرد و به کمرمرد زد. نعره اش به نیاومد. قدرت ب  یاون مرد چاق وقد بلند بر م  ۀازعهد  یسخت

از فرصت   ن یشد. آه نیاش زد که به درامامزاده خورد وپخش زم ۀن یمشت محکم تخت س  ه یهمون مرد سمت قدرت برگشت 

به   یبه ستاره که از خستگ  یخورد صداش از زور درد باال رفت، نگاه نیپشت زانوش زد، مرد با زانو زم  یاستفاده کرد با پا به گود 

زانو زد صداش کرد:آقا    نیزم ی . ستاره کنار قدرت رود ید  یدرست نم  یکینفس زدن افتاده بود، کرد. چهره شو تو اون تار

برمش تو   یم  نیبازوشو بلندش کرد:آه ریگفت:حالم خوبه بابا. دست برد ز ی فیضع ی رمرد ناله کنان و با صدایقدرت،آقا قدرت! پ

گفت...... کنارهمون مرد چاق زانو   ی باشه ا ن ی.آهمیبد  س یپل لیو تحو  م یو اوباش رو جمع کناراذل   نیگردم تا ا ی خونه اش، برم

چه   ستیکرد: به تو مربوط ن  نیشو به آه  گنیدرهم از درد نگاه خشم ی ا  هرهسراغم؟ مرد با چ ییایکرده ب  رت یاج ی: ک د یزد پرس 

ربطش   یفهم  یزنگ زدم اون وقت م سیبه پل  ی آورد وگفت: وقت رون یپالتوش ب  ب یاز ج و یبلند شد گوش  نیکرده. آه رم یاج یکس

 از اون مرد فاصله گرفت: الو صد وده!  یمتر  ه یدم گوشش گذاشت و   وی! گوش هیبه من چ

-......... 

 .د یبرسون  عترخودتونیهرچه سر  شهیچند نفر اراذل واوباش تو امامزاده هستن م-
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-........ 

 درسته؟   ،یریگ   یدستور م  روز یاز ف ، ی: به نفعته که بگ ستادیشد باالسرش ا ک یون مرد نزدمنتظرم ممنون. برگشت، دوباره به هم-

-....... 

فکر کنم اونها بتونند ازت   رسهیم ۀ قی باش که تا چند دق س یباشه! حرف نزن! فعالً دو تا از دوستهات غش کردن تو هم منتظر پل-

 حرف بکشن.

-....... 

 باز مرد سکوت کرد.  ؟یبگ  یتون  ی که م نویا ه؟یاسمت چ-

  هوش یکه ب ییاون دو تا ی با سخت نیسرد شده بود و برف قصد بند اومدن نداشت.آه ی . هوا حسابمیمون  ی باشه نگو! پس منتظرم-

  ی کرد: م  زینزنند. مرد چاق هم کم کم سردش شد. چشماشو ر خیتا از سرما   د یمال ی کشوند. دستهاشو بهم م وار یبودن رو سمت د

  م،اسممیاومد  روز ی زد: درسته از طرف ف یشد. منتظر موند تا اسمشو بگه. مرد پوزخند  کتر یبهش نزد ن یآه ؟ یاسممو بدون یخوا

تش خم شد با  رو صور ن یآه ؟یکارکنی چ ی خوا ی م ؟ یچ یاومدم، ک  ی از طرف ک نکه یهم ا یدون ی بهرامه، حاال هم اسممو م

  هی پوزخند مرد رو اعصابش بود: تو  ؟ین بز یی اون قدر ارزش داشت به خاطرش دست به آدم ربا روزیف  فیکث ۀانزجار گفت: نقش 

 ! که چشمش فقط  دنبال ناموس مردمه. روزیمثل ف یآشغال

حالمو   روزیچهره درهم کرد با نفرت گفت: تو وامثال تو وف نیزده؟ آه یکار  ن یهمچ هی دست به   روزی که ف  ی کرد ی کار  هیحتماً -

درحال صاف    نیبودن. آه هوش یبه اون دو دوستش کرد هنوز ب یلجن که بهتون نسبت بدن.بهرام نگاه ف یح د،یزن ی بهم م

درشتش   کلی ون هبهرام با ا اد یخورد که آهش دراومد. تا به خودش ب نی شد ومحکم  با کمرزم یخال  رِپاش یز هویبود که   ستادنیا

از اتاقک   یزود  ن ینداشت ستاره به ا ید یبند نبود. ام یی . فرصت دفاع از خودشو نداشت. دستش به جازدیروش افتاد ومشت م

کرد. دست مشت شده شو باال آورد با شدت هر چه تمام تر به چشمش زد. آخ   ی دفاع از خودش م ی. تموم تالششو براادیب رون یب

  زهم یهنوزگالو ن ی.بهرام وآهد یبه سرعت طرفشون دو دهیدر یاومدن ستاره ازاون اتاقک. با چشمها رونیب بلند بهرام مصادف شد با

ولگد   رمشتی زباال اومد. ستاره دست بردار نبود با خشم بهرام رو  نیپرتاپ شد. نفس آه ی ستاره به سمت یمحکم پا ۀ بودن. با ضرب

بلند   ی. با نفرت به بهرام نگاه کرد که نازدیته گرفته داد زد: ستاره ولش کن... ستاره نفس نفس م یی . با صدازدیگرفته بود وم

  نیآخ آه یرفت. کمکش کرد بلند بشه،صدا نیراحت کرد. ستاره به سمت آه الشو یخ یتا حدود  سی پل ریآژ یشدن نداشت. صدا

قدرت   شی پ قهیتکون داد: فقط چند دق  ی گرفته. ستاره سر  گفت: کمرم! فکرکنم ده ینفس بر نیشد؟ آه یبند دلشو پاره کرد: چ

رو   نیشد آه کشونینزد  ی از جواب دادن منصرف شد. افسر سهایبا اومدن پل نی.آهیسر خودت آورد  یی چه بال نیبودم ها! بب

  نیتن لش ها رو ببر نیگفت: فعالً ا  طورنشسته همون  نیآه د؟یکن   یکارمیچ نجایوقت شب شما ا نیشناخت:جناب راسخ ا

  هوش یاونها هنوز ب یاونجا. افسر برگشت و به اون سه نفرنگاه کرد دو تا  امیم تیشکا ی چشمم نباشن فردا برا یجلو  ی کالنتر
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اومد، کار   ونبه کمک یب یامداد غ ه یزد:نه  یبه ستاره نگاه کرد لبخند محو  نیلت وپار شدن کار شما بوده؟ آه ی چطور نیبودن: بب

 اون بوده. 

 ... د یکنم بلند ش   یمن کمکتون م  اوردن،یسرتون ن ییبال ن یشانس آورد-

لطفاً   ده ید بی نشست. قبل از رفتن به افسرگفت: قدرت هم آس  نیفقط آروم که کمرم داغونه... با کمک افسر وستاره داخل ماش -

 .د یاونم با خودتون ببر

 ...د ینگران نباش  د ی شما بر میما کارمون رو بلد -

  یخبر م  ه یبه من  د ی:تو نبازدیکنارخواهرش نشسته وآروم باهاش حرف م وان یرفت. س  یپرستار ستگاهیدارو سمت ا  ۀس یبا ک نینو

ستاره نشست.   ۀ گ یسمت د نی. نوفتهیب یاتفاق  نیهمچ ه یکردم  یروبرو گرفت: فکرنم واریدلم هزار راه رفت. نگاهشو از د  ؟ یداد

  ن، یرفت یی جا ن یهمچ هی بندازه چرا به  رتونیخلوت گ ی جا هی وره افتاده تا روز تو شهر د یف ی: وقتد یآخر ستاره رو شن ۀجمل

  ه یگرفت بعد   نییسرشو پا نیداره؟ نو کارخواهرمیچ ه؟ ی ک روز ی: فد یبود پرس  نینو  یحرفها جیگ  وانیمتوجه توئه. س  شترخطرش یب

ضربه بزنه، دوره افتاده تو شهر   نیخواد به آه ی ستاره م قیاز طر ن،حاالیکه خاطرخواه ستاره اس و دشمن آه ی کیمکث گفت: 

 که عاشق ستاره شده واِل وبلِ.

  رونیگفت. دکتر از اتاق ب  یبله ا نینو  ن؟ یخبر داد س یدلش خواست بکنه، به پل ی صاحبه هر کار ی غلط کرده مگه ستاره ب-

  یز یچ ه ی ستاد،یشد دکتر؟ دکتر ا ی: چد یپرس اومد.هر سه بلند شدن. ستاره جلوتر ازهمه پا تند کرد خودشو به دکتررسوند نگران 

  یز یچ ی. روبه ستاره وهمراهانش کرد: خوشبختانه عکسها و ام آر آ زنمیبهش سر م  اره برگه نوشت دست پرستار داد: دوب ی رو

 پرسپد:پس مرخصه؟   نی. نوشهیکه با استراحت خوب م ده یحالش خوبه، کمرش فقط  ضرب د دنینشون نم

 فردا مرخصه،االنم دردش با مسکن آروم شده و خوابه. -

 نمش؟ یتونم بب  یم-

 البته!...  -

  نیبرادرش جواب داد: نو یمونم. ستاره به جا ی ستاره م شیبه صبح نمونده تو برو من پ ی زیزد: چ وان یس  ۀ رو شون ی دست نینو

من باشه   ش یشناسه، پ ی رو نم ی و کس  ستیو بلد نر  ییجا نجایا وانیداره، س  اج یبهت احت نیشرکت در نبود آه ،یبهتره تو بر 

 بهتره.

 .نیخبرنذاریب  ن یباشه پس منو از حال آه-

 . یبهش نگ  یزی چ شبید  ۀوقت دربار ه ی نجای ا ادیقبل رفتن گفت: زن عمو صبح م ن یراحت. نو التیخ-
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 هم هست؟   یا  گهیباشه! به چشم! امر د-

 خداحافظ. ، یسالمت-

به فکر چاره   د یبا ست،یهم که دست بردار ن روزیبود، ف یکرد، شب سخت   یفکر م   شبیتو اتاق کنار تخت نشسته بود. به د ستاره

: دستت درد نکنه  د ینوش  یها رو گرفت، جرعه ا  یی از چا یکیداخل شد.  یی بارمصرف چا ه ی وان یبا دو ل وانیبود. دراتاق باز و س  یا

در خواب کرد:    ن یبه آه یکنار ستاره گذاشت ونشست. نگاه  د یکش شیکنار پنجره رو پ  ی لصند  وانیداشتم. س  اج یبهش احت یلیخ

باهاش  ی خورده حساب ه یدشمنه و  نیکه با آه ه یکرد: کس  یپنهان نم وانیرو از س  ی زیوقت چ  چی؟ ستاره ه ه یک  روز یف نیا

کرد وانداختش  تیبارهم ازش شکا هیداد    بهشالزم رو  یوهشدارها د یبه موقع رس  نیمزاحمم شده بود که آه یداره،چند بار 

 کردن.   رمونیسرمون و غافلگ  ختن یهم که افرادش ر شبید ره، یاز رو نم ی زندون ول

  ش ی! ن؟یلت وپارشون کرد  ی و زد  یمخصوصت استفاده کرد ی از فنون رزم یکه نه بلکه در مواقع اضطرار   شهیتوهم مثل هم-

ستاره با حفظ همون   ؟یهم مهارت دار  یخطرناک  ۀدونه که تو چه رشت  ی نم نیدامه داد: حتماً آها وانیستاره تا بناگوش بازشد. س 

لبخندزنان   وانیستاره؟ س  ی کرد ی رو ازم مخف یهر دو متوجه خود کرد: باز چ  نیخواب آلود آه یتکون داد که صدا ی لبخند سر

  ی باغ بر نیستاره هر دم از ا دم،یآخر رو شن  ۀجمل نی:اد یرو دست راست خواب  نیآه ؟ یکرد ی گوش م  یگفت: صحت خواب! داشت

جناب راسخ! من بهت   یما رو دست کم گرفت ر ابروشو باال داد:خواه یتا ه ی وان ی! س یهست یو پنهان کار ی ریرسد،استاد غافلگ  یم

 !ستی ن ی گفتم ستاره دختر معمول

  یزهایسوپرا ن یبا ا د یعمر با ه یمن بدبختم که  ن یا یکرد   یباهاش زندگ ی ه ابره ه ی و تا  یآوردم، تو برادرش   مانیبه حرفت ا-

به غبغه انداخت وگفت: منم   یکرد: خودم تا آخرعمر نوکر خواهرمم هستم. ستاره باد  ی اخم ظاهر وانیخواهرت بسازم وبسوزم . س 

عشق   وانیس  ی . هنوز صداش خواب آلود بود:هزمیعز ی وانیبوس گنده ازش گرفت:توعشق س  هی برگشت و  وان یکه خراب برادرم. س 

. ستاره اخم  شهیم م یقدر زن منو جلوم نبوس حسود نیکنم، درضمن ا ی نم مشیهم تقس یستاره تنها متعلق به خودمه! با کس

 ؟ یتو که حسود نبود نیکرد: آه ینیریش 

کاراته اس،    می رزم ۀ :دروغ گفتم رشتد یورچستاره لب  ؟یکرد   یرو ازم مخف ی به بعد هستم، حاال تو سؤالمو جواب بده! چ نیازا-

 دو هست. ی ک  یاز کاراته وآ  یبی ...خوب... راستش رشته ام ترک  یول  ست ین نکهیهست نه ا

 : از کاراته خطرناکتره. د یخند  وانیهست؟ س  ی چ یکه گفت ی دوم  نیساده تر بگو، حاال ا شهیسرم نم یز یچ ی منکه از رزم -

  د،یبار بلندتر خند  نیا وانیتا حاال ازش هم استفاده نکردم. س  ی خواد خودتو خسته کن ی: نمد ی... ستاره وسط حرفش پریعنی-

 ن؟ یآه یترس  یخنده اش گفت: از خودت م  ی البه ال

   ؟یبترس  د ینبا  ادیب رتیگ  ی نطوریزن ا هی اگر تو هم -
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 ؟ یخوا یمنو نم گه یاالن د ی عنی! نیآه-

اون مادرمرده ها رو   یچطور  دم ید شبی! آخه د؟ی دفعه هم رو من دست بلند کن ه ینکنه  گم یه؟ من مزد یحرف  نیهمچ ه ی  یک-

از خودت دفاع   ی تون  یراحته در مواقع خطر م الم یبابت خ نیکه البته حقشون بود، از ا ی کرد یمشت ولگدت له م  ر یز یداشت

 . یکن

. ستاره با  دمیهفته فقط  درد کش هی مشتهاشو نوش جون کردم تا  نی چشمه از ا ه یپس مواظب باش پرت به پرش نخوره من -

افتاد. با اومدن هاجر بحثو   ی اون اتفاق براتون نم ن یداد ی به حرفام گوش م مانیخودتون بود اگر تو وسا ر یگفت: تقص  یدلخور 

درهم کنار تخت   ی بهت خبر داده؟ هاجر با چهره ا ی : مامان! کد یدن مادرش پرس یسرشوعقب برد با د  نیجمع کردن. آه عیسر

استراحت کنه.   د یبا  نیآه دم یم حیمن براتون توض یب  ی: بسادیستاره کنار هاجر وا ؟ یکن  یکارمیچ نجایبپرسم تو ا د ی: من باستادیا

سرِمن اون موقع شب با زن جوونش که   ره یخۀن پسریخوام بدونم ا ی م  ی بد  حیتوض  دمی: باد یبار به ستاره توپ نیاول یهاجر برا

مورچه هم   ه یبه اون روز افتاده؟ اون بدبخت که آزارش به  چارهی کرده؟ چرا قدرت ب یکارمیامامزاده چ نه،یهزار خطر تو کم

  ی م رشلوغشونست:مامان چقد اما نت نه یکرد بش  یسع ن یبلند شدن نداره. آه  یاونطور دراز به دراز رو تخت افتاده ونا رسهینم

همه   رونیب می ریب ایب ی ب ی کنم؟! ستاره دست هاجر رو گرفت:ب  ینشست: من شلوغش م نیپر ازغضب هاجر رو آه ی. چشمهایکن

لبخند به لب گفت: خدا به دادت برسه. با درد،آروم به پشت    وانیکرد . س  تشیهدا رون ی. به زور واجبار سمت بگمیرو برات م زیچ

  ۀو واس  میستین روزید  ۀپنج شش سال ۀخوان بفهمن ما اون بچ یم  یدونم ک  ینگران هستن نم شهیمامانها هم  نیوگفت: ا د یخواب

 ......  هی: قدرمادرتو بدون که نعمت بزرگد یکش یآه  وان ی. س میودمون مرد شد 

 اون وقت شب، رفتن به اونجا خطرناکه؟  یدون   ینم ؟ یشد  نیآه یکه هاجر گفت: تو چرا خام حرفهاستاره تموم شد   یحرفها

  یشوهرمه، نم ن یبه صداش داد:آخه آه ی !حرف، حرفه خودشه، منم نتونستم مخالفت کنم.لحن طنازیشناس  یچرا،پسرتو م -

 ازم دلخور بشه.  مون یخوام از اول زندگ

 د؟هاجریکن  یاگر ازش دفاع نکنم شما دفاع م  یب ی گرفت: ب نیی!ستاره سرشو پا کنهیچه ازشم دفاع م د،یچشم سف ۀ دختر-

خوب گناه داره.   ن، یکرد  یدعواش م  نی االن داشت ن یکرد وگفت: هم  یکنم؟ ستاره نوچ   ی: من از پسرم دفاع نمد یمتعجب پرس 

اون وقته که از   دمیدوتاتون رو بازخواست کردم و با زور ازتون حرف کش  هرامشب  یوقت نطوره یپشتش زد: حاال که ا یکیهاجر 

  ابیها رو تو آس  سیگ  نیتو واون شوهر مغرورتو باور کردم! نه دخترجان من ا  یدروغها  یکرد  الی! خیشیم مون یحرفت پش نیا

خودشو تو اتاق انداخت. پشت  ع یتاره سرستاره رو کنار زد به اتاق رفت. س  دارم،یدست از سرتون برنم  د ینکردم تا راستشو نگ  د یسف

متعجب ازحرکات   نیوآه وان یبه مادرش نزنه. س  ی داد که حرف یواشاره دستهاشو به سمت باال تکون م مایا ستاد،بایسرهاجر ا

نه  یکه ستاره دست به س   هی چ نهیبرگشت تا بب د یدو تا رو پشت سرش د  ۀر یداشتن.هاجر نگاه خ یستاره چشم ازش برنم میپانتوم

  ییحالت خوبه؟ سرت جا ی : مطمئند ی مشکوکانه پرس  د؟هاجریکن ی نگاه م ینجور یزد: وا! چرا ا یی لبخند دندونما ه ی و  ستادیا

 نخورده؟ 
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  یکنارتخت نشست: حرفها  یتأسف تکون داد و رو صندل  ۀبه نشون  یکه از خودم خبر دارم حالم خوبه. هاجر سر یی ! تا جایب یب-

 . یکه تو بتون دوارمی نتونست قانعم کنه امستاره 

  نینجات آفر ۀفرشت  نیتو دلش به ا د یکش  یمامان جون بذارسر فرصت االن حوصله ندارم. با اومدن دکتر به اتاق نفس آسوده ا -

شد   یچدکتر رو گرفت:    یرفت.هاجر جلو ی منینکات ا تیو گفتن رعا  نهیفرستاد...بعد ازمعا  رونی گفت.پرستارهمه رو از اتاق ب

گفته بشن.   د یمهم هست که با  ۀاتاقم چند نکت ادینفر ب هی کرد: مرخصه!  یکوتاه ست یا هی تونم ببرمش خونه؟ دکتر  ی دکتر؟ م

 با دکتر همراه شدن.... وان یستاره وس 

  د یچند نکته رو با ضتونیور رفت بعد دستهاشو تو هم قفل کرد وگفت: مر زشو یرو م لیکم با وسا  ه ینشست   زش یپشت م دکتر 

  گم،یهم م ض یبه همراه مر  ندازنینکته ها رو پشت گوش م نیها ا  ی که بعض ییکنه،به خودش هم گفتم اما از اون جا تیرعا

  ، یند  تیکه بهش اهم  ستیهم ن یاون قدر ی مهره ها بشه ول ینبوده که باعث شکستگ  د یاون قدر شد  ی دگیخوشبختانه ضرب د

  ست،چون ین یاستراحت،منظورم استراحت طوالن  گمیم  ید،وقت یرو کمپرس گرم قرار بد  یدگیچند بار در روز محل ضربد  نکهیاول ا

  ی الزم رو برا یکشش  یهاورزش  نکه یشو داشته باشه دوم ا تیپس فعال شهیوضعف عضله م یمدت موجب خشک یاستراحت طوالن

 د ینبا نیکامالً گرم نگه داشته بشه، اجسام سنگ  د یسوم بدن با د،یکار رو بکن ن یا یچطور گه یکمرانجام بده که پرستار بهتون م

 نخواهد داشت. ی مشکل گه یکنه د تیرو رعا نهایانجام نده، اگرا یمدت  یهم برا ی بلند بکنه، رانندگ

 ممنون دکتر. -

کرد و    هیتسو مارستانیبا ب وانی. س د ی.... با کمک هاجر  لباس پوش د ی موفق باش  کنم، داروهاشو هم فراموش نکنه  ی خواهش م-

 لوشان شدن.....  یراه

کرد...   م یتنظ  ینامه ا  تیرفت شکا ی . همراه ترک زاده به کالنترادیشرکت ن یبا اصرار وخواهش وتمنا ازش خواست تا مدت  ستاره

رفت. بهرام هم اعتراف کرد از طرف   ی م شی به تهران برگشت به خواهرش قول داد دوباره بهش سرخواهد زد. کارها خوب پ وانیس 

 بشه...  تارهوس  نی شده تا مزاحم آه روزمأمور یف

:  نشسته بود گفت ونیزیتلو یمبل روبرو  یهمانطور که رو  د یشن ی غرزدن شو م یهنوزصدا نیبه آشپزخونه رفت. آه هاجرغرزنان

هاجر   ؟یزنیداره که به جونش نق م  یبه خدا، حاال آهو چه گناه د یخوب دلم پوس  ی کرد نه یهفته اس منو قرنط ه یمادرمن! االن 

! درسته برف  نی کرد  خودیشده بود: تو واون آهو ب م یکه دو ن ی اش پرتقال گهیدستش چاقو وتو دست د  ه ی تو   ستاد،یدم آشپزخونه ا

خوره؟ دوباره به آشپزخونه برگشت   یهوا به گردش م نیا ی کجا ست،یکمرت خوب ن  یو برااما سرماش استخون سوزه   ادینم

مادرش از تو   ی. صدامیریستاره م منو ی ول  این ی خوا ی گفت: تو اگرم ی که بلند م د یرو شن نیآه  یومشغول کارش شد. صدا

  ی کنم. با اومدن ستاره به سالن که دستهاشو ازسرما بهم م یکارمیچ  ن یآشپزخونه اومد بلندتر از خودش داد زد: تو برو بعد بب

نشستن   نهیرفتن کنار شوم م یوستاره مستق  نیهم وارد شد وهر دو سالم کردن. نو نیجواب مادرشو نداد. پشت سرش نو د یساب

 گفت...    ی. صدف از تو آشپزخونه بله ا یاریداغ م ییزدم، صدف جون دو تا چا خیسرده!   چقدر رون یگفت: ب ستاره
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 ؟ یبهتر  ؟یامروز چطور -

 منو مامان راه افتاده.  نیب  یحساب یِگفت: فقط جنگ ودعوا  ی آروم یخوبم، با صدا-

 گردش دو روزه مخالفه؟   نیحتماً با ا- 

گذاشت: زن عمو با من! قلقش دست   ز یم یرو ور  یشو خورد و استکان خال یی چا نی. نوهیاز دست آهو کفر  یاونم چه جور! حساب-

که شما   یتکون داد: گفتم با من! به شرط ی سر  نیکه نگو. نو ه یلجباز هی ! اما گفته باشم یگفت: پس موفق باش  ه یبا کنا نیمنه! آه

آب پرتقال از   ی وانی. هاجر با لمیکن ی م ی کن ماهم همکار شیخم شد: تو راض  ن ینو سمت. ستاره د یکن  یهم باهام همکار

  یی رو نی.آهیار یبهونه هم نم ش،یخور یپسرش گذاشت: تا آخرم یرو جلو  وانینشست، ل  نیآه  ۀگ یاومد سمت د رون ی آشپزخونه ب

رو   ون یزیتلو یهدف کانالها یمبل لم داد، ب  یبه پشت ن یخورم. نو ی نم گهیاضافه کردم د لو یهفته سه ک ه ی  نیترش کرد: مامان تو ا

گفت: بخور ومثل بچه    نیازمبل پرت کرد روبه آه ی رو گوشه ا ونیزیتوجه شو جلب نکرد کنترل تلو  ی کانال چیکرد،ه نییباال وپا

!  نهییکه پا اتاقت:کجا؟ د یپرس  ی بلند شدن گفت:خودت  بخور وسمت پله ها راه افتاد. مادرش با لحن عصب نیح ن یها نق نزن . آه

 هاجر،حاال اجازه هست برم.  ی ب یبرگشت وگفت:چشم ب  تاد،سیا

آب پرتقال رو    نیآب پرتقال رو بخور. نو نیا ایحاال ب اد، یدلم به درد م  نمتیب ی م نجور یخدا ا ؟به ی کن ی م تم یچرا اذ نیآه-

گفت:    یپا رو پا انداخت درکمال خونسرد  نی! نو ییشکمو ی لیگفت: خ ن یکار نو ن ی.ستاره هاج وواج ازاد یسره سرکش هی برداشت و

  شیقبل  یبرگشت سرجا ن ی. آهیکن  یبراش دلسوز  ادینم اقت یل یب  نیآه ن یبود به ا زهدستت درد نکنه زن عمو واقعاً خوشم

بله   ن ینو ؟یخواست یبگو رشوه م-.  یدار  اجینره به کمکم احت ادتیتا بناگوش بازشد: ن ینو شیها! ن  یوقت رو دل نکن  هینشست: 

حاال چرا تو   می گردش دو روزه بر ه یبه   میکرد  یزی هفته اس که برنامه ر ه ی گفت بعد رو به هاجر که سرپا بود گفت: زن عمو ما  یا

صاف نشست  ن یبه کفش ته؟ نو یگ یبازچه ر نی: نود یو پرس  زکرد یاشاره کرد.هاجر چشماشو ر  ن یبه آه ؟ی زنیذوق بچه ام م

 ! یچیه  نیوگفت:به جان آه

گرفت   یشو گاز کوچک یر یلب ز نیتو سرته؟ نو  ی باز چه نقشه ا نمیخورم بگو بب ی وارمی جرز د یمن اگرتو رو نشناسم به درد ال-

 زن عمو! منو و نقشه؟!  د ییو ول کرد: نفرما

 کن بچه! برو سراصل مطلب!   اهیخودتو س -

 مطلب رو گرفت.  عیام برم که سر دهیفهم ی قربون زن عمو-

 ! نمیبنال بب زیزبون نر-
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  می ریما م  یچه نخوا یببرمش رودبار،ازاونجا، شما چه بخوا  د یهم نوبت دکترداره با ن یعرضم به حضورتون،فردا پنج شنبه اس،آه-

ستاره ناخواسته بهم   ی. ابروهامیزبانیباشه ما م م،هرچه یزشته نباش  م، یروهم دعوت کرد  نهایبهروز ا ۀ دامون، تازه خانواد ی الیو

 ! نیکنم نو کاریمن از دست تو چ  ن؟ی: چرا سرخود مهمون دعوت کرد فتگ   ضیخوردن.هاجر با غ وند یپ

اس.   ختهیکرد :فقط دستم بهت نرسه که کرک و پرت ر ن ینو ۀتوپ حوال  ۀچشم غرّ  ه یخوش اخالقم! ی سرتون زن عمو نیگل بزن -

  ر یّبا تغ نیبلند شد وبه آشپزخونه رفت.....آه ی حال عصبان ه یرتون عوض شد؟هاجر با شد؟ نظ یتا بنا گوش باز شد: چ ششین

خونه نشستنه. با نگاهش ستاره رو تا   ی گفت:هرچه باشه بهتراز تو ال یخ یب  نی! نویرو دعوت کرد  نهایبهروز ا خودیگفت: تو ب

 باال بدرقه کرد: ستاره ناراحت شد. ۀ طبق

 . شهیخلقش باز م نهیرو بب نوی فردا م ی درعوض وقت-

 اد؟ یهم م نو یمگه م-

 !ن؟یباشه نو  ی گردش خانوادگ نیا  میخواست ی تکون داد:م یبا تأسف سر نی.آهادیم  زدانیبا-

گفت: من گفتم    یعصب  نینو یخونسرد  نیاز ا ن ی. آههیگردشه خانوادگ ه ی  نیا یگفت   گمیم اد،بهشین زنمیزنگ م نو یپس به م-

 منظورم بهروز وخانواده اش بود.  ؟ یکن  یم  یقاطرو باهم  ی ! چراهمه چاد؟ین نویم

از دستت   یستاره، چ چارهی باال غر زد: ب ۀ رفتن طبق ن یبلند شد ح ؟یحرفها رو بگ  نیا ی ساعته وقت منوگرفت هی خوب از اول بگو، -

 .......کشهیم

گفت: مامان من    نیکه آه نهینشست. هاجرخواست عقب بش نیآه نیپشت رل ماش  نیخوردن و راه افتادن. نو  ی مختصر ۀ صبحون

  هی  نیع می ساعت ون هی تونم  ی نم هیتشرگفت:زهرمار!منحرف! راه طوالن دن،بایخند  ی با هم م نینو ی. نگاه و لبهانمیشیعقب م

از اومدن ستاره   . قبلیدلدار بخواب  یرو پا ی نه نگاهش کرد:آهان! اگر خسته شد ییازآ نیدراز بکشم... نو د یبا نم یمجسمه بش

  ۀدستهاشو به نشون  نیکنم. نو دایدختر خوب برات پ ه ی بگو تا خودم  یخجالت بکش اگرهوس زن گرفتن کرد  ن یهاجرگفت: نو

. با اومدن ستاره حرفهاشون ریها برام نگ  مه لق نیباال برد: ممنون زن عمو هنوزخر نشدم بخوام خودمو گرفتار کنم لطفاً ازا میتسل

 به راه افتاد... نیتموم موند ونو مهین

االن   ؟ینکرد  دارم ی: چرا بد یتا صبح  درد داشت. ستاره نگران پرس   شبینوبت دکتر داره، د نی،آهینره رودبار نگه دار ادتی-

ودکتر   یاریاگر دبه درب ن یشد: بب لی.هاجر به عقب متماکنهیشلوغش م  یاد یگفت: مامان ز یو بداخالق  ییبا ترشرو ن یآه ؟یبهتر

نکن. هاجر بق   ف یخون خودتو کثبرمش،  یدنده عوض کرد: زن عمو من قول دادم م   نی. نومیگرد یراه برم  نیبه خدا از هم ینر

 کرده برگشت و صاف نشست....

 مانع شد:من هستم زن عمو.... نی ده نوبتشون شد.هاجر خواست باهاش داخل بره نو ساعت
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 ؟ ی : موقع راه رفتن درد دارد یچند سؤال ازش پرس  نهیبعد ازمعا دکتر 

 کم.   هی-

 ؟ یرو که گفتم مو به مو انجام  داد  یتموم موارد-

دکتر   ی ا قهی سکوت چند دق هینشست.بعد  ی صندل یبلند شد و رو  نی انجام دادم. با کمک نو نیرو که گفت ییتموم کارها قاًی دق-

  یلیخ ی بد  یام آرآ  هی  ییایب د یدوباره با یداد: داروهاتو عوض کردم به موقع مصرفشون کن اگر باز درد داشت ن ینسخه رو دست نو

  ل یهاجر به عقب متما ادیبودن تا ب نیرفتن... منتظر نو رونی...هر دو با تشکرازدکتر از اتاق بنسرد هم نمو یمراقب باش، تو هوا

 گفت؟  ی شد مادر؟ دکتر چ یشد: چ

.  یبهش بد  د یداروها رو به ستاره داد: سر ساعت با  ۀس یک نیپشت رل هاجرصاف نشست. نو نینبود. با نشستن نو یزخاصیچ-

 ستاره دست دراز کرد و داروها رو گرفت. 

 به ستاره. ی د یمگه بچه ام که م-

روشن   نویستاره بتونه با زور و کتک بهت بده. برگشت ماش  د یشا ادیکه دادم دست ستاره، زن عمو که ازپست برنم  یاتفاقاً بچه ا-

  ی زمستونه م  یبستن ه یبرات   یباش  ینکن،اگرپسرخوب ه یگفت:حاال گر  یبا لحن طنز  د یکش نیآه  یبه بازو  یکرد... ستاره دست 

که    یرولب ستاره اومد:مطمئن  یلبخند  یلجباز نیستاره خانم. ازا میشی :با هم که تنها مدبهش کر ینگاه سرزنش بار  نیخرم. آه

 ؟ یایاز پسم  برم  ییتنها

 ! یبش مون یحرف نزن که بعداً پش یجور  هی ستاره -

قبالً کمترغر    ،یرو اعصاب ی لیوقتها خ یبعض ن یتکون داد: آه  یها! هاجربا تأسف سر نیونو  یب  یب یبه شاهد  هیامتحانش مجان-

که داره از دست    یابیدر د یپا رو گاز گذاشت تا زودتر برسن درجواب گفت:اون مال قبالًها بود زن عمو االن رو با ن ی. نویزدیم

 کرد.....   نینثار نو یلب  ر یز یخفه شو  ه ی.  رهیم

  ن یاز آه دست داد   نیکرد با نو ی . آهو ودامون به استقبالشون اومدن.آهو با ستاره ومادرش روبوس دنی رس  ال یدوازده بود به و ساعت

 تنها خواهرم آره.    یها یگفت: به لطف احوالپرس  ه یبا کنا  ن یداداش؟ آه ی: بهترد یپرس 

  د یکش یازخوشحال ی غیج نو یم دن ی. ستاره با دد یحرفشون رو بر گهیسالم دونفر د ی. صداامیداداش به خدا گرفتار بودم نشد ب-

 فرو رفتن.......   گهیتوآغوش همد   هیدرچند صدم ثان

به همراه هم وارد شدن وسالم   ی. درسالن باز و دختر و پسر جوانزدیرو مبل  کنارالله نشسته بود و داشت آروم حرف م هاجر

  یخواهر وبرادرها ی به استبالشون رفت... آهو بعد از معرف ییبودن با خوشرو لدایوگ  الیاومد، دان رون یکردن.آهو از آشپزخونه ب
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دوباره مشغول پاک کردن   نو یدست داد. م نو یشد و با م ی اونجا به ستاره معرف لدایبرگشت. گ ونهبه آشپزخ لدایراه گدامون به هم

  یمتوسط،پوست  یبانمک با قد  یدختر  لدایداد. گ  یدخترها گوش م یبود و به حرفها ی شد... آهو سرگرم آشپز نهایزم بیس 

  ی دختر خوب ومؤدب ی با دامون نداشت ول ی شباهت چیود،هب کیقرمزوکوچ ییولبها ده یکش یی و ابروها  ی بادام باً یتقر یید،چشمایسف

  گه یبلند دامون ازتوسالن اومد:آهو دروغ م یصدا شه؟ یآماده م یغذا ک  نیا گهی:آهو،دامون مسادیتو درگاه آشپزخونه وا نیبود. نو 

!شش ماهه به  یشه،چقدرعجول یاالن حاضر م نزدم. آهو سمت اجاق گازرفت تا غذاها رو چک کنه تو همون حال گفت: ی من حرف

شام آماده بشه.   نیبده بخورم تا ا یز یچ هیخدا! مردم دخترعمو دارن منم دخترعمو دارم، الاقل   ی:اد ی کش ی آه نی! نو ؟ی اومد  ایدن

وسط آشپزخونه    زیم  یدرآورد و رو  نتیرو ازتو کاب نوظرفهای. میگ یم  ون یهذ  یدار  یساالد گفت:ازگرسنگ  نییستاره درحال تز

برنج رو   یسهاینداره بنده خدا. آهو د یریگفتن، تقص  ون یبه هذ  فته ی! داداش من از وقت ناهارش که بگذره مونگذاشت: ستاره ج

 و سمت اجاق گاز رفت.  ومده ی در ن  هی بق ی : زودتر دست بجنبون تا صداد یکش  نویدست م  ریاز ز

 چشم آهو جون تو امر کن.  -

از   لدای. گاریرفتن گفت : تو بشقابها رو ب  رون ی گرفت در حال  ب  لدای. ستاره سفره رو از دست گشکشیپ تو کارتو بکن امر کردن -

: دختر  لدایاوپن گذاشت و برگشت سمت گ ی برنج رو رو یسهایقدر راحته. آهو د نیهم شهیستاره خانم هم نی: اد یآهو پرس 

 نازه و دوباره سمت اجاق گاز رفت....  یل یمونه، خ  یدوستت م  ایتا آخر دن  یکن  یکم بهش مهربون  هی  ه ی! کافهیخوب

اعصاب ستاره رو بهم   هاش ینشسته بود وبا لوس باز نیصرف شد. هرچند ترمه ور دل آه ه یوبهزاد وبق الیدان یهایشوخ نهاربا

ظرفها رو    د یمحترم خانمها غذا درست کردن شماها با ونی. آهوهنگام رفتن به آشپزخونه گفت: آقاد یازغذا نفهم ی چیو ه ختیر

به کارم نداشته باشه.آهو دم    یکار  ی خسته ام کس یکیداد زد:من   نی. نوارهیندبه در یگفته باشم بعد که کس د،یبشور

 به آشپزخونه فرستاده بشه.  د یکه با ی نفر نی: اتفاقاً تو اولستادیدرآشپزخونه ا

  ف یتکل نییبراتون تع ام یب نکه یکرد وگفت: قبل از ا ی حث شون شد:من داوطلبم آهوخانم. آهوتشکراصالًحرفشم نزن.بهزاد وارد ب -

همه باهم  به آشپزخونه برده شدن. ستاره وآهو تموم خانمها  یآشپزخونه. ظرفها با همکار ی تو د یآدم بر  ۀ بچ ن یکنم خودتون ع

باز   رآبیگذاشت و ش  نکی. دامون ظرفها رو تو س ادینم نیزن داداش! چرا آه هی باز ی: پارتفتمعترض گ  الیکردن. دان رون یرو ب

  که یباال زد در حال نیتر بود. بهزاد آست یقو  ی کیمن   یبود پارت نطوریطفلک، اگر ا  ستین یقو  شیبشن گفت: پارت   سیکرد تا خ

و سماور رو به برق زد: داداش بنده به  ! آهارن؟ینم ف یرپس چرا آقازاده تش نیبگ  شه ی: مد یگرفت پرس   یم  رآبی ظرف رو ز نیاول

کار دربره آهسته   ر یکرد از ز یم  یسع ال یانجام بده حاال رفع اتهام شد! دان نیسنگ  ی خاطر کمردردش دکتر قدغاً کرده کارها

بودن و ازهر   دورهمرفت. دخترها  رونیو از آشپزخونه ب ،گفت ی:خدا بد نده؟! آهو مچکرمذاشتیآهسته ظرفها رو تو آب چکون م

تون رو   انیبه ستاره کرد: جر یبا ابرو اشاره ا  نویکرد. م  ینشسته و درگوشش پچ پچ م نی. ترمه هنوز ور دل آهزدنیحرف م ی در

نداره   ف یحر یتو طناز  ست،یکم هم حواست به ترمه باشه بد ن ه یاگر   ن،ی خوشحالم که جون سالم به در برد یلیخ دم یشن نیاز نو

 جم نخور.  نیارآهکن  از ی تون ی تا م
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 خوره؟  ی م س یآدم نخود تو دهنش خ نی ا نم ی! ببنیامان از دست نو-

 که نگو!  ه یراز دار ه ی رون، یب دمیزبونش کش ر ینداره، به زور حرف از ز ی که دوم  هی جانور ه ی! یخل وچل نیبه ا ن یرو نب نینو-

 آدم مطمئن کنارم هست. هی شدم  دواریخوب خدا رو شکر حداقل ام -

  نیگفت: زن داداش بب لدایآشپزخونه بلند شد گ یپسرها از تو  یحرف نزن. سر وصدا ی نجوریداداشم ماهه ستاره! درباره اش ا-

 سروصداشون دراومده.  نطوریکه ا  دنیحتماً آشپزخونه رو به گند کش نهایگفتم! ا  یک

. الله  یبد  تی جوونها مسئول ن یوقتها خوبه به ا ی !گاهفتهیخودشون م  آشپزخونه گردن  زکردن یحرص نخور،بعداً تم لداجون یگ -

  ه یرو به گند نکش. بهروزمشغول کارش با لب تاپ بود سرشو باال آورد :به خدا ما هم  یی که جا یبه جمع کرد: به شرط ینگاه

لوس فقط   یدخترها ن یا نیع یامروز  یجوونها اد،حاالیاز خودش صداش درب بزرگتر  یجرأت داشت جلو  یک  م یجوون بود یزمان

چه   نم یرو جمع کرد:آهو جون من برم بب  وهیم ف یکث  یدونه که اون تو االن چه خبره؟!ستاره ظرفها  ی کنند،خدا م  یم  غی ج غیج

دوست    امیلدا همراه ستاره شد:منم باهات میرو هم بشورن. گ نهایبه ظروف تو دستش کرد: بدم ا یبه آب دادن اشاره ا ی دسته گل

آب،   یهمان!هردو از سرما لدایستاره وگ غی ج یرو ازدست بدم. وارد شدن به آشپزخونه همانا و صدا یخ یتار ۀندارم اون صحن 

  ختهیدرهم ر ۀ آشپزخون دن یاومد. آهو از د ی در نم  یازکس ییتو آشپزخونه. صدا  ختنی ر هی شدن. بق خکوب یسرجاشون م  خیس 

  ن یبب رمیوستاره کرد: بم  لدایبه گ یسر تا پا نگاه نواز یدادم؟! م لتون یتحو ی نطوریآه ازنهادش دراومد:من آشپزخونه رو ا آشفتهو

  ینگ  یچی دامون خواست حرف بزنه که آهو گفت:ه د؟یکن  ی حموم م ا ی د یشور ی گفت: ظرف م یی هاجربا ترشرو ن؟یشد  یچ

تا   د یکن ی!لطف مزمینشده عز یزد:حاال هم طور  یی بشه. بعد لبخند دندون نما وض گردش حال و هوامون ع میدامون! مثالً اومد 

  الیدان  نیا ریمعترض گفت:همه اش تقص نی شد نو زون یپسرها آو  ۀ . لب ولوچد یاینم رونیب نجایازا نیآشپزخونه رو مثل اولش نکرد 

. آهو  هیننداز گردن بق  یپرتاب کرد:به ما چه! اول تو شروع کرد  نی پرازکف رو سمت نو فیل  زدانی بخاره.  یب زدان یو   دهیورپر

و   د یمون ی گفتم، م نکه یداد. آخرسرحو صله اش سررفت وگفت: هم یسر و ته شون گوش م یب یوبه حرفها ستاده یدست به کمرا

ازسرتا   تی. عصبان نیتا سرما نخورد د ین عوض کنلباسهاتو د ی! شما هم زود بر لدایستاره! گ د، یکن یدسته گل م  ه یرو مثل  نجایا

داد و ازشانس بد   ی کنم که جا خال  یدامون خال  نیا ی خواستم آب رو رو  یستاره خانم م د ی. بهزاد گفت:ببخشد یبار یستاره م  یپا

ام   یکه من بدجوراهل تالف ی دون ی گفت:م  الیدان  م،روبهیلباس عوض کن  میزدم بر  خی:  د یدست ستاره رو کش  لدای. گختیبه شما ر

 باال رفت..... ۀنکرده به طبق  یاصالً بهش توجه ن یآه نکهی. ستاره دلخور ازانیریخود ش  ین آقا پسرهایپس منتظر اون موقع باش 

کردن. ستاره پا کُند    یگرفتن کنارساحل برن. دخترها جلوتر ازپسرها حرکت م  م ی،تصمییآشپزخونه و خوردن چا  زکردنیتم بعد 

  یکه م  ییکرد.هرجا یم  تش یخورد، اذ یاومده بودن و از کنار ترمه تکون نم ال یکه به و ی از وقت نیآه یتوجه  یتنها بشه، ب  کرد تا

فاصله باهاش همقدم شده بود   ی رو کنارش احساس کرد.بهزاد با کم یکیبود. حضور  نیهمرفتن و ترمه حضور داشت برنامه 

  ایدر یتنها باشم، صدا  امیکه به ساحل م ی زد:نه!دوست دارم مواقع یخند کمرنگ ستاره لب کنه؟ ی:حضورمن ناراحت تون مد یپرس 

 . دمیم ح یتنها بودن رو ترج  نیهم ی برا ده یبهم آرامش م
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 . دهیتوش هست که به آدم آرامش م یزی چ ه یانگار  ا، یکنار در ام یم شهیمنم هروقت دلم گرفته م-

 طوره!  نیهم-

:  د یلبخند جوابشو داد. بهزاد پرس  ه یتکون داد، اونم با  یروشن کرده و دورش نشسته بودن.آهو از دور براش دست  یبچه ها آتش 

پالتوش فروبرد: با کلمه   ی بهایرفت، دستهاشو داخل ج ایدر  یآب ی. نگاه ستاره به دور دستهاد یشیدوست م  گران یزود با د یلیخ

 ندارن.  یکلمات معن نیفرهنگ لغت ذهنم ا ۀ ریتو دا  یعنیام،  گانهی ب گران، یا دب رقرارنکردنمثل دوست نبودن، ارتباط ب ییها

 .نیجواب ند  د یتون  یم نیسؤال ازتون بپرسم البته اگر دوست نداشت هی تونم  ی خوبه!ستاره خانم م یل یخ نکهیا-

گرفت و به بهزاد دوخت:   ایهست؟ ستاره نگاهشو از در تونیتو زندگ ی:کسد یباشه؟!بهزاد سمت ستاره چرخ ی تا سؤالتون چ-

  ی حس هین،یبه دلم نشست  دم یشما رو د یبگم! از وقت  ی بده. بهزاد ادامه داد: چه جور حیشترتوضیمنتظر شد تا ب ه؟ ی منظورتون چ

وت باال آورد تا  ...ستاره دستشون بعنوان سکد یدلبسته تون شدم اگراجاه بد  ییرهاجو  هی  یعنیه؟ی دونم چ ی تو وجودمه که نم

آروز داره باهاتون ازدواج   ی تموم،هردختر  ی مرد همه چ هی ن،یهست ینی آقا بهزاد!شما مرد خوب ومت ند ینگه: بب یز یچ نیا شترازیب

  چ یتونم ه یبه خاطرش بدم،عاشقشم، نم  جونمم که حاضرم   مهیمرد تو زندگ ه ی من  ی ندارم ول یکنه،من تو خوب بودن شما شک

  ی ساحل رو به باز ی گرفت با نوک کفشش ماسه ها نییکنم. بهزاد سرشو پا ی م دتون یکنم،متأسفم که ناام  نشیگزیرو جا یکس

  ه یتونم   ین،می برادرهست ه یوجود نداره! آقا بهزاد شما برام مثل    یراه چینداره که.... ستاره وسط حرفش اومد:نه!ه  ی راه چیگرفت:ه

نگاهش کرد:   قیبهزاد عم ؟یمن اعتماد دار  ی عنیالبته اگر به خواهرت کنم که خوشبخت تون کنه   ی دخترخوب رو بهتون معرف

به دوست داشتن   ی لیمدت خ ن یا یبهتون عالقمند شدم تو  دم یکه شما رو د شیچند ماه پ ام،یدارم تا با خودم کنار ب  ازیزمان ن

گفت وهمراه بهزاد سمت    یفرصت مناسب تر. ستاره باشه ا  هی تو  د یفراموشتون کنم، بذار ی زود نیا ه تونم ب  یدادم نم دونیشما م

 بچه ها رفتن...  

  ریبگ  ا یرو به ستاره داد: ب ی پاک شده ا ین یزم بیس  لدا یگرفتن. گ ی آورده و پوست م رون یداخل آتش رو ب ی نهایزم بیها س  بچه

خودت پاک کن.   ؟یفت: مگه چالقگ  ی با زبون دراز لدای گ ؟ یکن ی منم پاک م   یگفت: برا  هیبا کنا نیخوشمزه اس.نو یلیخ

اش زد وبا دهن پر گفت:هنوز اون   ینیزم  ب یبه س  یگاز  لدایخان! گ  نینو ی: خورد فت. دامون با خنده گد یباال پر ن ینو یابروها

 نرفته.   ادمیآشپزخونه تون  یکارِ تو 

 اون کار بهزاد بود نه من.  -

بود. لبخند   لدا ینفرکه بلند شد گ نیها اول  ی نیزم  بی... بعد ازخوردن س نیتاوان پس بد   د یبوده!همه تون با یکارک  کنه ینم ی فرق-

تا آخر   لدایگ  شیتو سرته؟ ن  یباز چ لدایتو سرشه: گ  ینقشه ا د یساحل شد.آهو فهم کیبه لب داشت همراه آهو نزد یطونیش 

 بدجنس باشم. اد یبازشد: زن داداش به من م
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  یلحن ملتمس لدابایگ ؟ ید یاون بدبخت ها د یبرا  ی! حاال چه خواب ؟ی شیکردن مظلوم م ی فموقع تال شهیبرات که هم رمیبم-

  یگفت: منم خفن،اهل تالف ی . ستاره با شادشهیپسرها گرفته م نیهم از ا ی حال هی ! تازه رم؟یتا انتقاممو بگ  ی کن  یگفت: کمکم م

شروع کرد به   لدا یگ ه؟ ی حاال نقشه ات چ گهی د  میقی !خراب رفمیکن کاریگفت: چ  نوی. مدادنتکون   یوآهو با تأسف سر نویکردنم. م

 دادن.....  حیتوض

رو که به سمت   یسر طناب ی رکیبا ز لداهمیبود گرفتن گ ایطرف طناب که پشت شون به در ه یرو آورد. پسرها  یطناب دراز  

از قدرتشون رو کم   ی کم لدایگ  ۀشروع شد. طبق نقش  دنیطناب کش ۀشروع  مسابق  لدایدو سه گفتن گ ک یبود گرفت. با  یخشک

شدن.   دهیرفتن. گام به گام به داخل اب کش یبه سمت آب م  یرو ندارن. با هرگام ابا پسره ی برابر ییکردن تا نشون بدن که توانا

طناب رو ول کردن. پسرها به   لدا؛ یگ ۀواشار  یحرکت ناگهان هی آب رو حس نکردن. با  ی بود که سرد یباز  ی اون قدر تمرکزشون رو

  الی.داندنیخند  یهم م ه یکرد.بق  ی نگاهشون م ور و با غر  ستادیدست به کمرا لدایافتادن. گ  گهیهمد  ی درون آب پرتاپ شدن و رو

اومدن. دامون   رون یهم ازآب ب ه یمگه دستم بهت نرسه؟ بق لدایقبل ازهمه بلند شد دستهاشو ازهم بازکرد و به دو طرف تکوند: گ

 نامرد مثالً شوهرتم.  ؟یهمدست بش لدای: آهو چطور دلت اومد با گگفت

کرد: آهو برات متأسفم،   ی نوچ نوچ لدای . گدهیمگه فرصت فکرکردن به آدم م ده یورپر  یلدایگ  نیببخش دامون جونم! مجبوربودم!ا-

از سرما دستهاشو دورخودش جمع کرده بود وگفت:حاال که   ن ی. نوگهید ی مردها  ۀمثل هم ه یکیبگم اونم  د یاگر داداش منه! با

 شده ستاره؟  ی:چد ینوپرس یگفت که م  یبلند  یوا  ه یخانم. ستاره  لدایگ ش پس منتظرعواقب بعدش هم با نطوره یا

 .الستیواو  گه ید  یزود برو لباسهاتوعوض کن،سرما بخور  نینو-

جدا شد که    هی از بق نی! نوگهیدست دست نکن برو د ن ی: نود یبهش توپ نوی حواسش بهم بود و براش مهم شدم. م یکیچه عجب -

 و سرد شده......   کیهوا تار م یآهو گفت:بهتره ما هم بر

که باهامون    م یاریسرشون ب ییدونست قراره چه بال   یم  نکهیخوب دررفت مثل ا زدانیداشت:  یآروم قدم برم  نو یستاره کنارم 

 .ومد ین

  یرو درست وحساب  زدانیچند ساعت  نیمنم تو ا شه یگفتن دارن باورت م ی حرف برا یدو روزکل  نیتو ا ن یوآه زدان ی-

 نبود خدا کنه سرما نخوره. ن یستاره! من اصالً حواسم به نو گمی!مدم؟یند 

 ره؟ خو یهم سرما م ک یکوچ ی آب تن ه یبا  یعن ی: د یداد پرس  یتو سکوت به حرفهاشون گوش م  لدای. گ شهینم شیزیانشاءا...که چ-

  لدای که کنار گ  الیدان ؟یگ ی:راست مد یپرس   دهیترس   لدای. گدمید شو یمن سرما خوردگ فته ی اونم چه جور! تا دوهفته تو رختخواب م-

 . یکن اد یداغشو ز  ازیخواد پ ی نم گهیزد: تو د ال یدان یبه بازو  ی مشت لدایافتضاحه! گ  دم یرفت گفت: منم د یراه م 

 .ی کرد   یم  گهیفکر د ه ی ی کن ی تالف ی خواست یاصالً کارت درست نبود حاال که م لدایگ-
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 !  الیبه خصوص تو دان میاز دست همه تون شاک-

تا   لدایگ شی ها! ن یکن  ی م ی بد تالف یکن ی م ی تالف  یوقت  م یخودمون لدا یگ ی ول  یبش ی خوادعصبان ی کتر،نمیگردن من از مو بار-

هوا رفت.    ال ینکرد و با آرنجش محکم به شکمش زد. آخ دان ی هم نامرد لدای.گشتوید اون نگفت: ببن ال یبناگوش بازشد که دان

سربه سرش بذاره   ی که کس ی به حال اون وقت ی وا ی بود ول ی آورد، ظاهرش دخترآروم ی مداشت شاخ در لدا یگ یستاره از کارها

 باره... یاز سر و روش م طنتیش 

  ن یگردش مگه ا  میاومد  یعن یگفت:  زدانی.  د یبار یم  زیزری . بارون هم رزدنیخوردن شام همه دورهم نشسته وآروم حرف م بعد 

کرد: کجاش   ی! ترمه اخمییبایز نی بارون به ا زدانیمبل وگفت: آقا  یبره؟ ستاره لم داد به پشت رون یب یکس  ذارهیبارون م

  نیشد. نگاه اخم آلود آه دهیتو خونه. نگاه ستاره به اون سمت کش یبچپ  د یبا ی ه اره و مکافات برات د ی! فقط  دل تنگ باست؟یز

  ی. ستاره با صدانیبه آه د یرد نگاه ستاره رو گرفت تا رس   نویخواست به ترمه بگه. م  ی م ی رفت که چ ادش ی. د یخودش د ی رو رو

در رو    نویکه کنار آشپزخونه بود رفت.م ی نو به اتاقیکارت دارم. ستاره دنبال م یا یلحظه م هی به خودش اومد: ستاره جون  نویم

 شده؟  یز یکه تو اتاق بود نشست: چ ی . ستاره لب تختنیبست رو به ستاره کرد:بش

 ؟ یستین ن یلحظه کنارآه ه ی ی اومد  ی تو چرا از وقت گمیم-

 خواد.  ی جورم نیچون خودش ا-

 ش جوالن بده؟ که ترمه تو  ی کرد ی رو خال دونیچرا م-

  یهم گذاشت تا ازکوره درنره با حرص گفت:ستاره بفهم! ظهر بهت گفتم ترمه تو طناز  یرو نوچشمهاشویخواد. م ی م ن یچون آه-

  ی لجباز ی فقط از رو  ؟یکرد   کاریبشه اما تو چ کی نزد ن یبه آه یبذار د یتونه از راه به در کنه، نبا  یرو م ینداره هر مرد  بیرق

شناسم،   ی ! ستاره من ترمه رو میهم دار ی نامزد هی وسط   نیا یاریخودتم نم یاصالً به رو  ی د یانجام م یرو که دوست دار  یکار

مغرورتر از    نیتو و اون آه  نیب ن یاز ا شتریپس نذار ب ،ی زیبرام عز گم،ی! دوست دارم که بهت م یطناز ی شده تو ی مارخورده افع

به خدا. چشمهاشو تو   شهیبعداً براتون حسرت م د یبکن روزها نیاستفاده تون رو از ا تیهان ن،یکنارهم باش   فته،ی خودت فاصله ب

زنم خوبه!   ی بلند شد قبل از رفتنش گفت: امشب باهاش حرف م د یرو د نوی سکوت م ی سر چرخاند:حرفهات تموم شد؟! وقت ۀکاس 

 تکون داد: از دست تو!...  ی . ستاره سرید یانجام م یزد:کار درست تیازسر رضا ی لبخند   نویم

  یخوا ی م  یزی:چد یپسرش پرس  دنی به در خورد و باز شد.هاجر با د ی اتاق بودن. تقه ا هی تو  نوی خواب هاجر وستاره وم موقع 

رولبش نشسته   یکه لبخند کج  نوکردی به م یگفت: ستاره رو کار دارم. ستاره نگاه ی به ستاره اشاره کرد با لحن سرد نیپسرم؟ آه

 بود. 

ستاره   ی. چشمهاستیسروصدا؟! زنمه!خالف شرع که ن ی با اخم گفت:چرا ب ن یسر وصدا برو وبرگرد. آه ی وقته ب  ری اره مادر! دست-

  ی ایپرتحکم گفت: م ن یبا تو ندارم. آه یتر شد. ستاره با حرص گفت: من کار قینوعمیاومد. لبخند هاجر وم  ی داشت ازحدقه درم
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و دنبالش راه افتاد. کنار   د یپوش  یچپ چپ نگاهش کرد با حرص شالشو سر کرد لباس مناسب هبه زور ببرمت. ستار امیخودم ب ای

مچ دستشو گرفت در رو با شدت بازکرد.   نی من وارد اتاق پسرها بشم؟ آه یخوا  یستاره با اشاره به اتاق گفت: توم  ستادن یدر ا  هی

: چته تو؟ دستمو  د یکش رون یب نیدستشو از دست آه  تینبست. ستاره با عصبا ستاره رو دنبال خودش به اتاق کشوند ودر رو 

خوام برم بخوابم. رو در   ی م اد ی! ستاره لجبازتر از خودش جواب داد:کار تو بگو،خوابم منیگفت:بش یعصب  ی با حالت نی. آهیشکست

رو   اره یلجش رو در ن شتر یب نکه یا یره برا. ستاستین یاز خواب خبر  ی با خشم گفت: تا به سؤاالتم جواب ند  سادیستاره وا ی رو

  یرو  یستاره گذاشت. ستاره بق کرده نگاهشو به نقشها یروبرو   د یکش  شیکنار تخت رو پ یهم صندل  ن یتخت نشست. آه

: به نظرت  د یدوباره پرس   نیسکوت بود. آه ؟جوابشیهست یقدرعصبان ن یا یازچ ی بگ  شهی: مد یپرس  ن یدوخته بود.آه  یرختخواب

 دوخت بازسکوت کرد.  نیپرازخشم شو به آه یچشما و؟ستاره ت ا یباشم  ی عصبان د یاالن من با

 ؟ یچ ی عنی هایبچه باز نیا-

 ؟ یکدوم بچه باز-

ستاره    ؟یکن ی خان بق م رغضبیمثل م رسه ینوبت به من م یاما وقت ی خند  یوم  ی گ یبا همه م  میکه ازصبح اومد  نیهم-

 باشم نه تو از من؟  ی از تو شاک د یبرعکس شده؟ من با ا یزد: دن یپوزخند 

ازتعجب باز شدن،اون که سرگرم حرف زدن با ترمه بود.اصالً   ی ستاره به آن یداشت؟ اخمها کارتی بهزاد کنار ساحل چ یعصر-

 به ساحل نداشت. ید یکه نشسته بود د ییجا

 .میزد ی باهم حرف منداشت،  ی:کارنداختیسؤالم جواب نداشت؟ ستاره خودشو ازتک وتا ن-

 د؟ یطول کش قهیبود که چهل وپنج دق  ی چه حرف نیا-

 ؟ یتو به من شک دار نیآه-

نگاه کردعلناً داشت بهش   نیچشمم بترسه؟ ستاره مات به آه د یشدم نبا  دهیسوراخ گز  ه یبار از  ه ی یشک داشته باشم؟ وقت  د ینبا-

  ی االن منو با زنها ؟ یزنیبه من م انتیانگ خ ی گفت: تو دار یابروهاشو بهم گره خوردن با لحن تند وگزنده ا  زد یم انتیتهمت خ

  ی اجازه رو داد نی! چطوربه خودت ایلین؟خیآه  ییچشم رو ی ب یلی؟خیدون ی م ی کی زت یهمه چ ی ب یو اون نامزد قبل  یابونیخ

  ؟یکن  یبرداشت م  یا گه ی: تو چرا حرفهامو طور دد یبه موهاش کش یدست  یبا کالفگ  ن یآه ؟یدرموردم بکن ی فکر ن یهمچ هی

 نبود.  ن یمنظور من ا

منم دارم   نکه یا ی عنی ؟ یچ ی عنی نیتکرار بشه؟! ا ی خوا ی نم گهیو د  یشد  ده یبار گز هی سوراخ  هیکه از    یاالن بهم گفت نیهم-

محترمانه ازم اجازه    یلیبهم گفت؟ خ یبهزاد چ ی بدون ی خوا ی ن؟میات رفته؟ شفاف تر از ا یکه اون زن قبل  رمیرو م ی همون راه

  یلی! خنیبه عنوان تأسف تکون داد: برات متأسفم آه ی ! منم جواب رد بهش دادم، سریستگارخوا ان یگرفت که با خانواده اش ب
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گفت:    یبلند  باً یتقر یباصدا ن ی؟آهیوز بهم اعتماد ندارهمه مدت هن نی بعد ازا نکه یمهمتر ا  یکن یقضاوت م  گرانیزود در مورد د

 ؟ یصاحب یکرده مگه تو ب ی کرده ازت خواستگار خود یب

ماجرا   نیازا ی کس ی ؟وقتیدونه که من نامزدتم؟ بگو ک ی به جز خانواده ات م ینشو! ک  یهم عصبان ی صاحبم! الک ی فعالً آره ب-

 ! شهیم  یع یامر طب ه ی کردن  یدونه خواستگار ی نم یزیچ

 ما با خبر بشن؟  انیخواد همه از جر یدلت م  یلیخ-

 ! یشیکالفه م  یشترازهرکسیجناب راسخ؟ اول از همه خودت ب ی د یها رو بر یاگر با خبربشن که نون بعض -

و تو هم   نه یب ی ازهمه لطمه م شتر یوسط  ب  ن ی: ترمه جونت استادیستاره بلند شد به سمت در رفت و ا ؟یزن یچرا دو پهلوحرف م-

خواب بودن. با   نو یو به اتاق خودش رفت. هاجر و م  رونیبهش برسه ازاتاق زد ب ن یآه نکهی! قبل از ایمون ی م بینص  یش باز

فرستاد    رونی کرده بود. نفسشو ب   یکیشد.اونو با گلسو  دهیکش  نیآه ی. ذهنش به حرفهاد یخورد وخراب درون تختش خز یاعصاب

 باران هم گوش سپرد کم کم خوابش برد...... زش یر  یبه آوا یشد. ازطرف  ره یبه سقف اتاق خ

بود. صبحونه شو خورد موقع بلند شدن به   دهیترمه بهش چسب  روزینکرد. مثل د ن یهم به آه ینگاه میصبحونه ن زیسرم

گفت: صبر کن منم    الد یخورده قدم بزنم. گ ه ی  رمیمن م د یتو اتاق کنار آباژوره، بعداً بهش بد  نیآقا آه ی داروها  یب  یهاجرگفت:ب

 منتظرم .... رون ی گفت:ب لدایبه گ  اورد یخودش ن ی کرد اما به رو  یخودش حس م یرو رو  ن یآه نی. نگاه سنگ امیب

: ستاره امروز  د یچیرو که رو شونه هاش بود دور خودش پ یشال سه گوش  ستادیا ا یرو به در لدایداشتن.گ  یتو سکوت قدم برم  آروم 

 . میاون بدبخت رو سرما داد روزمونیهستم با کار د نیکم نگران نو ه یرو لب ستاره اومد:  یشده؟ تلخ خند  ی زیچ یستیسرحال ن

 بردتش دکتر.  زدان ی گفت که   نویم شبی پرتالطمش داشت: د یوچشم به موجها ستاده یا ایستاره همچنان رو به در ؟ یمطمئن-

 سرما باشه. قدر بد   نیکردم ا  یفکرنم-

 ؟ینگرانش شد -

 بال رو سرش آورده.  نیمن ا ۀد یمعلومه که نگران شدم هرچه باشه ا-

راه ساختمون رو   ال،آرومیسؤال ستاره رو بفهمه: برام مهمه مثل دامون و دان یبود که معن  رکیبرات مهمه؟اون قدر ز ن ینو لدایگ-

.  ایرو دنبال کرد. دوباره برگشت سمت در لدا یرفتن گ ر یتو خودش مچاله شد ومس شتریستاره ب  د یوز  ی م ی گرفت.باد سرد شیدرپ

و مواج   کرانیب یا یبه در ره یزانوهاش گذاشت وخ ینشست، پاهاشو باال آورد وچونه شو رو  وش افتاد....ر یچشمش به تخته سنگ 

با   زدن، یرو اونجا چادر م ی رفت و چند روز  ی م  واریز ۀ اچیوقتها با پدرش به در  یشد، باز افکارش به سمت کردستان سفر کرد. گاه

تنها با خودش خلوت کرد و افکارش همه جا   یساعت و . حدود دد یازته دل کش ی گذروند.آه  یخوش م یحساب مانیوسا وانیس 
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کل آسمان رو به تصرف خودشون   اهیس  ی بارون به خودش اومد. سرشو باال گرفت ابرها ی قطره ها زش یر نیپرسه زد. با اول

نگاهها  ۀآب شده بود. با بستن درِسالن هم سی شدت گرفت مجبور شد به ساختمون برگرده. تا برسه خ یرده بودن. بارون کمدرآو

مادر! تموم ساحل رو دنبالت گشتن.   یشد: کجارفت کشیکرد. هاجر نزد  زونیآو ی. پالتوشو درآورد و به جالباس د یبه سمتش چرخ

افتاده؟ آهو از تو آشپزخونه جواب داد: نه گلم همه   یگفت کجام اتفاق  ی بهتون م ید یپرس  ی م لدا یستاره با تعجب گفت: از گ

هم وَر   نو یگفت. واردآشپزخونه شد آهو درحال درست کردن کتلت و م ینم ی زیهم که چ دهیورپر یلدایگ  نینگرانت شده بودن ا

 تش بود دس 

  ی نم یزیبا قاشق زد رو دستش: نکن! االن ناهار چ نویدونه کتلت برداشت وخورد. م  هی بنده بلدم چطور از خودم مراقبت کنم. -

 . یخور

بود. ستاره عقب گرد کرد بره   ستادهیرو درسته قورت بدم. هاجر دم در آشپزخونه ا لیف  هی قدرگرسنه هستم که   نینگران نباش ا-

رفت. هاجر   رون یب ی . ستاره با نگرانرونیب  ادیباال داد که ب یی هاجر ابرو ؟ یچرا ناراحت یب ی:بد یپرس  د ی ناراحت د که هاجر رو رون یب

 نشست...... ه یاز بق همبل دونفر  ن یدورتر ی رو

 افتاده؟  یاتفاق ن یتو و آه ن یمقدمه رفت سر اصل مطلب: ستاره ب  ی.هاجر بدمیگوش م   یب  یجانم ب-

 نه چطور؟ -

 .یکلمه هم حرف زده باش  ه ی نی با آه دمیند  م یاومد  یاز وقت-

 راستشو بگم؟! -

 آره مادر بگو. -

 شون بهم نزنم. یکه اون خوش  دمیم ح یشنوه منم ترج ی وگل م  گهیداره با ترمه گل م نمی ب ی م ی ! وقتیب  یراستش ب-

دخترم   ده، یترمه اس که بهش چسب ن یبا ترمه نداره، ا یسر وسرّ  چ یه ن یآه یدون   یخودتم خوب م ؟ یچ ی عنیحرفها  نیا-

بهت گفته، من   یچ شبیگفت د دمیشو پرس  ل یدل  یسرحال نبود وقت  ادیصبح بعد رفتن توز ن،یهمو داشته باش  یشترهوایب

اره باال  ست ی. ابروهاارهیتا از دلت درب شش یپ یر یباش، حاال م داشتهکم هواشو   هی تو هم   یکنم ول ی نم د ییپسرمو تأ یحرفها

 شاخ شمشاد شما دست گل به آب داده ها!  نکهی! مثل ا ؟یب  ی:من برم بدنیپر

نذاشته   یقرص   چیلب به ه روزیاز د یاما از سر لجباز مونهیدعواش کردم،از کرده اش پش  یدونم دخترم! سر اون موضوع کل  یم-

  ۀ خواد با من لج کنه پسر یکرد با حرص گفت:م  ی ودامون رفت استراحت کنه. ستاره نوچ زدان یشده به زور  شتریدرد کمرشم ب 

 . میبخور ییهوا رونیب می اومده بود الًمث  کنه یخودش هم رحم نم یلوس، به سالمت
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:  هست؟ هاجرآروم نجوا کرد ششیپ ی: االن کس  د یبشه. ستاره بلند شد پرس  اده یپ طون یاز خر ش  د یشا ششیقربونت برم برو پ-

 ترمه. 

تکون داد:من آخرش از   یشنون بده. ستاره سر  ی گفت: االن بهروز و الله م  یآروم سسسسی!هاجرهشیسر ن یاووووف ازدست ا-

 کنم. هاجرخنده شو مهار کرد: دختر ادبت کجا رفته؟   یتِرتِر دق م نیدست ا

  دنیتو. ترمه با د  ام یخل برد: اجازه هست ببود رفت. اول در زد بعد کله شو دا  یبهداشت س یسرو کی که نزد ی وبه اتاق  بمیتو ج-

  خ یبه ترمه کرد که م ینگاه ن یآه نم؟یبش دهیفاصله گرفت.ستاره کامل داخل شد: صاحبخونه اجازه م ن یکرد از آه یستاره اخم

االن   وانینشست:س  نیآه ۀ گ یما هم دست شماست. لبخند ستاره پهن تر شد وسمت د  ۀاجازرفتار هر دوتاشون بود،آروم گفت: 

.  ستین یهم خصوص  ی ادیدونم راجع به معدنه پس ز ی گفت: م  ییخوام تنها باهات حرف بزنم. ترمه با ترشرو ی بهم زنگ زد، م

  ادیز ی باشه ول ی گ یگفت: چون تو م یس لو   حنترمه با ل  رون؟یب ی بر شه یداد: ترمه م  هی به تاج تخت تک د یخودشو باال کش نیآه

!خوب  ییستاره گفت:باز که عصبان یاخمها دنیرفت.با د رون یو ب د یرو بوس  نیآهۀ. بلند شد گون رهی حوصله ام سر م ی طولش ند 

 موفق نشد. ادیز  یکرد لبخند بزنه ول  یبهت گفته. ستاره سع ی چ وانیس  نمی بفرما بب

 بهونه اس؟!  وان ینگو که س -

 شدم. ی دونستم مزاحمتون نم  یگذره! اگرم یبا ترمه بهت خوش م  ی ادیز-

ترمه   یستاره باال رفت:حوصله برا ی ابرو ی تا ه ی ه؟یهاتو ندارم بگو کارت چ هیکنا  ۀخرابه که حوصل  ی ستاره اعصابم به حد  نیبب-

 .نم یب یم  یا  گهید یهازیگفت اما حاال چ ی م ی ا گه ید زیمادرت چ نجایاومدم ا یمن نه؟ داشتم م یاما برا  ی خانم دار

 ؟ یوبر  یبزن ه یو کنا  شین ی اومد -

 کرد؟  ن یبود بهم توه یک  شب یرفته د ادتی نکه یمثل ا  زنم؟یم ه یو کنا ش یمن ن-

  گه یزدیچ ی رو باش به هوا  الیزد:نه حالتم که از من بهتره،منِ خوش خ یگفتم! ستاره پوزخند  یز یچ ه ی ت یحاال من توعصبان-

 .فتمی م د یعوض شده، دارم تو شناختنت به شک و ترد یلیرفتارت خ نیاومده بودم،آه یا

  ادی!اگر از اون خوشت نمیریگ  یوحال م ی کن ی ترمه اخم م  دنیبا د قهی که دم به دق یی تو؟ تو ایجالب شد!رفتارِ من عوض شده -

با   رون یب زدیستاره داشت ازحدقه م ی. چشمازهیر ی اعصابت بهم نم گه ید  ینجور یا ینیصحنه ها رو نب  ی چشمهاتو ببند تا بعض

  هی  نجایا میاومد  ی از وقت م؟ی گفت: نامزد تی با عصبان نی! من نامزدتم. آه نیگفت: آه ه کرد لرزش توش نباش   یم  یکه سع ییصدا

توش   یچی که ه ه ی چه نامزد نی! ستاره ا؟ید یرو بهم نم  یبوس خشک وخال ه ی ۀ اجاز یکه حت  می ! نامزد؟یبارشد احوالمو بپرس 

ستاره تموم تالششو کرد تا اشک   ؟ ینامزد یگ یم ن یتو به ا ه،یدر حد کار و سالم و خداحافظ  بهیحرفهامون مثل دوتا غر ست؟ین

 . یموقبول کرد ط یکنم که عادات بدم رو کنار بذارم، توهم شرا یم  مو یخوام، دارم تموم سع ی:من بهت گفتم فرصت م زهینر
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  ی ها رفتارم بهی هست مثل غر نمونیب غهیکه ص ی به بعد تا زمان نی،ازایریاجازه بگ  د یورود به اتاقم با  ی به بعد برا نینه ستاره! ازا-

. با تموم  میشی ترم  به ی غر گهیم شد با همد تمو غه یکه زمان ص نیهم بدتر!هم به یتا غر  شتر،ازصد یکم ب ه یکم کمتر نه   هی  م،نهیکن

  ده یرس  نویبه حرف م  د،حاالینرم وآهسته رو گونه اش غلت ره، یبود رو جلوشو بگ  ختنیفرور ۀکه آماد   رو یموفق نشد اشک شیسع

 . یعوض شد  یلیفهممت! خ ی نم نیترمه بازتر شده بود: آه ی برا دان یدو روز فاصله گرفته بود م  نیبود.هرچه ا

 حرف آخرته؟  نی:اد یکاسه اس. ستاره بلند شد پرس  ن یآشه وهم نیهم یکه رفتارتو اصالح نکن ی تا زمان-

 حرف آخرمه.  ن یبله ا-

 ...... میبا هم نداشته باش   یبرخورد  چیندادم ه ر ییکنم تا رفتارمو تغ  یم  یسع یخوا  ی م نطور یباشه!حاال که تو ا-

 که به ستاره زده واشکشو درآورده بود خودشو سرزنش کرد.....  ییرفهابرخالف ظاهر وحرفهاش از ته دل به خاطرح نیآه

وقتها    یاشکش خشک نشده بود.بعض ۀچشم شبی. از درونیزد ب  الیهمه خواب بودن آروم به همراه ساکش از و یزود وقت صبح

 .... یدرسته،انجام بد  ی کن ی رو که فکرم ی و اون کار  یدل بذار  یپا رو  ازهین

 به راه افتاد.... نیپاش ترمزکرد.سوارشد.ماش  ی جلو ی .اتوبوس سادیوا نیکنارجاده منتظرماش  

رو    ییگفت:ببخش مزاحمت شدم آخه جا  د یرو که د اینگران دن ۀمنتظرش بود. چهر ا یشد دن ادهیپ  یرو پرداخت کرد. وقت ه یکرا

.ساکشو ستیحرفها ن نیدوستها که ازا  نی: بد یش کشبه پشت یدست  ایمطمئن تر از توهم سراغ ندارم. دن ی نداشتم که برم کس

 وبه خارج ازشهر رفتن....    شد  ایدن د ی.سوار پراد یگرفت ودنبال خودش کش

تکون داد   ی ستاره سر ؟یینجایدونند ا  ی: دخترم خانواده ات مد یپرس  ایرو توسکوت خوردن. بهجت مادر دن  صبحونه 

خوام   ینم شم، یو مزاحمتون نم رم یم نجا یازا ن یستین یبمونم اگرهم راض نجایا یچند روز  هی د یوگفت:راستش نه! اگراجازه بد 

 خانواده ام بدونند که کجام. 

 خودت بد بشه.  ی ترسم برا یم  ی دخترم،قدمت روچشم، ول-

 . ادین شیپ یکه براتون مشکل  دمیبهتون قول م  رم یم  نجایموقعش بشه خودم ازا ی نه بهجت خانم وقت-

راحته.   المیبابت خ نیخوب مراوده داره از ا  ی دونم دخترم با آدمها  یبمون،م ی هر وقت دوست دار ا،تایتوهم مثل دن باشه دخترم!-

اگر راسخ بفهمه   یدون ی خنده اش گرفت:م ایگفت که دن  یستاره نوچ  ؟ ییایشرکت هم ب ی خوا ی: نم د یزد و پرس  یلبخند  ایدن

 ه؟ ی اخراج من حتم

  اینگاهش کرد که دن جیستاره گ ؟ی اش کن هی تنب ی خوا ی کارت م ن یزد: با ا یدار  ی لبخند معن ای. دنکشهیکاربه اونجا نم-

 .گمینم  یزی چ یاخموت هست اما مطمئن باش به کس س ییتو و اون ر ن یب یرابطه ا   هی  دمیوقته فهم ی لیگفت:خ
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 قدر تابلو بودم؟  ن یا یعنی-

و دو    سییاتاق ر یرفت  ی م ی وقت شییخدا  ،امایهمه جوره ثابت کرد  نوی،ای به پسرها رو بد  یحتکه برا  یستین ی ستاره تو دختر-

 . هی خبر هی  فهمهیو م کنه یآدم احمق هم باشه شک م هی  یگشت  یساعت بعد برم

راحت، حواسم   الت یشد، بابت ستاره خ رتید  ایرو به دخترش گفت: دن  د یچ ی صبحونه رو از رو زی. بهجت مایدن  یبدجنس یلیخ-

ازخونه زد   ی خداحافظ هی وبا   د یهم به پشت ستاره کش یدست د یمادرشو بوس   ۀبلند شد گون  ایدختر خوشگلم هست. دن  نیبه ا

 .....  رونیب

تازه صبح به اون   ی هایبا انواع سبز کیکوچ  ۀباغچ  هی داشت.  یپشت اطی پنجره سمت ح ه یساده ومرتب که  ی.اتاقاشد یاتاق دن وارد

 .....زدیچشم رو م یزود 

  ایک شیمی صم یدوستها ایممکنه کجا رفته باشه؟  ی دون یکردن آرومش کنند. دامون کنارش نشست:نم ی م ی سع نیونو هاجر

که   ی بهش زد ی:نکنه حرفد یتموم رفتارهاشو از بر بود پرس  ن یبودم؟ نو نجایدونستم االن ا  یگفت: اگرم ض یبا غ نیهستن؟ آه

دونستم باالخره   ی م ن؟ یآه ی کارکردیتکون داد: بازچ ی سر نیدوخته شد. نو  همدر نیو نو   نیآه قی نگاه عم  رون؟یونه زده بازخ

باهات حرف بزنه در واقع اومده بود   شتیپ  اد یکردم که ب ی ستاره رو راض روز ی : دد ی. هاجر سرزنش بار بهش توپرسهیم  نجایکار به ا

 ؟دختره رنگ به رو نداشت  رون یازاتاق زد ب  ی که وقت یبهش گفت  یتوچ  ، یآشت یبرا

  ادیسرت ب ییبرافروخته شد:هربال نی. نو د یکن دایستاره رو برام پ نکهیکه االن مهمه ا یزیچ اد،تنهاینم  ادمی  یچی من االن ه-

ودامون دنبالش    نیتخت برداشت و ازاتاق خارج شد. نو زکناریم ی رو از رو  چییاومد.سو نییزد و ازتخت پا ی حقته؟ پتو رو کنار

  ی رفت. دامون پالتوشو از رو رونیمتعجب جمع حاضر درسالن ب یچشما ی نکرد. ازجلو هم به صدا کردنهاشون  یرفتن. توجه

  ی جیگ نیکوچولو ازا ح یتوض ه یبا  یبودن کس منتظر ه یخواست تا آهو رو با خودشون به لوشان ببره. بق نیبرداشت. ازنو یجالباس 

اکتفا   یشده؟ هاجر به سرتکون دادن  ی: مادرچد یدستهاش گرفت. آهو پرس   نیکناردرنشست سرشو ب ی .هاجر رو صندلارهیدرشون ب

قدر با   نیا یچ  ی برا ن یشده؟ آه ی شد:هاجرجون چ کی سر تکون دادن رو بفهمه.الله نگران بهش نزد نیا ی کرد.آهو نتونست معن

  ییحدس ها هی خودش  ش یپ زدانیباال رفت.  ۀکوتاه به طبق  یعذرخواه ه یگفتن نداشت وبا  ی برا یحی رفت؟هاجرتوض رون یعجله ب

.  د یطولش ند  ادیخونه رو بده؛ شما هم ز  ی دهایکل م یکن  یادامه داد:ما زودترحرکت م نیجمع کن رو به نو لتویبرو وسا نوی زد: م

  ی. ترمه معترض گفت: مامان من با ب میرو به برادرش کرد: داداش بهتره ما هم رفع زحمت کن د یاوضاع رو مناسب ند  یبهزاد وقت

ساک به دست ازپله   یب  یحرف هم نباشه.....ب یایگفت: ترمه با ما م تیرو تنها بذارم.بهروز باجد  یب  ی ب اره یدلم تاب نم  رمیم یب

گفت.   ی باشه ا  زدان ی. رهیتا برسم لوشان دلم هزار راه م  امیمادر! من با شما م زدان، یخوام،  یاومد:ازهمه معذرت م نییها پا

 ......  می اومد: زن عمو بر ن ییچمدون پا ه یبا   نوهمیم

 باال فاصله بعد ازبهروز راه افتاد...... نینشست. نو نیاخم کرده تو ماش  ترمه 
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                *********************************** 

تند رفته   ی لیفکرکرد. خ شیلم داده و به بحث ده روز پ شیحوصله به صندل یزده بود. ب  بشیشد ستاره غ یم  یروز   ده

رو چرخوند وصاف نشست.  یدر صندل  ۀتق  یکرد. با صدا  یو پوف   د یبه صورتش کش یداشت. دست ش ین یاد یبود،حرفهاش ز

  ی مرخص ی خانم تاد بهم داده بودن که بهتون بدم ول نوی: ازگذاشتیم یزونکن داخل شد. زونکن رو رو  هی با  ایگفت. دن  ی د ییبفرما

راسخ   یمن من کرد: آقا ایانداخت. دن یبدم. دست جلو برد زونکن رو بازکرد،چند برگ اول رو نگاه لتون ینشد زودترتحو نیبود

 گردن؟   ی برم یخانم تاد ک

 . یمرخص رفته اد، یتونه ب یمدت نم  ه یتا -

 بله! با اجازه... -

تو سکوت نگاهش  ایدن  ا؟ی:حالش چطوره دند یکش  یداد. ستاره آه یم  ح یبا آب وتاب اتفاقات داخل شرکت رو براش توض ایدن

 بودم. دهیپکر ند  نطوریوقت راسخ رو ا چیست،هیکرد:خوب ن

  یادب  یب تیاومد که درنها یخانم ه یبار  هیفکر کرد:   یکم  ایدن  اد؟یب دنشیبه د ی د یپوش رو ند  کیوش  با یخانم ز ه یمدت  نیتوا-

 باهام رفتارکرد و به اتاق راسخ رفت، چطور مگه؟ 

زد: به به به داداش   ی لبخند  وان یس  ۀشمار دن ینباشه با د نیآهۀبلند شد.اول نگاه کرد تا باز شمار لشیزنگ موبا ی ! صدایچیه-

 ؟ یمعرفت خودم، خوب یب

-........... 

 بوده؟  یشرکت مال ک یفهمب  یخوب تونست-

-........... 

کم حد وحدود خودشو    هی بشه و  هی تنب ی خوام کم ی اون دفعه بهت گفتم که م یبا من درتماس  یبهش نگ  نیآه ش یپ یرفت نیبب-

 بدونه. 

-.......... 

 : داداشت بود؟ د یپرس   ایبوسمت مواظب خودت باش خداحافظ... دن ی،م یاطالع نذار ی پس منو ب-

 تو تهرانه.  نیشرکت آه له یآره، وک-

 ومخلفاتش بود.  ون یسرخ شده با مرغ بر ی ن یزم بیبودن. ناهار س  زنشستهی. دورمشهیناهارکه االن سرد م می ! حاال پاشو برنیآفر-
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  ن یبارم کرده خودشم با ا یی زهایچه چ نی بهش گفتم آه ی داد:آره، وقتستاره لقمه شو قورت   ده؟یبند رو آب نم یب  یب ی مطمئن-

 نقشه ام موافقت کرد. 

 خوشمزه بود.  ی لی:دستت درد نکنه خد ی. ستاره دست از خوردن کشیب  یبه ب نیآفر-

 . ید ی! دست تو درد نکنه خودت زحمتشو کش؟ینخورد  ی زیتو که چ-

رفت تا   ایگرده. به کمک دن ی گذاشت: پس فردا برم  نکیبلند شد ظرفها رو جمع  و داخل س  ایگرده؟ دن یبرم  ی خاله بهجت ک-

گفت:دختر   مت یبهش کرد با مال ینگاه خاص ه ی برگشت  ا یحالش خوب بود؟ دن نی! آهای: دند یرو زودتر جمع کنه پرس  زغذایم

نه! اصالً حواسش   ی بخوا ؟راستشویکن یم  ت یذخودتو هم اون بنده خدا رو ا هم ی پس چرا دار یشو ندار یخوب توکه طاقت دور 

از دستورات شو   یبعض  ای رمیبخونمش تا اشتباهات شوبگ  ی چند بار شمی مجبور م  ده یرو بهم م ی برگه ا اینامه  ی ست،وقتیبه کار ن

کالً حواس پرت شده زمان ومکان رو   نه یا رم کنم منظو  یم  پشونیاصالح کنه اون وقت تا ششیکه اشتباه نوشته رو دوباره ببرم پ

  یراسخ اون راسخ  نیتونم باورکنم که ا یشه،نمیچقدر دوست داره که اگرشرکت هم به فنا بره اصالً متوجه نم نیفراموش کرده،بب

 شناختم .  ی که م ستین

 کنم!   کاریکه چ رسهیبه ذهنم نم یراه حل چیه-

 سوزه.  یدلم براش م   ییجورا ه ی سرش شلوغه،  ادیمدت نم  هی تا  گهی گرده سر کارش،م ی برم ی خانم تاد ک گم یهروقت بهش م-

 اخم وتخم شو تحمل کنم. د یبا شم یباهاش روبرو م یوقت گه یمن بسوزه که تا چند وقت د  یدلت برا-

 گفت ومشغول شستن ظرفها شد....... ی د یببخش ه ی ای!هشدار گونه اسمشو صدا زد. دن یمظلوم یل یخ نکهیبرات!نه ا رمیبم-

 بگومن اومدم.  نیبود  باغرور خاص خودش گفت: به آه ستادهیا ایباالسر دن ترمه 

 ؟ یک  ی عنیمن -

 ؟ یندازینفهم منو دست م ۀ دختر-

  نش؟بدویبه اسم ترمه اومدن راهشون ندم حاال فرما یفرمودن هر وقت خانم  شونیقصد من دست انداختن تون نبود،ا د یباور کن-

جناب راسخ  د یهراسون پشت سرش داخل شد: ببخش د یبهش رس  ایسمت درهجوم برد و با شدت بازش کرد.دن ایتوجه به دن

 تو، گوش نکردن.   ادیبهشون گفتم ن 

 باش. رون یشما ب-
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  ط یمح خوام تو  یترمه شد:چند بار گفتم نم ۀ نیبه س  نه یکرد. اومد و س  ی بودونگاهش م ساده یبازسرجاش وا شیچشم. ترمه با ن-

 ن؟ یآه  یچ ی عنیترمه با بسته شد:   شی! ننمت؟یکارم بب

 . گهید یجا چی نه تو خونه ونه ه نجاینه ا نمتیخوام بب ی نم نکهیا یعنی-

!برگشت و  یچشمم باش  یخوام جلو  یواضح تر که نم  نیکرد صداش باال نره:از ا  یوسط حرفش اومد سع نیجون.... آه  نیآه ی ول-

  ،ی وعده داده بود ه یبهم  ال یو ی تو ؟یخوا  ی تو منو نم یعن ی: سادیوا زش یم ک یشد نزد دهینشست.ترمه دنبالش کش زش یپشت م

ذهن خودته، االنم برو و مزاحم    ۀد ییهمه اش زا نهایندادم ا ی به کس یوعده ا چ یرو صورت ترمه ثابت موند: من ه نیآه ادته؟نگاه ی

بر حرفش   ید ییمهر تأ نیسکوت آه یوقت ونه،آره؟ ی در م گه ید ی کی ی: پاد یپرس  د یلرز  ی م ه یکه ازگر ی کارم نشو. ترمه با چونه ا

ن مطمئنش کرد که درست فکر کرده:نه امکان نداره!  یآه ۀشد اشکش دراومد: نکنه اون دختره اس که تو خونه تونه؟سکوت دوبار 

 اتفاق افتاده باشه.  نیتونه ا  یخوام درباره اش فکرکنم، نم ینم یحت

ستون   زیم  یبه حال تو داره؟ترمه دستهاشو رو یفکرکن، تو اصالً فکرکن من ستاره رو دوست دارم چه فرق یهر جور دوست دار -

  یا  گهیمرد د چ یخوام به ه ینم! من دوست دارم،عاشقتم،به جز تو یبکن ی کار  نیهمچ ه یبا من  یتون ی نم نیکرد و دوال شد: آه

کمتره؟    میاز اون دختره کمتر هان؟چ می!مگه من چ؟یخوا  یمنو نم یگ ی تو، اون وقت م یفکرکنم، تموم فکرو ذهن واحساسم شد 

بهت بگم که   یازت سرتره! من... اونو... دوست... دارم، چه جور  زهایچ  ی لیزل زد تو چشماش وشمرده شمرده گفت: تو خ نیآه

  ی اسمش هم ستاره اس، دوست داشتن زورک ر، نف هی من،عشق من خالصه شده تو  یزندگ  م،یخور ی! منو تو به درد هم نم ؟یبفهم

  کی قدر خودتو کوچ  نی! ارهیکه بخوادت، دوست داشته باشه، برات بم ی ! برو دنبال کستینداره! ترمه برو دنبال زندگ ی ا دهیفا

  نی!نه آه؟من بخنده  شیاون دختره باز بذارم وبه ر ی ترمه بهم وصل شدن: که راهو برا ی به حال من نداره. ابروها ی نکن چون فرق

منو تو قلبت   ی اون دختره جا ذارمیبهت گفتم،من نم یک  نیکنم، بب یو مال خودم م ارم یشده به دستت م ی متیجون!من به هر ق

 ! توووووووووو! نیآه یی من تو ی چون زندگ می پس نگو برم دنبال زندگ یمال من   یحق من ره،تو یبگ 

  ایدن  نینفر تو ا هی تو،تنها  ی هستم نه زندگ ی! اوالً اون دختره اسم داره اسمشم ستاره اس دوماً من نه مال کساریب نییصداتو پا -

  شیریازم بگ  ی تون  یتوهم نم  یحت ره یاون گ ش یکنم، دلم پ شمیتقس ز یچ چیکس وه  چیبا ه ستمیبرام مهمه که اونم حاضر ن 

دادعقب عقب رفت تا به در    یسرشو به دو طرف تکون م که ی. ترمه درحالیبر ی نم ییجا ه نکش که راه ب ی پس خط ونشون الک

 در رو محکم پشت سرش بست...... یش یو تماشا کن که چطورمال من م نیبشه بش دون یم  نیا ۀستاره برند  ذارمیخورد: من نم

  دنی.چند قدم جلوتر رفت،با شنزدیحرف م ی تلفن یک یکه داشت با  د ی مادرشو شن  یدرحال درآوردن پالتوش بود. صدا یباخستگ 

 ... زکردیو گوشهاشو ت ستادیاسم ستاره سرجاش ا

باهاش  ین یشدن بش م یقا ی به جا ستی ،بهترنیبرگرد  د یباالخره که با ؟ یاونجا بمون یخوا  یم  یآره دخترم حواسم هست،تا ک-

 .نییایدرب  ی سردرگم نی تا هر دوتاتون از ا ی حرف بزن
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-......... 

 بشه.  داش یپ نیاالنه که آه ی ندار ی ستاره جون کار-

-......... 

  نیآه دنیخورد. با د  یزسفتیچ هی روسرجاش بذاره که محکم به  سمی ب یمواظب خودت باش دخترم خداحافظ... برگشت گوش -

شد. هاجرمن  یتر م  یشترعصبانیهر لحظه ب نیکه من متوجه نشدم! آه ی اومد  ی! کدمی: ترس د یو رنگش پر د یکش  یبلند  نیه

اومدم   یمن ک  ست ی:مهم ند یمبل پرت کرد پرس  ن یاول ی رو فشوی ک م؟ در آورد ؟شاخ یکن  یم نطورنگاهمی: چراد یمن کنان پرس 

 از دوستام بود چطور؟  یکیتلفن گذاشت:  ی رو رو  سمی ب  یهاجر گوش  ؟یزد ی حرف م ی با ک یکه داشت نه یمهم ا

 ؟ یدون   یگفت:تو از کجا م  ییآهان! حتماً تصادفاً اسمشم ستاره بود آره مادرِمن؟ هاجر دستپاچه و در کمال پررو-

 حاال!-

دونم.هاجر با هول    یرو برداشت وگفت:آره م  یگوش  سم یسمت تلفن رفت ب ست؟به ین  یکار خوب سادنیفال گوش وا یدون   یم-

 ؟ یتلفن بزن ی به ک یخوا ی:مد یپرس 

تا حاال بهت دروغ   ی ! ازکنی:خجالت بکش آهد یدوستت زنگ بزنم که تصادفاً اسمش ستاره اس.هاجر بهش توپ ن یخوام به ا یم-

 بار دوم باشه؟   ن یگفتم که ا

و   نه یبیمنو م یشبانه روز  یهایکه آشفتگ  ی باهاش در ارتباطه! از وقت ی مادرم ازک ستیشده ومعلوم نکه نامزد بنده گم   یاز وقت-

  یهر شب برا  ی ن یب یکه م  ی گرده،از وقت یخونه نگران نباش دلم روشنه حالش خوبه وبرم  یم ییاش درگوشم الال زنه،همهیدم نم

که زنم ولم کرده و چشم به   ی ! از وقتیکن ی م  یوازم مخف  ین یب یو تو م   زنمیسرکنده بال بال م غمثل مر  ابونهایکردنش تو خ دایپ

  ی شبانه مو م یهایقرار ی! صداش اوج گرفت:چرا مادر؟چرا؟! تو که ب یزن  یو دم نم   ین یب یرو م  یچشم انتظار نیراهشم و تو ا

تونم بهت اعتماد   یچطور م گهید  ؟ی رو باهام کرد  ین کاریهمچ ه یچرا  ؟ید یشن ی صدامو م یآروم و ب یها ه یتو که گر   ؟ید ید

  یهر چند تلخ باشه گاه قتی آورد. حق یپسرش دلشو به درد م  ی رسمش! ضجه ها نه یرسمش مادر من؟! ا نهیا ؟یکنم؟ تو مادرم 

  ،ینکرد  یاون شب کار درست نی! آهید یوترمه رو به رخش کش  یکه تواون تهمت رو بهش زد  ی : ازوقتیاریوقتها خوبه که به رو ب

رو نداره، پس   ی به جز تو کس بیشهرغر نیگذاشته، تو ا ت یکردن بهت پا تو زندگ  هی تک د یدلش بشکنه، اون به ام یباعث شد 

 نی نبود، حق ا نیحقش ا ؟ یکارکردیوبهت اعتماد کرد،اما تو چ  یشد  ش یتموم زندگ ، یتو بود  ،آرامششیپناهش تو بود

مادرش که    ی. ازحرفهارمیبگ  دهیببندم و ناد راتت یتقص ی چشم رو بعض هش ینم لیدل اما! درسته مادرتم نینبود آه نیدختر،ا

  ینمک رو زخمم نشو! بعِد اون شب لعنت  گهیدونم، تو د ی م ی رو که گفت یی زهایچ نیا ۀ : مادر،همد ی تلخ بودن دلش رنج ی قتیحق

زانو زد با   نی .هاجرکنارش رو زممونمیکارم پش از بارها خودمو سرزنش کردم چرا اونطور باهاش حرف زدم؟چرا دلشو شکستم؟االنم 

ازم خواسته   ده، ی! اون دلش ازت رنجنیآه  ره،یبگ  یدرست  می مدت به حال خودش باشه، بذار تو آرامش تصم ه یگفت: بذار  ی دلسوز
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  ن یآه بلند  ی خودش انتخاب کنه..... صدا  شو یحق داره زندگ ره، یبگ  می اش تصم ندهیآ ی برا دخترحق داره   نینگم، ا یزیبهت چ

  ی ! ستاره حق منه! تموم زندگرمیبگ  میتصم  میزندگ  یمادر؟! من حق ندارم برا   شهیم  یانداخت: پس حق من چ نیسالن طن ی تو

 مونه.  ی که ازم جدا بشه، اون مال منه و مال من هم م  دمیخوام، به ستاره هم اجازه نم یرو نم یزندگ  نیمنه، بدون اون ا

حرفت   نینگو مال منه که ا ی !اونم آدمه وحق انتخاب داره پس هیزنیدرباره اش حرف م ی نجوریکه ا  ستیکاال ن ه یستاره  نیآه-

 . زنهیحالمو بهم م

  ده،صدف یترس  دهاجر یلرز ی دستهاش م تیخوام؟ از زورعصبان یت بارم م نکب  ی زندگ نیازا ی بفهمم چ د یبگو شا ؟تویپس بگم چ-

بود با   دهی و حرفهاشونو شن ستاده یدم در سالن ا ی افتاد که معلوم نبود از ک نی. تازه چشمش به نو ارهیآب ب ی وانیرو صدا کرد ل

دو دست گرفته   ن یکه سرشو ب  ین یهبه خودش اومد.....خم شد رو آ نی تو اتاقش. نو ببرش کمک کن   ایتشرگفت: چراماتت برده ب

ستاره   یدونست ی روهدف گرفت:توهم م نی اونطرف تر بره. نگاه غضبناکش نو ابونیکه صدات هفت خ  یبود: حاال واجب بود داد بزن 

 ؟ یدونست ی کجاست آره؟ م

 اطالعم.  ینه به جون خودم من از موضوع ب -

 چطور؟  نو یم-

ستاره وگرنه   ش یپ یبر  یاالن منو م  نیگفت:هم  یاز جاش بلند شد با پرخاشگر هو یخبره.  یماجراب ن یاون بدبخت روحش از ا-

گرفت: به خدا دست   نیانگشت شو سمت آه نی. نوارمشیکنم وکشون کشون هم که شده م داش یتا پ  زمیر ی تموم شهر رو بهم م

.محکمتر  ینیحالت پشت رل بش  ن یخواد با ا ینم  ادیب رم یگ  ی:با ستاره تماس م گفت  متی. هاجر با مالیبا من طرف  یاز پا خطا کن 

 زن عمو لطفاً آدرسوبده..... ام،یبه شونه اش زد: تو آروم باش منم باهات م یدست  نیاالن. نو نیهم ششیازقبل گفت :منو ببر پ

ممکن بود براش بد   ادین رونیوجه ب چیکرد به ه   د یتأک ایاومد. به دن ابون یسرخ ده یکه هاجربهش کرده بود ترس  ی با تلفن ستاره

بود. نور چراغ   م یبه هفت ون کیبه ساعتش کرد نزد یبرق نگاه رچراغیت  رنوری. زد یچی دورخودش پ شتر یبشه. از سرما پالتوشو ب

به پا   ییرو شناخت. تو دلش غوغا نیآه نیماش  ی کیگرفت تو اون تار دش ید ی جلو ستشو به چشمهاش خورد.د می مستق ینیماش 

حال ظاهرخودشو حفظ کرد   ن یکرده بود. با ا شیکارش بدتر عصبان نی ترسه حاال با ا ی م ن یکرد ازآهخودش اعتراف   ش یبود. پ

وبه    ادهیپ ع یهم سر نیشد. نو اده یازش پ یعصبان نِ یپاش ترمزکرد. آه ی جلو نیساکشو محکم تو دستش فشرد. ماش  ۀدست

رو گرفت: االن   ن یدست آه نیتوش ؟ نو  یاومد  یکدوم خرابه شده ا  نجای رو ستاره زوم شد: ا نیآه نیسمتشون رفت. نگاه خشمگ 

 وسوارشد..... د یکش  رونیب نیدلت خواست بازخواستش کن. دستشو از تو دست نو یخونه بعدهرچ می هوا سرده بذار بر

بدون در زدن   ن ینرفت. دو ساعت بعد آه نییاشام هم پ ی کنه. برا  هیکارشو توج  یکرد چطور   یفکرم  ن یاتاقش نشسته بود وبه ا تو

 بد نبود!  یزدیدر م  هی گفت: الاقل  ضیوارد شد. در رو بست. ستاره باغ

 .  نمیب یبه در زدن نم یاز یاومدن به اتاق زنم ن یبرا-
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دستشو گردن ستاره    ییدر کمال پررو  نو؟ یرفته ا ادتی ستمیزنت ن  گه یهست د یهفته ا  ه یزنت بودم االن  ش یپ ۀتا دوهفت -

.  یتو هم حق اظهارنظر ندار دم یدوست دارم انجام م ی به بعد هرکار نیاز ا غه یص ی چه ب غه یانداخت در گوشش نجوا کرد: چه با ص

دلت بخواد   یراسخ که هر طور  ی آقا ستمی رون بکشه تو همون حال گفت: من برده ات نیب نیستاره تالش کرد خودشو ازآغوش آه

با آرنج محکم به   اد یاز پسش برنم د ید ی!ستاره وقت ؟ی زنم که هست یستیآروم گفت: برده ن یلی....***.... بعد خ ! یباهام رفتارکن

توجه به   یخان! وب ن یداره آه  یحد  ه ی:صبرمنم سوند از درد دوال شد. از فرصت استفاده کرد خودشو به دم در ر نیشکمش زد.آه

 رفت...... رون یب د یکش ی که م ی درد

:  د یزد با تمسخر پرس  یاومد. لبخند پهن یم   نییداشت از پله ها پا نیخوند.آه ی ازحافظ رو م ی کنارهاجر نشسته بود وبراش غزل 

کاش تو هم    زم،یانداخت با همون لحن جواب ستاره رو داد:آره عز نیخودشو رو مبل کنار نو نیآه ؟ی خوب استراحت کرد زمیعز

سروته اون دوتا نگاه وگوش   ی ب یوهاجر هاج وواج به حرفها ن یبه خوابت . نو یزد  گند که   فیح یول   یکرد   یم شتراستراحتیب

شما  شی چند شب پ شه یم ی ب ی: بد ی گفت بعد ازهاجر پرس   نیآم ی گفت:خدا هر دوتاتون شفا بده. ستاره اله ن یکردن. نو یم

رو پا انداخت با وقاحت کامل    وپاش  نیگفتن دارم. آه   یحرف برا ی دلم برات تنگ شده کل ی لیچند روز خ ن یبخوابم ا

توپ فوتبال   هی  ۀ حرف انداز نیهاجراز ا ی. چشمهایمن بخواب شیپ  د یپس با میحرف باهم دار یما امشب کل  زم، ی رعزیگفت:نخ

داره. تا هاجر  کردن   ی سرش آورده که حاال قصد تالف یی دونست ستاره بال ی رفته بود. م سه یو از خنده ر  نییسرش پا نیشدن. نو

  یکن  تیدخترمو اذ ی کن  یم  خودیگفت: تو ب ی . هاجر با لجبازد یگفت: مامان لطفاً شما دخالت نکن  نیحرف بزنه آه زکرددهن با

  ی ا ازهیخم ن یکردن شو داره. نو  تیدونست پسرش قصد اذ ی . مشمی تازه خوشحالم م یی ایب یتون ی رو به ستاره کرد:آره مادرم

وبه اتاق   ن ییپا ن،یبرداشت قبل ازاومدن آه یباال رفت ولباس راحت  ی خوشحالبه اتاقش رفت. ستاره با  ری شب بخ ه یبا  د یکش

. هاجرهمون  یمدت هوامو داشت   نیممنونم تو ا  یب ی : بد یرو دست راست خواب  د یتخت دونفره درازکش  یهاجررفت... کنارهاجر رو 

  یطور حتم خودم باهات برخورد م هب  یو داشتم اگرتو مقصربود هوات نه یدونم مقصرآه ی به سقف بود گفت:چون م رهیطور که خ

 طرف حقم. شهیکردم، من هم

 دونم، هنوز از دست پسرت ناراحتم.  ی وقته م ی لیخ نویا-

  رن،یبگ  یوسط از آب گل آلود ماه  نیا گرانیو د فته ی فاصله ب ن یتو وآه نیخوام ب ی نم د،یبد  یشتری فرصت ب  گهیستاره به همد -

حرف ندارن، مردها هم عقلشون به   ی ازدخترها واقعاً تو لوند  یدارم اما بعض   نانیشناسم و بهش اطم یمن پسرمو خوب م 

  یبجنگ، دو دست ارن،براش یراحت از چنگت درش ب ی لیباش ، نذارخ تی زندگ ظب دخترم! موا  گمیم ی چشمشونه بفهم که دارم چ 

 د،ازیفهم ی خوب م یل یهاجر روخ ینمونه. ستاره حرفها گران ید یبرا  ی تچنگ ودندون نگه دار تا فرص توبا یبهش بچسب زندگ

راحت   الیگفت و با خ ی ریقبول کنه اشتباه کرده، شب بخ ستیپسر ازبس مغرروره حاضر ن نیبود ا ریدلگ  نیآه  یاز حرفها یطرف

 .....د یخواب

تو دهنشو قورت داد.    ۀاومد. لقم رون یازآشپزخونه ب  ی شد. ستاره با خونسرد رم یبه ساعتش کرد صدا کرد:بدو ستاره د ینگاه نیآه

 ؟ یزنیقدر داد م نیآورد گفت:چته ا رونیب ی بوتهاشو ازجا کفش مین
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 تو  گردن من ننداز....  رکردن ی د  نیشد  داریربیکفشهاش گفت:آقا شما د دنیشدعجله کن. ستاره درحال پوش  رم ید-

  یزی: چد یبه اتاقش پرس  ن یاکتفا کرد. بعد رفتن آه ی به سر دادن شهیمثل هم نیزد وسالم داد. آه یچشمک ا یوردش به سالن دن با

.  داربودمی تا صبح ب شبو یتموم د شی:آخد یکش  ینفس راحت ا یبهش نگفتم. دن یز یرفتن به اتاقش گفت: چ نیستاره ح د؟یفهم

گفت و سرگرم کارش شد. ستاره با   یشیا  ایبرو به کارت برس تا باز بداخالق نشده. دن  حاال ینگران بود  ی: الکستادیستاره دم در ا

بکنه چه   رید  سیی: ر د یدست از کارکش  نینشست. نو زش ی! رفت پشت میزشد یباال داد: سالم چه سحر خ ییابرو ن ینو دنید

چپ    ۀاز دند  ن یآه یزد: امروز تو به جا یند ه. ستاره لبخبه خصوص که اون کارمند همسرش هم باش  ره یاز کارمندش م  یانتظار

 شده ؟  ی زیچ یشد  داریب

از قراردادش   یا  گهیافتاده؟ نکنه بازشرکت د ی: اتفاقد یلوشان. نگران پرس   ادیتماس گرفت گفت تا عصر م  وانیقبل از اومدنت س -

 منصرف شده؟  

صبر کرد.   د یگفت: پس تا عصر با نی. ستاره کشو رو بازکرد تو همون ح ادیباشه که داره م یمهم  یۀقض د ینگفت، اما با یزیچ-

 نداد؟  ری بهت گ گه ید نیبه در انداخت: آه  ینگاه نینو

 دونه حق با منه.  ی چون م ربده یتونه گ ینم-

 . رهیکوه آهن رو بگ  نیشده تا حال ا دایپ ی کی اد یخوشم م-

 واقعاً کوه آهنه.....-

  ایبه دن نی وخواهرش و ترک زاده بودن. با اومدن سه نفر،آه  نیبه شرکت اومد. منتظر نو ماًیمستق وان یود که س چهار ب ساعت

 تو شرکت نمونه خودش هم بره.....  یوکس له ی دستور داد اداره تعط

نظر گذروند.   برد برگه ها رو از  شیدست پ  نیمربوط به همون شرکت دلبان هستن .آه نهای: ازگذاشتیمدارک رو وسط  م وانیس 

نظرهمون شرکت   ر یدلبان ز کیدادن: شرکت کوچ حیداد و شروع کرد به توض ه یازهمون پرونده رو به بق یچند کپ  وانیس 

هست که با دادن رشوه ازش خواسته   یروزبابکیبه نام  ف  یشخص یمیصماز دوستان  ی کیشرکت رساپخش هم  سییرساپخشه، ر

و   یقانون  ۀوجه  چیشرکت ه نیسال به عقب بردن، ا نیشرکت رو چند  س یتأس  خیکنه اما تار سی به اسم دلبان رو تأس  یشرکت

  ؟ ی: تو مطمئند یپرس  نیآه  د؟یکن  ینگاه م ی طور ن ی: چرا اد یپرس  وانیبودن. س  وانیس  ینداره. همه هنگ حرفها یوجود خارج

رازه. ستاره   ه ی ن یلم داد:ا  یبه صندل وان یس  ؟ یبدست آورد ی اطالعات رو چطور نی: اد یپرس  نی نبارنویگفت ا  یماوهو  وانیس 

  یبرا  یجلودارش نبود،هرترفند  ی چیه زیاون چ دنیفهم ی شد برا یم  رش یگ بان یگر ی کنجکاو یشناخت وقت ی برادرشو خوب م

  ادیکرد: ستاره! به من م  یاخم وان یآره؟ س   یدرآورد  ی باز ستیبه تأسف تکون داد: باز آرت  یبرد سر ی مسر درآوردن از اون به کار

 باشم؟  یباز  ستیاهل آرت
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داد باهاش کل کل نکنه تا به   ح یترج وانیوجود داره؟ س   ییایقضا نیچن  یبرا  یساده تر  یستاره،چند بارگفتم راهها ی ستاره ب-

 نگاهها به سمت ترک زاده رفت.   ۀ هم ؟ یکارکردیموقع که جوشش بخوابه رو به ترک زاده گفت: تو چ

 باطل کردن.  ازشو ینام بوده اما امت نیبه ا یکه قبالً شرکت   نهیکردم ا دایکه پ ی جالب ز یرو گشتم،چ گه یمنم رشت و چند شهر د-

که داشته، تو پوشش   یخالف  ی کارها لی: به دلنیدرآورد، داد دست آه  فش یبرگه از تو ک  ه یاده به چه خاطر؟ترک ز یبگ  شه یم-

جز   ستین  ی شرکت کس نیکنند ازهمه جالبترمؤسس ا ی و درشوتخته م رن یفروختن که لو م یم   یتقلب  یشرکت داروها نیا

شرکتو دوباره تو تهران افتتاح   نی: پس اد یبعد پرس  قه ی برگه رو خواند،چند دق تگرفت با دق  یشو از صندل هی تک ن ی. آهیبابک روز یف

وکالت    هی بوسه،  ی پرونده دست خودتو م نی ادامه داد: ا نیگفت. آه  یبله ا وان یشرکت هنوز بازه؟ س  ن یکرد: ا وان یکردن؟ رو به س 

ببر وقت دادگاه که  کرده با خودت به تهران   ی ررو که ترک زاده جمع آو ی مدارک ی کن تیاز طرف شرکت ازش شکا دم یتام بهت م

 ؟ یکارکنیچ یخوا ی شرکت رساپخش م یکرد: پس برا  زجمعی م ی برگه ها رو از رو  وانی. س ریشد باهام تماس بگ 

  ۀهم از پروند  ی کیانفجار تو معدن و ۀاز پروند  یکپ  هی ترک زاده!  یوندادن خسارت، آقا ی کن به جرم کالهبردار  تیازاونم شکا-

  ی برا یبکشه که نتونه تکون بخوره ول  خ یرو به چهارم زیهمه چ یب  روز یف  نیا یه تا حساببد  وانیمزاحمت به ناموس رو به س 

شده   شی:مگه تو اون انفجار ستاره طورد یپرس  یبا نگران وانی. س ارمشیروز دادگاه با خودم م  ازه،یانفجار به شهادت ستاره ن ۀپروند 

 تهران؟  ی گرد ی برم یحاال ک  م، یبود  رون یبرادر زد:نه شکر خدا ما اون موقع ب ینگران نیبه ا یلبخند  نیبود؟ آه

  یۀ به کنا نی . آهشمیآدم خوش اخالق دمخورم  هی گفت: خوبه امشب حداقل با  ی با لبخند مرموز نیکنم. نو   یفرداصبح حرکت م -

! ستاره پا  ؟یچ  ی عنی ی بداخالق یفهمی م ید ی انداختمت و از سرما به خودت لرز رون یب  یبهش رفت: امشب وقت ی چشم غرّه ا نینو

امامزاده   رمیگفت: منم م  یلحن مظلوم ه یبا  ن یحرفها نزنه. نو نیاز ا گه یکنم د ی م شوگناه داره من ضمانت  ن یکرد:آه یون یدرم

من    یتکون داد:ه ی خنده اش گرفت سر  نیوقت نو  یوقت وب  ی ها هی منو نداره. ستاره ازکنا دنیچشم د ن یآه نیستاره جون، ا

آماده کنم که برسونم دست   ی کپ ه ی ی خوام درستش کنم تو بزن خرابش کن... ترک زاده ازجاش بلند: من برم از هر پرونده ا یم

 .  میبه ساعت رو دستش کرد: ستاره آماده شو بر یهم بلند شد نگاه  نیگفت و رفت. آه ی تاد با اجازه ا یآقا

 حرفش باهاش دارم.  ی خوام کل ی واهرمو ممن امروزخ  نیبا عرض پوزش آقا آه-

رو نرم کنه گفت:خوب داداشم فردا   نیکه دل آه ی نیریروش ثابت موند.ستاره با لحن ش  نیآه نیمن درخدمتم داداش.نگاه سنگ -

که دستش بود گفت:    یدرحال بستن زونکن نیخوام با داداشم باشم. نو یامروزعصرم  ه یگرده  یبرم  ی دونم دوباره ک  ینم ره یم

 کرد زود برگردن....   هی توص  ینزد ول ی حرف گهی د  نی. آهرهدا  یهم حد  یی! زورگونیآه گه یخوب راست م

داد.نشستن    یستاره گزارش م  ی کردستان وپدرشو برا ۀ اخبار روزان وانی. س زدنینشسته بودن وآروم حرف م ی رستوران محل ی تو

  یک  شونی:اد یپرس  وان یرو صورتش نشست س  ی ظیاخم غل روزیف دنی تاره از دحرفشون رو قطع کرد. س  زشونیم ی رو بهیغر هی

هستم همون   ی بابک روزیحبه قند تودهنش انداخت: بنده ف هی  د یسمت خودش کش ییرو با کمال پررو وان یس  یچا روز یباشن؟ ف
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  ی بلند هورت یرو با صدا یی از چا ی ا روزجرعهی! فش؟یگفت: فرما  ضیستاره با غ د یباال پر وانیس  یازابروها یکی. یکه دنبالش یکس

 . هیخان خال ن یآه ینکن، فقط جا گم،عجلهیباال درجواب ستاره گفت: م د یکش

 آقا برادرته ستاره جون.  نی: واقعاً اد یبا تعجب ازستاره پرس  روز ی طرف صحبتت منم نه خواهرم. ف-

 مواظب حرف زدنت باش آقا.      -

 . یبهتره جوابشو ند  ه یآدم روان ن یبلند شد که ستاره دستشوگرفت: داداش ا وانیاون وقت؟ س  شه یم ی اگرنباشم چ-

  وان ی. س فتهیم  یبعداً چه اتفاق ستیچون معلوم ن یدرست صحبت کن یآدم روان  ه ی پس بهتره با  میروان  هی من  ی د یخوبه که فهم-

تو دست گرفت   فشو یسالم. ستاره ک  ینه آدمها  هی روان ی آدمها یجا  نجای! ایکرد آرامش خودشو حفظ کنه: بلند شوآبج یسع

به اونها بود.   ان یمشتر یکه دوآدم چماق بدست دم در ظاهرشدن.تموم نگاهها دن شد. هنوز چند قدم نرفته بو  وان یوهمراه س 

تو   روزی.مشت فد ییبفرما د یمن دردسر درست نکن ی برا رون ی ب د ییبفرما د ی ا دارمحترم اگر قصد دعو یرستوران جلو اومد:آقا  سییر

سمت مرد رفت کمکش   وان ی. س د یچیتو سالن پ ی بد  یپشت سرش برخورد کرد و صدا یهایصندل زویصورت مرد نشست که با م

  وانیتا براتون دردسرنشه.مرد بازوشو ازدست س  م یریم  نجایآقا من قصد دعوا ندارم االن منو خواهرم ازا د یکرد بلند بشه: ببخش

دعوا   ی خوا ی: م ستادیا روز ی ف یدست ستاره رو گرفت روبرو   وانی محل کسب وکارمه. س  نجایا د یکنم بر ی : خواهش مد یکش رون یب

 .  رونیب ا یب یکن

  ی کار رو نم ن یتو بودم ا یکرد:من اگر جا  ینوچ نوچ روزی. فریکرد:با صد وده تماس بگ  زد و آروم زمزمه  یچشمک وان یداداش! س -

 . رهیوگرنه کالهمون توهم م  یپرونده بردار  نینشه بهتره دست از ا دهیکار به دعوا کش ی خوا یکرد: اگرم   وانیکردم  رو به س 

از اون دو مرد گارد گرفت.   یکی. د ی. دست برادرشو گرفت و سمت درکششهینم شیمرد زبون خوش حال نیخونه ا میدادش بر-

آخ گفتنش بلند شد، با حرکت دوم پاش به    یمرد زد که صدا یکفشش به زانو  ۀ حرکت با پاشن هی طاقت ستاره سر اومد تو 

خوام رد بشم به طرف   ی گفت: تن لشتو بردار م زد ینفس نفس م تیعصبان ازافتاد. ستاره  نیزم  یشد و رو حالی کمرش زد مرد ب

انداخت و فرارکرد.   نیجلو رفت مرد چوبشو زم ی کرد. ستاره گام یبه ستاره نگاه م  دهیدر ییمرد دوم رفت. اون مرد با چشمها

که مثل االن   ی درست انتخاب کن  تو! بهتره اول محافظایافرادخوش کرد ن یبا پوزخند گفت:دلتو به ا روز یستاره برگشت سمت ف

زد: خوشم اومد کارتو خوب   یدست  روزی .حضارتو رستوران مات رفتار ستاره بودن. ف یبخون یکرکر   ییاینند بعد بنک یپشتتو خال

شد   کی بهش نزد وانیو باورم شد.س  دم یخودم د یکردم حاال با چشمها  یطرف بودن باورنم یبچه ها گفتن با ک  ی !وقتیبلد 

آسمون که   ی که نه تنها مرغا ارمیسرت م یی چنان بال یخواهرم شد  کیبار ببنمت نزد  ه یبار فقط  ه ی  هی : کافگفت دواریتهد 

 . یبه درکن دون یمنو از م ی بخوا  یستیگفت: مردش ن ه یبا کنا روزیهمه به حالت زار بزنن. ف ایاون دن  یمرغا

چند قدم به عقب   وان یس زده شد.  وانیچشم س  ریبلند وبا شدت ز روز یف ۀ . دست مشت شد یخود دان گه ید  هیامتحانش مجان-

 کرد.   ی ریروزجلوگیصداش زد و از رفتنش به سمت ف وان یپرتاب شد. ستاره خواست بره سمتش که س 
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از درد صورتش جمع   د یچشمش کش ریبه ز یمونه، دست خواهرشو گرفت و از رستوران خارج شدن... دست   یم  ادمیمشتت  نیا-

  ۀستاره با همون اخمش دند  روزه؟ یف نی: ا د یگرفت پرس  نیماش  ۀ نیینگاهو ازآ نیآخر  وانیس  کنه؟ یدرد م  یلی: خد یشد ستاره پرس 

بازشد انگار  می بوق زد. در توسط رح ه ی. ستادیدرخونه ا ی! جلو شهی: آره، خود عوضد یچی پ یفرع ابانیجابجا کرد داخل خ نویماش 

به   ستادی ا وان یس  یشدن. ستاره روبرو  ادهیبرد وپارک کرد. هردو پ نگی تو پارک  می مستق نویبود. ماش  ستادهیمنتظر پشت در ا

چه به روزت آورده. دست خواهرشو گرفت    نیدستش بشکنه بب ی: الهد ی کش  رچشمشیبه ز ی شد آروم دست قیصورت برادرش دق 

 خواهرم!.....  ی : فداد یوبوس 

با هم   نی باال انداخت:رفته بود یی بود. ابرو وانیرو جلب کرد صورت داغون س  نیکه توجه نو  یزیچ  ن یورودشون به سالن اول با

  هی نشست ستاره به آشپزخونه رفت به صدف گفت  ی مبل دونفره ا ی رو وانی کنه؟ س  اهیستاره بزنه چِش و چالت س  ای نیباش 

نشست   وان یو مبل کنار س ر  نیکجان؟ نو ن یوآه ی ب یبه سالن انداخت: ب یدرست کنه وبه سالن برگشت. نگاه  خیکمپرس 

مونه تا خواست حرفشو ادامه   یبهروز،شب هم اونجا م  ۀ رفته خون یب  یبود گفت: ب وانیس  رچشم یز یکه نگاهش به کبود   یدرحال

سرت اومده؟ ستاره   یی : چه بالد یس حرف تو دهنش ما یۀ.... بقـیاومد. سالم کرد:خوش گذشت؟ چقدر د نییاز پله ها پا نیبده آه

  نیکمتر بشه. آه  شیبذار روش کبود ای اومد. داد دست برادرش: ب رونیب  خیبعد با کمپرس  یبلند شد به آشپزخونه رفت مدت

  داش یپ ییهویتو رستوران که  م ی! نشسته بودروزهیهم کنارش: کار ف نی شده؟ ستاره رو کاناپه نشست آه ی: گفتم چد یدوباره پرس 

داد: دست که رو تو بلند نکرده؟ ستاره   رونی نفسشو ب نی. آههیاون شرکت قالب ۀدنبال پروند   وانیس  ده یا فهمدونم از کج یمشد ن

هم   ی زیچ ن یگفت: آه نینگاهش کرد نو قیعم ن یبشه. آه کی جرأت نداره بهم نزد یداداشم باهامه کس ی با غرور گفت: تا وقت

 به زور خنده شو قورت داد.  نیرفت که نو نیبه نو یبد  ۀغرّ  چشمبدبخت.  وانیس  نیا ی ازش بذار بمونه برا

 ؟ی مراقب خواهرم باش، بهم قول بده مراقبش هست یلیخ نی ده،آه یخطرناک نشون م دمیکه من امشب د  ی روزیف نیا-

 د یبابلند شد: من برم بخوابم فردا صبح   وان یاون حروم لقمه دستش به ستاره برسه. س  ذارمیمن هستم نم ینگران نباش تا وقت -

 بود رفت..... ده یقبل توش خواب ۀ و به اتاق کنار آشپزخونه که دفع  د یگفت صورت خواهرشو بوس  ی ریبرگردم تهران، شب بخ 

 درنبود من.  ی حت یمراقب خودت باش  ی لیخ ی خوام بهم قول بد  یصداش زد: ستاره م  ن یموقع رفتن به اتاقش آه-

 هستم!-

مراقبت باشه   ذارم ینامحسوس م  و یکیمحافظ شو برات بذاره خودمم  نیدو تا از زبده تر ی ریم  ییجا ییتنها  یوقت گم یم ی النیبه م-

 برطرف بشه.  میکه نگران

 خودته.  ت یامن یموند: ستاره باهام مخالفت نکن برا  مه یحرفش ن نیمـ...با تشرآه یر یگ ی سخت م یلیخ-

 چشم! خوبه! -
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دستشو جلو برد وسرشو باال آورد با   نیگرفت. آه  نییه سرشو پا. ستاریکنم چون تو توش هست یکار رو م   نیدل خودم ا  یبرا-

همه   نیا اقت یمن ل  یخوب یلیتو خ نی:آهد یدماغشو باالکش  ؟یکن  یم  هی گر  ی: ستاره! دار د یاز اشک د س یصورتشو خ یناباور

 تو رو ندارم.  یخوب

  نیدَم ودستگاه رو، ا  نیبکنم؟ من ا یازت مراقبت نکنم ازک ، یوجودم ،کل یمیزندگ  ۀ،همی شده؟!تو زنم ی!گفتم حاال چوونهید-

  اره یکرده تا تو رو از چنگم درب  نیکم رون یگرگه درنده اون ب   هی  نیروزعی توئه که ف  ی خوام، تموم تالشم برا ی رو بدون تو نم یزندگ

  ال یاشو پاک کرد: حاال برو با خحرف رو نزن. دست برد اشکه نیوقت ا چیه گه یبکنه، ستاره د هتبه خدا اگر بذارم نگاه چپ ب

  ی کرد و با دلگرم  نییباال وپا ی . ستاره سرشهیترم  نیزشتش ادامه بده جرم خودش سنگ  یبه کارها روز یراحت بخواب هرچه ف

 به اتاقش رفت.... نیآه یازحرفها

                    ******************************** 

درحال مطالعه   ن یکرد. تلفن خونه زنگ زد. نو ی نگاه م ونی زیگذشت. نشسته وتلو  یشرکت دلبان ورساپخش م تیازشکا یکماهی

 ه؟ ی: کسرشو به عقب برگردوند  ن یتلفن. آه ن یصدا کرد:آه  ی برداشت بعد از احوالپرس  ویبود. گوش  کتر یو به تلفن نزد

  وان یس  یسکوت کرد تا حرفها یبعد از سالم احوالپرس  وگرفت یرو کم کرد و سمت تلفن رفت. گوش  ونیزیتلو  یصدا نی. آه وانهیس -

 تموم بشه... 

 هست؟  ی دادگاهش ک-

-............ 

 . میفت یباشه منو ستاره فردا صبح زود راه م-

-........... 

 شده؟  ی: چد یپرس  نیسرجاش گذاشت نو وی... گوش نگران نباش   میرس  ینه! مطمئن باش به موقع م -

 تهران.  میبر د یفردا دادگاهه با-

 نگاه کردن نداشت....... ۀحوصل  گهیرو خاموش کرد د ونیزیگفت. تلو ی باشه ا ن ی. آهیخبرنذار  یمنو ب -

 .دمی خواب رید  شبی: دد یکش ی ا ازهیستاره خم اد؟ ی: خوابت مد ی پرس  نیزود با ستاره سمت تهران راه افتاد.آه یلیخ صبح

 کنم.....   ی م دارتیب مید یرس  ی بخواب وقت-

 خواب رو ازسرش پراند.... ترای... استقبال گرم ستار وم د یوقفه به منزل عموش رس  ی ب یاز سه ساعت رانندگ بعد 
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خواهرشو   وانی س منتظرشون بودن.  زدان یو  وان یداداگاه شدن ....س   یکرد و راه  یخوردن صبحونه ازعمو و زن عموش خداحافظ بعد 

   ؟یتوآغوش گرفت: خوب

 دست داد.   نیممنونم داداش. با آه-

 .  گهیساعت د  میگفت: ن  زدانی شه؟ یشروع م یداداگاه ک -

 ؟ یستاره تو آماده ا -

 آماده!  ۀآره داداش! آماد -

.  نیگفت: بنده هم از اول دست کم گرفتمش که حال و روزم شده ا یبه شوخ  نیرفته بود خواهرمو دست کم گرفتم! آه ادمی-

! ستاره  یشد   لیذل لِ یزن ذل ی حاال هم که شد  یعاشق بش ی روز هی کردم   ی! فکرنمنیآه ی رو خوب اومد  ی کی نی:اد یخند  زدانی

  یهرم بداخالقه! حاال بعضرفت: کجا شو زدانیبه  ی فی شاهکاره. ستاره اخم ظر ه ی  اد؟خودش یچطور تونسته با اخالق گند تو کنارب

  ی لبخندزنان گفت: خورد  نیباز به ستاره زل زد آه ی با چشما زدانی. ادیم شیهمه پ ی که اونم برا  کنهیم  شیوقتها فشار کارعصب

!  هی مکان عموم ه ی  نجایمردم زشته ا  یجلو ن یمعترض گفت: آه وانیستاره حلقه کرد س  ۀ ! نوش جونت! دستشو دور شونزدان؟ی

شونه اش برداشت: تو به   ی تو مإل عام بغلش کنم. ستاره دستشو از رو ینجور یخواد ا ی! دلم م هیگفت: زنمه!حرف ی الیخ یباب نیآه

 شدن؟   ایح ی شده آقا حرفشون رو فراموش کردن و تو جمع ب یچ ادحاالیجمع بدت م ی کارها جلو  نیاز ا یگ یمن م

 .مریبخار رو بگ  ی ب زدانی نیکم حال ا ه یخواستم   ی ستاره م-

 شدن... یکه شماره پرونده شونو اعالم کرد وارد اتاق   یمرد  یصدا با

  لیپرونده رو گذرا مرورکرد. رو به وک گهیبار د ه ی  یو افرادش بودن.قاض  روزیف گه ید  فینشستن رد هی ستاره وبق ن،یآه ف یرد هی

موکل بنده    هی عل گمیبازهم م ی قاض یازجاش بلند شد:آقا ی فیس  ن؟یدار ی ا ه یشما از موکّل تون چه دفاع ی فیس  ی گفت:آقا روز یف

تاد   یکرد: آقا  وان یرو به س  یشده اس تا موکل بنده رو رسوا کنند. قاض ن ییتع ش یاز پ ۀ نقش هی نهای ا ۀتهمت وافترا زده شده هم 

   د؟ یکن ی م د ییرو تأ یف ی س  یآقا یحرفها ؟یشما چ

پرونده بلکه چند   هی نه تنها  یبابک ی آقا نی و در حضورتون هم مشهوده ا م یکه ما بدست آورد ی! با سند ومدرکیجناب قاض ریخ-

به جمع   ینگاه ی که حاضره درمورد دوتا از پرونده ها شهادت بده. قاض م ی شاهد هم تو دادگاه دار ه یموکل من داره،ما  هی پرونده عل

 گاهیکه بردارش تکون داد دلش قرص شد و سمت جا  یرد با سر به بردارش ک  ی. ستاره نگاهادی بشهود  گاهیکرد: شاهد به جا

شون تو امامزاده توسط افراد   روز،دعوا یف ی مزاحمت ها یانهای... ستاره تموم جرد ی:لطفاً شروع کند ی پرس  یرفت.بعد سوگند قاض

به طرف ستاره   ی فیداد. س  ح یهمه رو مو به مو توض معدن  یتو ساختمان کارمند  ی به بمب گذار روزیواعتراف کردن خود ف روز یف
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تو   د یزن یقدرمطمئن حرف م نیبهش زل زد تا ترسو به ستاره القا کنه و تو شهادتش دچار تزلزل بشه: شما چطور ا یرفت. طور 

 کرد: من مطمئنم. ی فی به س  یستاره اخم د؟یرو بشناس  یبابک یافراد آقا  د یتونست ی کیاون تار

 ؟ یطور چ د ییبفرما شه یم-

رو بزنم از    یبشم، خواستم نفرآخر  ریدفاع از خودم وهمراهانم باهاشون درگ ی مجبورشدم برا کیتار  ابونیتوامامزاده و اون خ-

روهم که   یمورد آخر  م،یاومد  روز یگفت از طرف ف   ن،یرشد یاج یازطرف ک  دمیازش پرس  یانداخت، وقت نیترس صالحش رو زم

 اونجا بود.  روزهم ی ف ود خ دن یدوهمه  م ی من وبرادرم تو رستوران بود

 رو چطور؟  ی بمب گذار-

تازه    نیآقا مزاحمم شد البته بار اولشون نبود! همون جا اعتراف کرد و گفت که ا نیشرکت بودم ا سی روزصبح که منتظرسرو  هی-

  نیگمراه کردن داداگاه ا ی ذهنتون باشه وبرا  ۀد ییزا  نیکرد فیرو که تعر ییداستانها ن یا د یکن ی : فکرنمد یپرس  ی فی اولشه. س 

که    یکه شاهد گفته و تموم مدارک یخوان بگن هرچ یم  شونیا یفوراً بلند شد:اعتراض دادم جناب قاض  وانی س  ن؟یحرفها رو زد

 موجوده همه اش دروغه. 

: شما د ی رو از ستاره پرس  یسؤال بعد   ی از قاض یعذرخواه هی با  یف ی. س د یمواظب حرفهاتون باش  ی فی س  یاعتراض وارده، آقا-

هست به لوشان   ی سال هی به  کی موکل بنده نزد  گمیمن م ی کرده، ول  جاد یمدام براتون مزاحمت ا ی بابک ی که آقا  نیاعتراف کرد

  وانی کرده؟ نگاه هراسون ستاره به س   جادیاون براتون مزاحمت ا د یکن  یبرنگشته همه اش تهران بوده پس چطور ادعا م 

  ۀ صحبت کردن دربار یکه برا  ی بارآخر ست،یپرونده ن نیا ی خانم تاد تنها شاهد من برا یجناب قاض د یگفت: ببخش وانیرفت.س 

 رستوران گارسون ها هم شاهد هستن. سییر ی حرف زدم حت روز ی خودم با ف می پرونده به لوشان رفتم منو و خانم تاد باهم بود نیا

درگوش    یبرگشت وفور گاهشیندارم با اجازه وبه سمت جا ی سؤال گهی گفت:من د ینگاه کرد رو به قاض وان یبه س  ض یبا غ یفیس 

  یقاض  ۀنزد.ستاره با اجاز ی کس حرف چینداره. ه  ی سؤال ی رو به همه کرد: کس ی اش شروع کرد به پچ پچ کردن. قاض یکنار

  یبلند شد وگفت: جناب قاض وانینگران نباش. س  زم یدستشوگرفت: تموم شد عز ن یبود.آه دهی. رنگ ستاره پرشتسرجاش برگ

که   یزندون بندازه به خصوص شرکت جعل یآقا رو چند سال نیهم هست که ا یقدر  نیهستن ا ارتون یتموم مستندات در اخت

سرپرست کرده   یچند خانواده رو ب بوده،  ی بمب گذار ونش  نیهم ساپورتش کرده، مهمتر گهیشرکت خالف د ه یدرست کرده و 

  ی آقا ن یروهم بگم ا نیکنم و براتون خواهم آورد اما ا ی م ی قانع کردن دادگاه جمع آور یبرا یمن بازهم مدارک معتبرتر 

اگر بعد   گمیم  رمدا  شونیا لیشما و وک یمزاحمت خواهد کرد جلو جادی من ا  نیموکل ی ممکن که نه! حتماً، دوباره برا  یروزبابکیف

نگاه   رهیفقط خ یف یکرده. س  دشونیدونم چون قبالً هم تهد  ی رو مسئول م  یبابک روزیمن ف فته یب یبنده اتفاق  ن یموکل  یبرا نیازا

 و ختم جلسه رواعالم کرد....  ن ییتع گه یماه د ک یرو  یبعد   ۀ جلس یکرد. قاض ی م وانیس 

داداشم البته اگر ناراحت  ش یتونم امشب برم پ یجونم! م  نیلحنش کرد:آه یکم ناز و ادا چاشن ه یستاره  یخداحافظ موقع 

زودتر دست به کار بشم و سور   یهرچ د ی! با شهینم  ینطوریکرد: نه ا د ی خند  یم  ز یزریکه داشت ر وانیبه س  ینگاه نیآه ؟یشینم
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.  ینذاشت یبرام زندگ شش،یخوام برم پ یم  ینگ  ی افتاد،ه دتیبرادر رش  نیبه ا چشمترو راه بندازم تا تو هر وقت  یوسات عروس 

هم فعالً در حد نامزدته   ن یآه نیهنوز خودم صاحبتم ا یخواهر ستی به اجازه ن یازیدست دورگردن خواهرش انداخت: ن وانیس 

  ی که ه  رکیس  ی ! توهم امروز اومد یخند با حرص گفت: رو آب ب  نیآه رخندهیزد ز  یپق  زدانیکمتر.  یز ینه چ شتر یب یز ینه چ

 رت به راهه؟! هِروکِ

رو سرت    ییهمون بال قاًیشده داره دق  دایپ ی کیحاال  یگرفت   یافتادم که چقدربهش سخت م چارهیاون دامون ب اد ی یدون   یم-

 کنم.  ی کوه آهن ذوق م نیروبه ستاره گفت: تو با برادرت برو من ازحرص خوردن ا ، یکه سر دامون بنده خدا آورده بود   ارهیم

گفت: مدت    زدانیکرد  ی به رفتنش نگاه م ن ی. آهیدنبالم فعالً با  ایجون فردا ب ن یزد:آه یی لبخند دندون نما اد؟ یدلت م زدان ی-

  نیتابعد ازا  میخون یم  کسالهی ۀ غ یدفعه ص نیارفتن:  نی.همراه هم به سمت ماش یبکن ی فکر  هی  یخوا ی تون تموم شده نم غهیص

 کنم...... شیخواستگار رش ازپد  یپرونده وماجراها بصورت رسم

وسط   ز یم ی دونسکافه درست کرد رو وانیزد. س  د یکرد تک تک اتاقها رو با دقت د  وانیبه آپارتمان بزرگ و دلبازس  ینگاه ستاره

خوب   یکدبانو  هی خونه  نی! اما ایدار  یقشنگ   ۀنشست: خون هایاز صندل ی کیآشپزخونه گذاشت. ستاره به آشپزخونه اومد پشت 

  وان یاز نسکافه شو خورد:حاال کو تا اون موقع. ستاره ل یجرعه ا وانیداداش مهربونم. س   سهکنه وا یتوش وخانوم  اد یکم داره که ب

دخترخوب برات سراغ دارم مـــــــــــاه! فقط  تو    هی کو تا اون موقع! خودم  ی گ یم خودیداد: تو بدو دستش جا  ن ینسکافه شو ب

   ؟یکن  ینگاهم م  نطور ی: چرا اد یشد پرس  یبهش طوالن ود لب تر کن خودم در بست نوکرت هستم. نگاه برادرش که زوم کرده ب 

 کرد.  یم  تشیستاره اذ گنیکردستان؟ نگاه غم ی گرد ی چرا برنم کنه یداره دق م  تیبابا از دور-

 . روانیبا س  یازدواج  زورک هی  یقربون شم یبرگردم، اون وقت م هی بابا به خونم تشنه اس، کاف یدون ی خوب م وانیس -

بغض کرده گفت:   ییستاره رو گونه هاش روان شد با صدا یمجبورت کنه. اشکها ی کار  چینذارم بابا به ه دم یمن هستم قول م-

و شکم   یاغ یاون قوم  ی چطورجلو ینی بب  یداره،نبود   یپولم کرد ترس برَم م ه ی ۀ همه سک یکه جلو فتم ی اون روز م ادی ی وقت

!اون  وانیمن هستن، س  ش یکه قوم وخو یبش  ی مردم ی قربون د یوگفت تو با سادیچطور روبروم وا ینیبب  یپرست خوردم کرد، نبود 

که دلم با   نمیبش ی عقد ۀسفر  یخواست پا یفرستاد به زور م شگاهیبه جزآبروش براش مهم نبود، منو به زور به آرا یچ یلحظه ه

داشت براش درد دل کنه،   و یکیحرفها رو دلش تلمبار شده بود حاال  نیشد. مدتها بود ا  لیاش به هق هق تبد  ه یدامادش نبود... گر

نباشه.   کشی خواهرکوچ ی ها هیگرفت تا شاهد گر نییسرشو پا وانیکنه. س   هی و تخلساله خودش  کی دردِ   نیبهش آرامش بده، ازا

از    ینطور یا د یشا ی من بود شی پ کسالی ن یخوام به بابا بگم تو ا یسر بلند کرد: م وانیکم کم ازهق هق اش کم شد. س 

  ذارمیم انیرو هم در جر نیمونه،آه یخودمون م  ن یرازب ه یها  به یغر شی پ ،فرارتی کن د ییحرفهامو تأ  د یبگذره اما تو با رت یتقصسرِ

 نده. ی بابا سوت ی وقت جلو ه یتا 
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که ناراحته،   ست یازمن ن یکار رو نکن، تازه! بابا به خاطر دور   نیا ،یدروغ بگ   ای ی فتی داداش دوست ندارم به خاطرمن تو دردسر ب-

 !کار؟ی خواد چ یمثل منو م  یردم، اون دخترسرافکنده اش ک فهیهست که ازش بردم، که من تو طا یی به خاطرآبرو شتریب

کشدت،ازارث محرومت    یکرد خودش م  داتی!بابا قسم خورده اگرپیبفهم د یتلخه اما با  ،یرو بدون   تیواقع ه ی د یستاره بهتره با-

مردِ کرُد چقدر رو زن،دختر ومادرهاشون   ه ی  یدون   یدست بسته برت گردونند کردستان،م دنتیهر جا د رکرده یکرده، آدمهاشو اج

تهران، بابا االن زخم خورده اس دستش بهت   یی ایو ب  یمن بوده من ازت خواستم فرارکن  ۀد یاوقبول کن که بگم فرار  ایحساسند،ب

تا   بکنم  یحاضرم به خاطر تو هر کار  ،من یبکن  یتون ینم  یکار چی نشوندت،توهم ه یم  روانیبا س  عقد ۀبرسه به زور سرِ سفر 

  گهید یک یتونه منو به زور به عقد  یبابا نم  وهردارمداد: اما من االن ش   یگوش م  وانیس  ی. ستاره ناباور به حرفهاینینب بیآس 

 .  ارهیدرب

تونه پشت سرت حرف بزنه و بگه تا   ینم  گهید  یبهت نداره، چون کس ی که صد درصد کار  نه،یتنها راه نجاتت ازدست بابا هم-

 . یودب ی حاال کجا و با ک

 گذره؟  ی اون وقت بابا از خونم م-

فقط و فقط به خاطرِ توئه. آروم لب   زنمیخوام از دستت بدم اگر دارم خودمو به آب وآتش م  ی نم یز یبرام عز یلیمن پشتتم! خ-

 ؟ ی چ ادیاگر بعداً گندش درب ی کنم داداش! ول  یشو گازگرفت: منم فقط  وفقط به خاطر تو قبول م یریز

 تموم شده.   زیو همه چ یشوهر رفت  ۀتا اون موقع خون -

رو برداشت و داخل   وانهای. دست خواهرشو فشرد: بهم اعتماد داشته باش! بلند شد لذارمیم شیپس با اعتماد به حرف تو پا پ-

نار برادرش  نکنه. ک  ی خودشو گرفته بود کار ی جلو ی لیبود سرمو بکنه خ  کینزد نیآه  نجایا یایم  یگفت   یگذاشت: وقت نکیس 

  وانی. س د ی. رو دو پا بلند شد گونه شو بوس رمیاجازه بگ  ی از کس ستین  ی ازیتو ن دن ید ی را: به اون چه!بستادیها ا نتیبه کاب هیتک

  ی:گوش د یبا تعجب پرس  وانیزنگ خورد.س  شیاومد که گوش  رونی. ستاره از بغلش بد یسرشوبوس  یمحکم توآغوشش گرفت ورو 

ارتباط    ۀ دکم  ده یبرام خر نیخط رو آه نی نگاه کرد تو همون حال جواب داد: خط  خودمو خاموش کردم ا یستاره به گوش  ؟ یدار

 ؟ی جونم خوب نو یرو زد:سالم م

-......... 

 کنم.   یخوب داد نزن بابا دارم با داداشم اختالط م  یلیخ-

-......... 

 تو باشم. شی پشب هم  هی بگو فردا شب بمونه که  ن یبابا! به آه یا-
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-.......... 

 .. نیبده آه و یکم آرومتر گوشم کر شد گوش  ه یستاره رفت رو هوا: دختر  ۀخند 

-.......... 

 باشم. ششیشب پ ه یگناه داره بذار  نیآه-

-  .......... 

 ! حاال خوبه هر شب جلو چشمت هستم هان!یشد  ایح ی ب یلی ستاره توهم رفت:خ یاخمها

-.......... 

 داداشم بمونم.   شیپ ی مدت  ینکن برا یکنم؟ کار ی کارمیچ یکن یباهام کل م  یوقت ی دون ی م نیآه-

-.......... 

 خوب باشه خداحافظ.... یلیرولب ستاره نشست: خ ی لبخند -

  اد یفردا صبح م  گهینشست: م  وانیزخونه گذاشت کنار س اوپن آشپ یرو و یگفت؟ گوش   یم  یرو کم کرد:چ ونیزیتلو یصدا وانیس 

 ؟ یایتو هم م   م،ی دو نفره نرفت  د یخر ه یوقته که باهم  یلیخ  د،یخر م یدنبالم تا با هم بر

 کجا؟  ام یب ختهیمن هزار تا کار رو سرم ر-

 .یدوست داشتم توهم باش -

 خوبه؟.  م یریم ی باهم خواهر وبردار یی دوتا گه یوقت د  هی-

 نه؟!  ایکنم  ی اون دختره رو بهت معرف یخوا  یم  ینگفت وانیس  ی ! راستهی اوهوم!عال-

 ؟ یزن دادن من افتاد ادیشد  یحاال چ-

شام دعوت کنه اون دختره هم رو دعوت    ه ی  یهمه رو برا گمیم ی ب یلوشان به ب  ی ایباهامون م شهی ودو سالته! من سرم نم یس -

 ؟ ی تو بگ و نظر  شینیبب ی تون  یم  ینطور ی ا میکن یم

 ! یکن  ی بدبختم م یدار  ی دست ی ستاره دست-

 البته از نوع خوبش.  -
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 . یزن یساز خودتو م یبگم! تو که دار یدونم چ ینم-

تازه من   زنم،یهم خودم دست باال م  مانیسا یبرا  نمت،یبب  ی! دوست دارم تو کت وشلوار داماد اریکنم نه ن  ی داداش خواهش م-

  یخواهر شوهرباز یگفت: ازحاال دار  دهیباال پر یی با ابرو وانی. س یارینه ب ی گذاشتم حق ندار یمادرتونم، دست رو هر دختر یجا

 . ستیزورکه ن نشستو دختر به دلم ن م یاومد  ی اریدرم

 لوشان؟ یا یحاال م ام،یهم باشه باهاتون م ایاون سر دن د یکردم، شما بله رو بد   یم  یداشتم شوخ -

 کنم.  ی ! وقتش که بشه خودم خبرت مهی ا چه عجله-

  ی م الغوزی و کّه ی نطور یهم گه یوقت مرغ از قفس نپره دوماً اگر به تو باشه تا صد سال د ه یکنم که   ی عجله م نیاوالً به خاطر ا-

از االن گفته باشم تا بعداً   زنم،یباال م نیخودم آست ی از اون تعلّل کن شتریب  یفکرهاتو بکن ی وقت دار  نده یآ ۀ تا هفت تشینها ، یمون

 .  کتریبانو! گردن ما از مو بار  د ییباال برد: چشم ستاره خانم، شما امر بفرما م یتسل ۀ دو دستشو به نشون وان ی. س یار یدبه درن

 .....  یزی چ هیشد  نیحاال ا-

.  یکرد  د یده سال برام خر ۀ به اندازبسه  نی تو دستش کرد: آه یدهاینگاه به خر هی و رو کردن. ستاره   ریتهران رو ز ی بازارها تموم

مغازه براش    هی  نیتر یلباس تو و هی جا زل زد  ه یلبخند به لب به  ستاد،ی ا هویبه سمت جلو هُلش داد: بروکمتر حرف بزن...  نیآه

بود از   یرنگ وحلقه ا ی لباس کرمِ نخود ن، یتریبه لباس داخل و د ی باز رد نگاهشو گرفت تا رس  ی ن. ستاره با دهزدیچشمک م

دوخته شده بود. برگشت    یونقره ا  د یسف  یهایدامن کالً با سنگدوز نییشد،باال تنه وپا یکلوش م   نییودامنش از پا کیکمربار

  یمن نم زنهیسربه فلک م متش یق یکی  نینه! ا گه ید من ! جان نیبه دو طرف تکون داد:نـــــــــــــه آه یسر نیسمت آه

رفت:حرف نباشه، دوست دارم سر   یطوره تو کَتش نم چ یستاره ه یرفت و به سمت مغازه برد، التماس هادستشو گ  نیخوام. آه

با لبخند   دنشونیبود با د ی خوشگله! سپس به داخل مغازه پرتش کرد. فروشنده دختر جوان ی لیلباس تنت باشه خ  نیعقد ا ۀسفر

 در خدمتم.   د ییگفت:بفرما

حد ممکن بازشد.  نیستاره تا آخر  یچشما د؟ی: شما مگه متأهل اد ی. دختر با عشوه پرس نیخانمم دار زیسا نیتری اون لباس تو و-

  ی. دختر پشت چشمد یبه من بگ  نیدار ی خانم من همسرشون هستم حرف د یکرد با اخم گفت: ببخش ی بار حسود نیاول یبرا

تا   ششی. دختر نمیما بر  نیندار زهمسرمی اگر ساگفت:  ی با لحن سرد نی. آه د یکردم خواهرشون هست  الیخ د ینازک کرد: ببخش

از سر تا پا نگاهش  ستادیدم پرو ا نیرو صدا زد. آه نیدر پرو رو بازکرد. آه دنشی.... بعد پوش ارمیبناگوش باز شد:االن براتون م 

.  ادیدختر خوشم نم ن یحساب کنم از ا امیب  ودم. ستاره با اخم آهسته گفت: بذارخمیخر  یرو م نیهم زم یادعزیبهت م یلی کرد: خ

 ؟ یرو بشکن یپر  ن یدل ا  ادیکنم دلت م یخودم حساب م  هی زد: چه حرف یبار  طنتیلبخند ش  نیآه
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روش بست.  شد. در پرو رو به  تشیباعث عصبان ن یآه واش ی  ۀ. خند ارمیدو دستهام جفت چشماتو در م  ن یبا ا رونیب ام یب نیبب-

 نیاومدن. ستاره باهاش سرسنگ  رون یودرشت  فروشنده لباسو گرفتن واز مغازه ب ز یر یرفت تا حساب کنه. بعد از عشوه ها  نیآه

 بود. 

 سربه سرت بذارم.  ی خواستم کم ی م ؟ یحاال چرا بغ کرد-

  ی م جا یبه هم گره خوردن: تو ب نیآه یبود. ابروها یشوخ ه یبکنم و بهت بگم فقط  ی رفتار نیمردهمچ هی منم با  اد یخوشت م-

 . یروبکن ی کار ن یهمچ یکن

 ؟ی مزه رو به راه انداخت  یب یشوخ نیآهان! پس تو چطورا-

 نشد. م یحسود رم یگفت: نخ  یکردم. ستاره با لجباز  یباره بگو حسود   هی-

 .ی کن  یم  یلجباز ی دار گه ید-

 !؟یچ  یشد ک میاصالً آره حسود-

 دوستم داره.  یل یخانمم خ نکه یا ی عنی نیا-

 راسخ.   ی آقا یوقت خفه نش  هی  یکن  ی خودت بازم یهمه در نوشابه برا نیا-

 نگران نباش اگر خواستم خفه بشم تو روهم همراه خودم غرق خواهم کرد. -

 ....د یدو ی دنبالش م باًیتقر نیرفت. آه  رون یباش! پا تند کرد و از پاساژ ب الیخ ن یبه هم-

فردا   زدان یسرگرم حرف زدن بود کرد وگفت:  ن یکه با آه  زدانیرو به  زونیآو ییکرد با لبها ی م یرو بررس  دهایرخ ی کی ی کی نویم

با اخم   نویموفق نشد چون م اد یکرد لبخندشو مهار کنه ز  یکردن. ستاره سع  ینگاه م نویمتعجب به م ترایوم  زدان ی  د؟یخر میبر

هشدار بود    ه یشب شتر یکه ب  یبا لحن ترای.م گهید شه یم  میکرده خوب حسود  د یقدرخر  نیبرات ا نیگفت:زهرمار خنده داره! چرا آه

  زون یبا همون لبان آو نوی . ممی کرد د یبا هم خر شیما که دوروز پ یگفت:خانم مت یبا مال زدانی ؟ینبود  نطور یتو که ا نو یگفت: م

  هی با  نو یخنده ازهر طرف سالن بلند شد. م کیقشنگه. شل ی لیخوام خ  ی لباس کرم رنگ ستاره م نی هملباس مثل  ه یگفت: منم 

از تمسخر   ی کرد تو حرف زدنش نشونه ا  یسع ن یخواد.آه ی دلم م  ن؟خوب یخند  یم  یبه همه کرد:به چ یمظلوم نگاه  ۀافیق

.  یکرد یحتماً عوضش م  زد یدلتو م یوگرنه بعد مدت  ست یلباس ن زدانینکنه: حاال خوبه  دایپ یلفظ  ی ریدرگ نو ینباشه تا با م

  وهیم یظرفها یدرحال جمع آور  ترایزن عموت.م ی کم ادب داشته باش جلو ه ی ن یمشت به بازوش زد: خجالت بکش آه ه ی  زدانی

نکن تو رو از چشم ستاره   ی کار نیرگفت:آهوا د یتهد  نو ی. مزدانی  یکن  ی چرا باهاش کل کل م یرو بلد  ن یگفت:تو که عادت آه
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دادن. ستاره داشت به آشپزخونه   یهمچنان لبخند به لب به بحثشون گوش م  ترایعوضت کنه. ستاره وم گه ید  یکیبندازم تا بره با 

 خانم.  نویکنم م ی نم اعوضیدن  ه یرو با   نیرو داد: من آه نویرفت اما قبلش جواب م یم

از دستم   یتون  ی بلند بشم نم نویبا تشر گفت:م ن یهمه راهو! حاال خوبه قبالً بهت گفتم کوه آهنه ها! آه ن یبره ا یاووووووه ک -

 ؟ یاسم استفاده کرد نیباز از ا یکن  دایپ یخالص

 لباس. ینگ   زدانمیبه  یتا تو باش -

ت حرفشون تموم بشه. ستاره راه  ستاره نذاش  یگوش   یبودم... صدا زدانیبلند شد:من با   نو ی.میحاال خوبه اول خودت شروع کرد  -

  نیزنگ خورد.آه شیبرداشت شماره ناشناس بود. رد تماس زد. هنوز چند قدم نرفته بود دوباره گوش  و یرفته رو برگشت، گوش 

از   یمرد  یاتصال رو زد. صدا ۀازدست ستاره گرفت.دکم  وی: شماره ناشناسه. گوش گرفتسمتش  ویستاره؟ ستاره گوش  ه ی: کد یپرس 

  ی جواب داد: تو ک ی رفت با لحن عصب رونیچشمان متعجب همه از سالن ب ی ازجلو ن یپشت خط گفت: ستاره جون سالم. آه

 ؟یهست

-.......... 

   ست؟یبه تو مربوط ن-

  کیاز گوشش فاصله داد. دوباره نزد و یگوش   نیاون قدر بلند بود که آه یپشت گوش  ۀخند  یصدا ؟ یهست یتوک   گمیبهت م-

 ؟ی دار  کاریبا زن من چ ؟یهست ی بگو ک یعوض گوشش برد:

-............. 

 ؟ یرآورد یهمسرمو از کجا گ ۀ آشغال شمار یعوض-

-............ 

  گم ی! به مادرت مگهیکار د ه یاصالً  ای دمیدودمانت رو به باد م یدوباره مزاحمش شد   نمیبب ، یبارآخرت بود باهاش تماس گرفت-

 چطوره؟ 

-............. 

نگران ستاره مواجه شد با همون   ۀبرگشت با چهر یقطع کرد. وقت ویمونم گوش  ی ! پس تا اون موقع منتظرت میترسون ی بچه م-

 تو هوا سرده....  م یلحن تندش گفت: بر
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اره  رو دست راست به سمت ست نو یو نگاهش به سقف بود.م د ی پهن کرد. روش درازکش نیزم یرو  ی رختخواب نوی م تواتاق

  یست،بیدست بردارن  روزیف ن ینگرانم! ا یل یفرستاد. نگاه ازسقف گرفت: خ رون یستاره نفسشو ب اد؟ی:ستاره تو هم خوابت نمد یچرخ

 نگرانم.  ن یآه ی ازهمه برا شتریکنه، ب جاد یبراش مزاحمت ا توق  هی ترسم  یدونه م   ی ازموضوع نم ی چیهم ه یب

 .ادیداشته خوب از پسِ خودش برم  نمی بدتر از ا یروزها نیآه-

نه! فقط   ایآدم بکشه  ستیبراش مهم ن شه،یاز پا انداختنش وارد م یبرا  یبسته ازهر در نیآه ی بارکمرهمت به نابود نیا روز یف-

پرونده کنارش بمونه،دلم   نیخواستم تا بستن ا نیاز نو نیهم یمعدن بود،برا ن ینمونه اش هم  ه یخواد به هدفش برسه!  یم

  ی زی. ستاره سکوت کرد وچفتهینم ی اتفاق چی،ه ی نگران خودیکرد:ب ه یآرنجش تک ی به رو دهیاباز حالت خو نوی. م زنهیشور م یجوربد 

شد باالخره   مون یداشت.چند بارنوک زبونش اومد و دوباره ازگفتنش پش د یخواست بزنه ترد یکه م  ی تو گفتن حرف نو ینگفت. م

من اکثرشبها    نیداشته باش   شتریهمو ب یهوا  ن یبهت بدم،بهتره تو وآه  ی واه د یخوام ام ی رو کنارگذاشت: ستاره نم ی شک و دودل

  شهیهم یبرا نبار یا ن یآه فتهی برات ب ی اتفاق ،اگریمواظب خودت باش  یلی خ د یاز موضوع  باخبرم، تو با ی درتماسم تا حدود نیبا نو

وقت با گلسو   چیه  نمیب  یرو که با تو م نیاالن آه  ی رو بچشه، اون عاشقته،رفتارها یی جدادوباره طعم تلخ   نینذارآه ره، ی از دست م

  زدان ینبود االن منو  نیبرادرِخودم،اگر آه شترازیب دمیوهمه جا هوامو داشته و داره شا شه یبرام،هم نه ینداشته، ستاره اون مثل نو

پسر   شیدختر اُفت داره بخواد عشق شو پ ه ی ی گفت برا  یعالقه دارم اولش دعوام کرد،م  زدانیبه  د یفهم  ی! وقتمیکنارهم نبود

  یر،مدتیداشته باشه خودتو دست کم نگ  دار یتاقچه باال بذاره تا نازش خر  د یگفت دختر ناز داره با  ی مورد عالقه اش جار بزنه،م

شدم تا   یاز دستش عصبان یل یخ ه،ی اما نگفت ک ادیتگار بخواد برام خواس  یشب اومد خونه و به مامانم گفت م ه ی نکه یگذشت تا ا

رو ببرم، از   ییچا ی نیباهاش حرف نزدم، روز موعد، خواستگارها اومدن، به زور مجبورم کرد س  الًاص  انیکه خواستگارها ب ی روز

  ر یبخ ادش ی  ن، یزم  ختنیها از دستم ر ییمات موندم همون جا چا  زدانهی دمیوارد سالن شدم ود  یاومد وقت یاش بدم م  ییزورگو

  نویبرسم و ا زدانیکرد به   یکار  نیذاره،آهیوسربه سرم م   کنهیبه اون شب اشاره م زدانیشدم هنوز تا هنوزه  عیچقدراون شب ضا

 که باشه.  ی متیحاال نوبت منه براش جبران کنم به هر ق ونشم، یتا آخرعمر مد 

 کارها.  نیا ده یبع نیازآه-

. ستاره دوباره  ادیدلش نازکه زود کوتاه م ی ول  کنهیم ی لجباز  یحرص درآوردن کس یوقتهابرا  یبه ظاهرش نگاه نکن،درسته بعض-

عبوسش شدم نه   ی عاشق اون چشم و ابرو ی کن  یاخالق گندش شدم که االن کنارشم،فکرم نیداد: منم عاشق هم  رونینفسشو ب

 جانم!

  نیسرش رفت و به سقف نگاهش زوم شد:آه ری ز نوی! دودست مد ید: اووووووووه!باشه بابا! ببخشسردا ی وا ! ستاره؟! ستاره قهقهه ا -

:مطمئن باش  د یچپ خواب ی . ستاره به پهلوکنهیسرمون رو از تنمون جدا م می زن یحرف م  ینطوریدرباره اش ا م یبفهمه دار

 ....ریشب بخ م یحرکت کن د یشرکت ما هم صبح زود با ی ری فردا تو م م یبهتره بخواب فهمه،ینم

 بدجنس.... کنه یم  یتکون داد وبا خودش گفت: داره تالف ی خواب. سر نیپشت رل نشسته بود وآه نبارستارهیا
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 . ی:خسته نباش د یبه صورت خواب آلودش کش یکرد. دست  دارش یب دنیرس  ی وقت

 رو درآورد. ستاره به کمکش رفت...... دهایرفت. خر نیسمت صندوق عقب ماش  ن یممنونم.آه-

  ی رِخودیباش غ زیدر نبود من مواظب همه چ ی راز ی رفت: آقا ی سر به شرکت زدن.... به اتاق راز هی بعد ازخوردن صبحونه اول -

ده  وترک زا   نیبه همراه ستاره، نو یگفت. بعد خداحافظ  یچشم یگردم. راز  ی بدون اجازه وارد شرکت نشه تا قبل از ناهار برم

 شرکت رو ترک کردن..... 

 باز ازشون استقبال کرد..... تو اتاق جلسه رفتن. ییبا رو  دامون 

 چه خبر؟  نم یخوب ترک زاده بگو بب-

چشمها به دهن ترک زاده دوخته شد. ترک زاده   ۀرو منفجر کرده کجا بوده؟هم نجایا روز ی که ف ی باالخره تونستم بفهمم روز-

که صدرجلسه نشسته    نیداد تا به آه نیبه نو ی اتم  قرار داشته، برگه ا رزایمعروف به م   رزامرادیبه اسم م یک یادامه داد: اون روز با 

که   ی!اون شخصماریمطالب رو بدست ب نیتونستم ا  یدوندگ  یکل ه،بعد ی دست یساختن بمبها خصصشت  رزایم  نیبود بده گفت:ا

  یلیخ متش یو دار ودسته اش نباشن، درضمن ق  روزیدادگاه شهادت بده که ف  ادیم  یاطالعات رو بهم داد گفت به شرط نیا

 خواد؟!   یم  یچ گه ی: دد ی! دامون چهره درهم کشگهی د  زیچ ه یخواد، ی شهادت دادن پول م ی برا یعنیباالست، 

اصالً   افهیق رییکه تغ  ادین  شیپ یخودش نه خانواده اش مشکل یچهره بده که بعداً نه برا  رییتغ د یموقع اومدن به دادگاه با  گهیم-

  هی . بعد از ستی ن ا یمارو احمق فرض کرده درهر صورت دادگاه ب ا یاحمقه  ایمرد   نیداد: ا رون ینفسشو ب یباکالفگ  نیامکان نداره.آه

دادگاه و شهادت بده بدون   اد یهم هست. همه مشتاق به دامون نگاه کردن: اگر ب گه یراه د ه ی ون گفت: دام  یطوالن باًی سکوت تقر

بعد   نکهیهست! اونم ا ییاَما ه یوسط   نیا یاد،ول یتا به دادگاه ب م یکن  یکار د یبا فته،پسی استثناجون خودشو وخانواده اش به خطرم

 و افرادش بهش نرسه.   روزیبره که دست ف ییجا  ه ی شه یهم ی هم از لوشان برا یاز شهادتش هم پولشو بد 

 ؟ یاما اگر موافقت نکرد از لوشان بره چ  ه یفکرخوب-

 .  میباش  ی ا گه یمدارک معتبر د ه یدنبال  د یقبول نکرد با-

  شنهادیپ نی ه باهاش حرف بزن اخورده شده گفت: ترک زاده دوبار  یوجود داره؟! با اعصاب ایدن  نیخدا! بدشانس تر ازمنم تو ا یا-

 گفت.  ی خبر بهم بده. ترک زاده باشه ا هی بعداً  ه؟ یزبونش چ ریز  ۀمز  ن یرو بهش بده، بب

جا   نیهم ییایخواد ب یمخالفت کرد: نم نیسر بزنم. ستاره خواست همراهشون بره که آه ه ی تا به معدن  ایدامون تو هم همرام ب -

.  میکم به خودمون برس   هی کنند ما هم   یم  دنیدوتا عالف دارن ازمعدن د ن یبه ستاره زد: زن داداش تا ا یچشمک ن یبمون. نو

 اکتفا کرد...  یستاره به لبخند 
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  وانیجواب داد: بَه سالم بر داداش س   عی شماره سر دنیبلند شد.با د نینو یگوش   یازخودشون بودن که صدا ییرایپذ  درحال

 کرد.  ی که نگاهش م خودم، نگاهش به ستاره افتاد 

 امروز؟ -

-.......... 

 .ا گمیم نیبه آه-

-  ......... 

 ؟ یشده بود: ک ینداشت لحنش هم جد  یاصالً حس خوب نیاز اخم نو ستاره

-......... 

 باشه.-

-......... 

 . فتمی گفتم باشه االن راه م-

-........ 

 رسونم.  ی خودمو زود م-

-........ 

از   یکی  روزه،یف ۀ زد: مربوط به پروند   یلبخند تصنع ن یداشت؟ نو کاری: چد یده ستاره پرس قطع کرده و نکر ویخداحافظ. گوش -

 خواست هرچه زودتر برم تهران.  وانیمارستان،س یشده، بردنش ب یزخم روزیکرده بودن توسط افراد ف ریرو که دستگ  ییشاهدها

 تو رو خواسته؟  یچ  ی که دم دستشه برا زدان ی-

کمکش کنه.پالتوشو رو    یمواقع  نیتو دست وبالش باشه که توچن د یبا ی کی شهی!هم؟یشناس  ی! برادرخودتو نم گهید  وانهیس -

  ن یگفت و نو ی گردم. ستاره باشه ا یبگو فردا برم  ن یبه آه رمیبرداشت:من دارم م ز یم ی شو از رو چیی وسو ف یدستش انداخت، ک

  ن یاز ا ییرها ی نداشت، برا ی دلشوره اش تموم کنه، یم  یف رو ازش مخ ی زیچ ن یگفت نو ی بهش م یحس ه یکرد.  یخداحافظ

رو نگاه کرد... اون قدر تو افکارش غوطه ور بود که متوجه گذر   رونیو ب ستاد یا نهیدلشوره بلند شد وکنار پنجره رفت دست به س 

کردن. باالخره   یبا هم بحث م  یموضوع ۀربارهنوز د ن یودامون به اتاق ازافکارش فاصله گرفت. دامون وآه ن یزمان نشد. با ورود آه
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  ه یاروم یبرا  یرستم  درضمن هنوز نگفتف  یکنم و برات م ی دامی! باشه اون قرارداد رو پنیدامون کوتاه اومد وگفت: از دست توآه

!  یداد ولق   یبار آخر بود بدون مشورت من به کس یشلوار اسپرتش کرد: بفرست ول بیدستهاشو تو ج ن ینه؟ آه ای م یبار بفرست

گفت: قابلتو    فشی برداشتن ک نیح نیمونده بودم،ممنونم. آه  یبود که تو رو درواس  ی قیرف  هی رفت:   زش ی وسمت م د یدامون خند 

کجاست؟   نی نو د یکه پرس   نیآه یسمت دررفت. با صدا ؟ستارهی بود گفت: آماده ا سادهیاشت. به ستاره که ساکت سرجاش واند 

 تماس گرفت گفت هرچه زودتر بره تهران. باهاش  وانیدرموند: س   ۀریدستگ   یدستش رو 

 تهران؟ -

 آره. -

 رفت؟  ی چ یبرا-

گفت به کمکش    مارستان،یشده وبردنش ب  یزخم روز یکرده بودن توسط افراد ف ریاز شاهد رو که دستگ  یکیخالصه گفت  یلیخ-

  نو یباشه م  یهم که ضرور ی لیداشته؟ خ  نیبه نو یچه ربط نیکرد که گفت:ا  یمرتب م  زشو یم یرو  لیداره. دامون وسا اجیاحت

 م؟ ی بربه خودش اومد:  تاره س  یبه فکر فرورفت با صدا نیبودن. آه  زدان یو

از افراد   کی چی ه سیدونم پل ی که من م ییجا تا–رفت.  رون یگردم، ستاره رو کنار زد وازاتاق ب   یصبرکن االن برم قهیچند دق  هی-

 رو تا تهران کشونده؟  نینو یچ ی برا وانیداد: پس س   هی دامون تک  زی باعث تعجبم شده. ستاره به م نی نکرده هم ریرو دستگ  روز یف

... معلوم  رونیرفته. دلشوره دوباره به سراغش اومد با سرعت ازاتاق زد ب ن یمهم باشه که نو د یکه هست با  ی! هر چگهید نیهم-

مشکوکش کرد. بدون   نیدرهم ونگران آه   یۀ اف یق د یرس  نیبه ماش  ی منتظرنشسته بود. وقت  نیتلفنش تموم شده و تو ماش  ی نبود ک

 ؟ ی شده؟ چرا ساکت ی: طورد ی بود پرس  نیسنگ  یلیخ نیحرکت کرد.... سکوت داخل ماش  نیارشد وآهسو یحرف چیه

-......... 

 با توأم ها!  نیآه-

 .یگفت  ی اس متوجه نشدم چ ختهیافکارم به هم ر  د یببخش-

کل کردن با ستاره رو نداشت   ۀ ؟حوصلیرو به اون رو شد  نیتلفن از ا هی شد با  ی حالت خوب بود چ ش یپ ۀق ی تو که تا چند دق-

ستاره توهم شد با حالت   یخودمم ندارم. اخمها ۀاالن حوصل  ؟ینپرس  یز یفعالً چ ی لطف کن  شهیباال رفت: ستاره م یصداش کم

 ناراحت شد...  ی لیخ نینزد. از رفتارآه ی حرف گه یچرخاند و د رونیب ۀقهر سرشو سمت پنجر 

               ************************ ********** 
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نداشت.   یداد. سابقه نداشت تلفن شو جواب نده. دلشوره هاش تموم ی جواب نم وان یتماس گرفته بود س  یهر چ  کماه ی نیا تو

  ه ی نیدوم دادگاه شروع شده بود.آه  ۀرفته وهنوز برنگشته. جلس  کماههیبرگرده االن  یی اون روز تلفن کذا یقراربود فردا  نینو

  ی فضا یمی. حاال در کنار ستاره تو راه تهران بود.آهنگ مال فتهیبراش ن یمادرشو به بوشهر فرستاد تا در نبودش اتفاق  شیهفته پ

  ی داشت انگار سفرش به تهران با دفعات قبل فرق م ی برنم ابونیپر کرده و ستاره رو به خِلسه برده بود. چشم از مردم خ نویماش 

 بشه. اده یبه منزل عموش منتظر شد ستاره پ دنیس رو نداشت... با ر یز یچ چیکرد. حس ه

 شد. دهیستاره کش نیبه صورت غمگ  نیدلم براش تنگ شده. نگاه آه وان؟یس  شیپ ی منو ببر شه یم-

گرفت: تو   نگی پارک وار ی! ستاره نگاهشو از در ودشهیشوهرتو تنها نذار؟من بدون تو روزم شب نم گهیفدات بشم! اون دل نازکت نم-

 ؟ یمهم رو فراموش نکرد ی لیخ ز یچ هی

 رو؟  یچ-

مون تموم شده؟ ما االن   غه ی که مدت ص ی ! چطور فراموش کرد زنمیم ابون یاز دستت به کوه و ب ید ی وقت د  هی! ــــــــــنیآه-

  گه ید د یگل کرد: شا  طنتشیستاره ش  ؟یمن! چرا بهم نگفت  یحواس پرت  نیزد: لعنت به ا ش یشونیمحکم به پ نی. آهمیستیمحرم ن

  د یاومده و بخوام به اون جواب مثبت بدم چرا با رمی خواستگاربهتر ازتو گ هی  دمیشدم! شا مونیپش د ی باهات ازدواج کنم! شا نخوام

و سمت   د یکش ی غیمحل خلوتشون رو بهم زد. ج  یخروس ب ه یمثل  نویم ی بهش کرد که صدا ینینگاه خشمگ  ن یارم؟آهیب ادتی

مزاحم داد نزنه.   ی نویم نیتا ازدست ا اشتچشماشو محکم رو هم گذ  ن یتو؟آه  د یایستاره پرواز کرد محکم بغلش کرد: چرا نم

  یچشه که اخماش تو همه؟ ستاره سع رغضب یم  نی: باز اد یباال انداخت از ستاره پرس  یی ابرو نیآه  ۀ برافروخت ۀ افیق  دنیازد نویم

 . گهیحالل زاده ام د نکه یا یتا بناگوش بازشد: برا نو یم ش ین ؟یش یجن همه جا ظاهرم ه ی نی ع شهیکرد نخنده: تو چراهم

معترض    نی. دادِ آهرمیکوه آهن رو بگ   نیکم حال ا  هی خوام  یبه ستاره زد: م  ی چشمک نویحرف؟ م  ن یداشت االن ا  یچه ربط-

جور صدام نکن. ستاره ازکل کل   نیا گمی بارهزارم هست که بهت م یش یخودم کشته م یروز با دستها هی به خدا  نویرفت باال: م

  ا ی وانیس  شیپ ی بر یمنو م  ؟یکن  یکارمیچ  نیبه جون هم،آه نیافتاد ی جنگ  روس خ ن ی! عد یدو تا خسته شد:بس کن  نیکردن ا

 ؟ یستیراحت ن نجایمگه ا  وان؟یس  شیپ یبر  یخوا ی حرف پنچر شد: چرام ن یبا ا نوی با آژانس برم؟ م

تکون داد: پس منم   ی سر نیداداشم. آه شی برم پ د یتونم بمونم با ینم ی هم راحتم ول  یل یجون،اتفاقاً خ نوی م ستین ی بحث راحت-

 اونجا.  امیم

 وان؟یس   ۀخون  ای نجاستیاونجا؟ االن مشکل من ا امیم  یگ یتوم می ستیباهم محرم ن گمیمن م ؟ی ستیتو متوجه ن  نکهیمثل ا-

 من بخواب.  شیپ ایشبو ب ؟یبمون نجایداره که ا ی گفت: چه اشکال زونیآو ی با لب نو یباش. منداشته  یکار  نشیتو به ا-

 بمون.  نجای توهم ا ن یآه وان،یس  شیپ رمیمن م شه ینم می مستق یصراط چیسمجت به ه یپسرعمو ن یها! ا یناراحت نش نو یم-
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 . یموند  ی شد اگر م  ی خوب م ی ول  رم،یگ ی ! من جلوتو نمیباشه هرطور راحت-

 فاصله گرفت وبراشون دست تکون داد....   نیازماش  نو یکنم. م ی م ی وعذرخواه زنمیبه عموزنگ م نوخودمیم-

به اطراف   ینگاه ن یشدن. آه ادهیآسانسور پ ستادنیبه آپارتمان پارک کرد.... سوارآسانسورشدن .... با ا کی نزد ابون یکنارخ نویماش 

رو   ن ینو یهست. در باز شد. درکمال ناباور  ی آروم ودنج ی: تک واحده. ستاره زنگ در رو زد وگفت: آره جاد یکرد از ستاره پرس 

 زد و سالم کرد....... یرفت لبخند  ردر کنا  یاز جلو  نی. نود ید

به  ستاره رو   ن یدر رو بست سمت آشپزخونه رفت. آه  نینو ست؟ یخونه ن وان ی: س د یتو ساختمان به چرخش دراومد پرس  نگاهش

 سمت داخل هل داد: برو تو بعد شروع کن به پرسش.

  زیم  یرو رو ینیاومد. س  رون ینسکافه از آشپزخونه ب یوانهایل  یحاو ی نیبا س  نیکجاست؟ نو وانین؟س یچه خبره آه نجایا-

 نجا؟ یا د ییایکردم ب ی گذاشت وگفت: فکرنم

  ۀتق   یبگو؟ صدا یز یچ هی حداقل تو  نیآه  ده؟ یداداشم کجاست؟ چرا جواب تلفن هامو نم ی و بگ   یقدر طفره نر ن یا شهی! منینو-

اتاق نشسته   یکه رو مبل روبرو  ن یخواهرش وآه دنی... با دـیدر ظاهر شد: نو ۀ درآستان وان یدرِاتاق خواب سکوت رو شکست وس 

صورت متعجب ونگران   یهمچنان رو  وانی س نگاه  ؟ یبه طرفش رفت:چرا بلند شد  ن یوخشکش زد.نو  د یبودن حرف تو دهنش ماس 

هراسون ونگران  به   ییگفت: ستاره! ستاره با چشما  د یشن یآروم که فقط خودش اونو م  یلیخ یخواهرش ثابت مونده بود. با صدا

ده؟  ش  یچ گه یکس نم چ یچه خبره؟ چراه نجایا وان ی: س ستادیلرزون مقابلش ا  یینگاه کرد که رنگ به رو نداشت. با قدمها ی برادر

از اون   شتریب وان یبدم. س  حیرو برات توض ز یتا همه چ نیبش ایشونه اش گذاشت: ب ی خودشوبه ستاره رسوند دست رو نیآه

کرد. ستاره با خشم دست   ی به اتاقش برگشت. نگاه نگران و مضطرب خواهرش حالشو بدتر م نینتونست سرپا بمونه با کمک نو

به اتاق   واشتر،اشارهیاومد وگفت: ستاره  رون یفوراً ب نینو ؟ینگفت  یز یوبهم چ  یدونست ی تو م نیزد: آه  ادیرو پس زد فر نیآه

رو هل داد قبل از رفتن به اتاق رو   نینو تی استراحت کنه. با عصبان د یخسته اش نکن با اد یکارت داره اما ز وان یخواب کرد: برو س 

.اشک توچشماش جمع شد  د ید اتاق شد در رو محکم بهم کوببغض تو گلوش وار ه ی! با نینو تمگفت: ازت انتظار نداش  ن یبه نو

  یچشماشو باز کرد لبخند ب وان یصداش کرد. س  زدیکه بغض و لرزش درش موج م ییتخت شد ولب آن نشست با صدا  کینزد

ندارن خودم ازشون   یر یتقص چینشوه اراحتاز جانب ستاره نگرفت. لبخندش محو شد:ستاره از اون دو تا ن یزد: سالم!جواب یروح

بودم که منو محرم   بهیحد غر نیو رو گونه اش افتاد. بغضش شکسته شد: تا ا د یاشکش غلت د یبهت نگن. مروار ی زیخواستم چ

ازهمه   کماههی زنم، یدارم بهت زنگ م  کماههیکنم،   یم  یه زندگ دارم با دلشور کماهه یانصاف  یب ؟ی بهم نگفت ی زیو چ یندونست

درم   یو از نگران ی زنگ بزن ه یتا  یشب و روزم شده چشم انتظار کماههی ده،یبهم نم ی جواب درست ی کس رم یگ  یرو م  سراغت

  یخوام! نم یمعذرت م  یحرف بزنه. دست لرزان خواهرشو گرفت: خواهر  ن یاز ا شتر یامانش نداد تا ب هی اون وقت تــ.... گر یاریب

پشت دست   ی! بوس یل ی!خوانیس  یبد کرد   ی لی: خد ی. ستاره دماغشو باال کشیدار  یفتارخواستم ناراحتت کنم، خودت هزار تا گر

 . ادیاشکت درم یده ساله فور   یبچه ها نیا نیآب غوره گرفتن هات مشکل دارم ع ن ی! با انیخواهرش زد: بب
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آماده کن حساب اون   ک ینزد یلیخ ۀ ند یآ ی کنم پس خودتو برا ی تا هر وقت شده جبرانش م  مذاریم ی تالف   یکارتو ب  نیفکرنکن ا-

برات   یچه اتفاق یگ یلخت برادرش نشست،نوازش شون کرد: برام م ی رسم. دست ستاره رو موها ی دو تا مارمولک روهم بعداً م 

 افتاده؟ 

 االن خسته ام.  گهیوقت د ه ی ی بذار برا-

 . ستین میهم حال ینکن خستگ  تم یاذ نیاز ا شتری خوام االن بشنوم ب یمن م -

 . یا کدندهیهنوز لجباز و-

 به خودت رفتم ها! نکهیمثل ا-

 من غلط بکنم مثل تو باشم.-

 اتفاق برات افتاده؟   نیا ی چطور یحرفها بهتره برام بگ  نیا ی به جا-

  یپشت ابونیبردم خ نویپرونده اش بذارم،ماش  یخواستم ببرم دادگاه و رو  ی بدست آورده بودم م  روزیف  هی عل یمدارک مهمتر-

اسلحه شو   دمیکنم د شییخواستم راهنما  د،یازم پرس  ی آدرس  ه ی ساد،یکنارم وا  ینیماش   هی رفتم دادگاه که  ی پارک کردم، داشتم م

  نیتوقف کردن، از ماش  دنیما که رس  کی دادند، نزد  ی مأمور اون اطراف داشتن گشت م د سمتم گرفته، شانس آورده بودم که چن

افراد   ن یزدم ا ادیبرد، از فرصت استفاده کردم وفر نییکه اسلحه شو سمتم گرفته بود آروم دستشو پا ی خواست سد معبرنکنه؛ اون

  شی پ نشون یب ید یشد  ی ریفرار کردم، درگ هلکه ازم ه یبه چ یو اونها بفهمند چ ان یاسلحه دارن تا مأمورها به خودشون ب

به کتفم خورد، با   ی به پام زد و بعد  ر یت ه ی دم یکه رس  ابون یکه اسلحه شو سمتم گرفته بود دنبالم اومد، سر خ  یاومد،همون مرد 

خسته   ی طور ن یداداشت استراحت کنه ا یاومد داخل: ستاره بهتره بذار  ن ی..... در اتاق باز و نودمینفهم ی چیه گه ید ی سوم کیشل

.  یکن  ی م تمینکن ستاره! به خدا اذ ه یتو جاش جابجا شد: گر یبا خستگ  وانیشدن. س  یباره جارستاره دو ی. اشکهایکن  یاش م

برد... کنارش   رون ی . اونو با خودش ازاتاق بادهیحرف زدن وقت ز یستاره رو لمس کرد: بذاراستراحت کنه،برا ۀشون  نیدست آه

وسالمه. دماغشو    حیکه االن صح نهیگذشته،مهمه ا  ری نکن شکر خدا به خ تیقدرخودتو اذ ن یا زمی: عزتنشس  یمبل دو نفره ا ی رو

  میگفت  یدستشو گرفت:اگربهت م  نیرو بدونم. آه ز یحقم بود همه چ ن،ی گفت  یبه منم م  د یگفت: با ی دورگه ا یبا صدا د یباال کش

 ه؟ ی رد: منظورت چنگاه ک ن یتر از قبل به آه ن . ستاره نگرایفتادیکه پس م دش ید  یتو اون حال م ی اومد  ی وم

  نیشدن. آه یستاره جار یعمر دوباره بهش داده. باز اشکها هیکرده بودن، خدا   د یبد بود دکترها ازش قطع ام یلیحالش خ-

  یو پر ازبغض گفت: همه م  یتو دماغ یستاره با صدا ؟ ینکن ه یقدر گر نی و ا ی بس کن شه یگفت:م یعصب  د یبه صورتش کش یدست

 !ن؟ینگفت یز یو به من چ  نیدونست

 خوام!  ی معذرت م-
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 بله تکون داد.  ۀبه نشون   یسر  نیآره؟ آه روزهی کار ف-

 ماه هنوز تو بستره؟  ه یچرا بعد از  -

بود،انتظار   یبه جراح از یو ن  دهید یجد  بی به پاش ودو تا به کتفش که متأسفانه کتفش آس  یکی!،ستین یسه گلوله خورده،شوخ-

 ششیکه حالش خوب بشه پ  یخوام تا وقت  ی ته باشه؟ با دستمال دماغشو گرفت پر بغض گفت:مداش  ی نداشته باش حال خوب

داره االن   اج یبرادرم باشم اون االن به من احت شیمن حق دارم پ نی:آهنذاشتبگه که ستاره  یزیدهنشو بازکرد چ  ن یبمونم. آه

تکون داد ناراحت بلند شد و   ی حوصله سر  یب ن یبخشم. آه یوقت خودمو نم چ یوضع ولش کنم ه نی به داداشم برسم اگر تو ا د یبا

زد کنارش    یخواهرانه لبخند  ینگران نیبه ا نی: حالش خوبه؟ نود یاومد ستاره نگران پرس  رونیاز اتاق ب نیبه آشپزخونه رفت. نو

 نگران و مهربون!  شهینشست: آره خواهرِهم

  گهیبه بعد خودم کنارشم، تو د نجای از ا یرو تموم کرد  ی ممنونم، درحقش برادر  یلیخ ی مدت ازش مراقبت کرد ن یتو ا  نکهیازا-

 . یلطف داشت ی لیخ نجاش یتا ا  یفتی خواد تو زحمت ب ینم

باز   ای یبمون   نجایا کنهیقبول م نیتنهاش بذارم حاال آه ت یتونستم تو اون وضع ی دوستامه نم نی تر ی میاز صم ی کی وانیس -

نشسته و تو افکارش غرق شده بود، گفت:   هایاز صندل ی کیرو  نیبه آشپزخونه کرد،آه یاخمهاش تو همه؟! ستاره برگشت نگاه

ما تموم شده    ۀغ یمدت زمان ص روز یخودم برم، ازد  یهایخوش  ی رهاش کنم و پ ی نطوریاتونم  ی برادرمه نم وان یقبول کنه، س  د یبا

 که نتونه باهام مخالفت کنه.  ه یخوب ۀبهون ه ی  میستیاالن بهم محرم ن 

که پکر تو آشپزخونه نشسته بود کرد: تا   ینی. نگاه به آه یکن  یکار رو م نی درست تر  ذارمیچه زود گذشت،من به نظرت احترام م -

 . ابونیزده به کوه وب نیا ی برگرد ی وقت

دونه   یکنه به خصوص حاال که م ریبزنه که ما رو غافلگ  ییکارها  هیباز دست به   روزممکنهیف ؟یدر نبودم مراقبش هست  نینو-

 . فتهی م س یپل ریگ  یبزود 

کارهاتون هست ازش خواستم   انی دارم، در جر  یدوست تو کالنتر  ه یراحت، تو هم مواظب خودت و برادرت باش،  التیخ-

 . دمیاومد زنگ بزن فوراً بهش خبر م  ش یپ یمشکل  رونه،یاز افرادش اون ب  یک یمراقبتون باشه 

 . نیواقعاً ممنونم نو-

 .  یینوی حرفو نزن تو هم مثل م نیا-

 تماس نگرفته؟    وانیبا س  یمدت کس ن یتو ا-
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به   نیگفت. نو  یبهشون نگم. ستاره اوهوم  ی زیازم خواست چ وان یکه س   وانیهم برادرت سا یبار بابات تماس گرفت چند بار  هی-

  نیمونه؟ نو ی م نجای:ستاره اد یهات غرق شدن؟ ناراحت پرس  ی به شونه اش زد: کشت ینشست دست نیآشپزخونه رفت  کنار آه

کرد: خوب بمونه، مشکلش کجاست؟   ی گرفته وسؤال م  نییحرف گوش کن سرشو پا یپسر بچه ها هی کرد نخنده درست شب یسع

  یکش اومد: آخه پسرِخوب هرچ  نید نوتنها بمونه. لبخن نجایگفت: من دوست ندارم ا  ی. با بدخلقستی که ن  بهیبرادرشه! غر وانیس 

حق داره! شما بهم محرم   ، یکن دتخو  ر یوعب ریحد که دخترِ بدبخت رو اس  نیتا ا  گهیاما نه د یداره! درسته عاشقش ی حد  هی

توهم   نیآه  یچشم. اخمها ی بگ  د یبگه با وان یکه س   یصالحش دست برادرشه! تو هر چ ،االنیند   ی الک ر یپس بهتره گ نیستین

تکون داد: االن بگو    یتأسف بار سر   نیداشته باشه صالحشم دست منه. نو  یاز من حرف شنو  د یستاره با ست،یهم ن اینطوریشد: ا

 حق به جانب گفت: شوهرشم. ؟یبا ستاره دار ینسبت چه تو نمیبب

دارم     ،منیباهاش عقد کن  د یبا یبشدوباره شوهرش  ی خوا یاگرم  ن،ی با هم ندار ینسبت  چیاالن شرعاً و قانوناً ه ی دون ی خوب م-

 ؟ یمون  ی م نجایا ای  یایگردم خونه باهام م  یبرم

بلند شد قبل ترک   نیبه دادش برسه؟ نو یبگه؟ ک یبه ک  د یداشت با اج یستاره به کمک احت یوقت نصف شب هی ! اگر ام؟یکجا ب-

 . ییایگردم لوشان توهم بهتره باهام ب یآشپزخونه گفت: من فردا بر م 

 مونم.  یم  نجایا ی چند روز ه ی ام یحوصله ندارم ب-

  انیتو جر وان،یس  یازهمکارها ی کیدوم دادگاهه پرونده رو دادم به   ۀماه؟! آهان فردا جلس ه ی باشه،اما جان من چند روزت نشه -

 گاه. کارش خوبه، فردا باهاش هماهنگ کن برو داد   شییکل پرونده هست خدا

 که بدونم؟  ه یچ ش یلیباشه فقط فام-

 کرد..... ی رو تا دم در همراه  ن یگفت...نو  یباشه ا  نیالوندنژاد.آه نیالوندنژاد،شاه یآقا-

  یپنجره رو کم ی کنار تخت گذاشت سمت پنجره رفت، ال  زی م یبرد. سوپ رو رو  وان یس  ی درست کرد و برا  یسوپ مقو  ستاره

کنار تخت   ی صندل یخودشو حفظ کرده بود. برگشت رو  ی بهار رو داشت اما هنوز سرد یبشه.هوا بو  ضیاتاق  تعو  ی بازکرد تا هوا

  یم  یهفته ا  ه یستاره چشم  بازکرد.  یبلند شو بخور تا سرد نشده. با صدا ردمناهارتو آو  یرو صداش کرد:داداش  وانینشست. س 

 . یشد که پرستارش شده بود: تو زحمت افتاد 

  میمادر هم مراقبت از بچه اش هست، هنوز از دستت شاک ه ی ۀ فی من مادرتم، وظ ی دون  ینم ؟ی تشکرکرد ی چ یبرا تواالن -

 شود!   ی وارد م نیخشمگ  ۀگفت:ستار ی. به شوخیجواب پس بد  د یبا یکه خوب شد  نیهم ،یحساب
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  ادتیهات   ی باز ستیآرت  گه یم دو دست اون دختره رو تو دستت گذاشت ی تخت بلند شد  نیاز رو ا ی جوالن بده! وقت یحاال ه-

  ر یش  یمن خودم هنوز بچه ام دهنم بو  ،یقدر زن زن نکن  ن یا شهیخودشو لوس کرد: م وان ی. س یخون  ی نم یمنم کرکر  ی وبرا ره یم

 . دهیم

  هی  د یبا وانی! لحنش آرومتر شد: س ده؟یم ر یش  ی دهنت بو ی گ یم ،یشیوسه ساله م   یس  گه یخجالت بکش مرد گنده!چند وقت د -

قاشق سوپ رو به طرف دهنش   شه،یوفکر منم از طرف تو آسوده م الیخ  ی ریزن که بگ   ،یر یتا سروسامون بگ  اد یب ت یزن تو زندگ

 گذره.  یوقت داروهات داره م  ی برد:بهتره ناهارتو بخور

 تونم بخورم.  ی بده خودم، م-

 .یوتراپیزیف  یحرکت بمونه و بعدش بر  یب  د یبا گهید  ۀدوهفت  ه ی ، یدستتو تکون بد  د یآقا! دکترت گفته نبا  رینخ-

 دنبال کارهام.  رم یبعدش م  گهیگفته باشم!چند روز د ستمی تو تخت بمون ن اد یهمه راهو!من ز ن یبره ا یاووووووه ک -

گردم لوشان.   یمطمئن شدم کتفت کامالً خوب شده برم  ی وقت منم  ،ید ی ! هر چه دکترت گفته همون رو انجام میکن ی م جایتو ب -

. ستاره قاشقو سمت  یستیول کنم ن  ،ید یم چیسه پ ر یگ ی د یم ر یگ ی عوض نشده، وقت چیداد:  اخالقت ه  رونیب ی نفس وانیس 

رو هم آماده کنم االنه که برگرده. قاشق سوپ رو که ستاره به سمتش گرفته   نیارِآهبرم ناه د ی! بخور که بانمیدهنش برد: بخوربب

خواد   یدهنش برد:آره!حاال م ک یرو به نزد ی تون تموم شده. ستاره قاشق بعد  غه یگفت مدت ص یم  روزیبود رو خورد وگفت: د

تعلل کرد:   یکم  یقاشق بعد  ینه. برا ک   یتگاربا بابا حرف بزنه و خواس  ادیاگر فرصت شد ب کسالی  نیتا تو ا می بش کسالهیعقد 

سکوت ستاره در   ؟یخواهرش زل زد: دوستش دار  یبایبه چشمان ز وان یکنم. س  ی منم قبول نم  یداداش اگر تو موافق نباش 

  یعنی نیو ا  اد یدرنم کت یج یموافق  یزیبا چ  یوقت  اد یبا لبخند گفت: خوشم م وان یشد. س  یجواب دادن به سؤال برادرش طوالن

 بخوادش.  د یندارم، مهم دل توئه که با ی همون رو انجام بده من حرف گه یدلت م ی ! هر چی! ستاره!خواهر هبل

 ؟ یتو موافق  یعنی-

  هی بگم  نیشد: پس به آه قیمهمه، مبارکت باشه. لبخند ستاره عم یل یدلش و احساسش برام خ شترندارم،یخواهر ب ه یمن که  -

 خونده بشه.    غه یص ن یعموش ا ۀوبا حضور تو و خانواد   نجایا ارهیعاقد ب

که تو هم    یبه شرط دم یم ل یرو که گفتم بهش تحو یراحت، همون داستان الیازجانب بابا خ شم،ی تو خوشحال م  یبا خوشحال-

 .....ی داداش  ی ماه ی لی: خد یبرادرش رو بوس  ۀ . گونیکن دش ییتأ

  ینفس آسوده ا  نیبودن. آه وان یوس  نویوم  زدان ی عقد عموش وزن عموش،  نیاز ده روز دوباره بهم محرم شدن. شاهدان ا بعد 

کرد، آروم مثل خودش درِگوشش   یچشم. ستاره نوچ یگ یتو م گمیمن م  ی آروم در گوش ستاره پچ پچ کرد: حاال هر چ د یکش

 جا موندگارم.  نی هم شدهحال داداشم خوب ن  ی ! تا وقتزمی رعزینجوا کرد:نخ
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راه   د یداره زن از شوهرش اطاعت نکنه! حاال برو ساکتو ببند کم کم با  ی بگه چشم، چه معن د یزنش با  گهیم یمرد هر چ   هی-

 خانمم  برو!   نیمهربانترشد و گفت: آفر  نیگفت.آه ی . ستاره باز نوچمیفتیب

نداره؟ ستاره   ی راه چیبه خودش گرفت:ه یمظلوم  ۀاف یق نیمونم. آه   ی خوب بشه من کنارش م وانی حال س  ی! تا وقت نینه آه-

 وجود نداره.   ی راه چیباال داد: نه ه ییابرو

 . میمونم تا با هم برگرد  یم  شتیپ یینجایکه تو ا یخوب پس منم تا وقت  یلیخ-

 االن شده دوازده روز.  یمون یفقط چند روز م   یبدبخت تو شرکت دست تنهاست تو بهش قول داد  ن ی! نونیآه-

:  د ی. ستار لب گزد یکن  ی در گوش هم پچ پچ م ی ساعته چ ه یبلند گفت: شما دوتا  زدان ی. رمیجا نم چی منم ه   یینجایتو ا  یتا وقت-

 بذار به حال خودشون باشن. یدار  کارشون یچ زدانی

  لمیگفت: که من زن ذل   نیرو دلم. رو به آه  نشیوگرنه عقده م  ارمیرو درب ن یاون همه متلک بارکردن آه ی نه عمو جون! بذار تالف-

هنوز زن   نی! مادر اون موقع آه زدانیحرفها رو بزنه. الله وساطت کرد:   ن یبه خودت ا ست ین یاز خودم ندارم؟! حاال کس یاریواخت

! مرد خونه من  گمیاز رو نره گفت:هنوزم م نکهیا یبرا نی.آهفهمهی حاال که خودش عقد کرده حالتو م زد، یحرفها رو م نینداشت ا

رو به همه تعارف   ی نیریش  ۀ جعب نو ی. مدنی خند  نیآه ی شوخ نیبه ا یو حرف آخر رو ستاره. همگ  زنمیهستم حرف اول رو من م

 . یچموش ما رو رام کن یپسرعمو نیا ی بلکه تو بتون  کنه ! ستاره جون دستت درد نیداداشم خال ی کرد کنار ستاره نشست: جا

فرشته برات فرستاده که ادبت   هیخدا  ،حاالیداد  ی م ر یوزمان گ نیراه به راه به زم گهید گمیکرد: خوب راست م  ینواخمی !منویم-

  نیبار نشد کنارهم باش  ه ی خوب شما دوتا هم!  یلیندن گفت: خ ر یدو تا باز بهم گ  نیا نکه یا ی ازکار خدا؟ ستاره برا ادیکنه!زورت م

 . د یو کل کل نکن

اشاره   ن یشرکت و به آه م یبر د یوقته فردا زود صبح با  رید  زمیگفت: عز نویشب بود روبه م  کی  کیبه ساعت کرد نزد ینگاه زدانی

 خبرشده. یب  ایواز دن ش یبه شرکت زندگ ده یچرخه، چسب یم  یدونه شرکت تهرانش چطور  ی آقازاده که اصالً نم ن یکرد: ا

تکون داد:عمو نگران نباش خودم حواسم   ی. ستار سردمید  یگوشم رو نم  خیهمه اتفاق ب نیها! اگرحواسم نبود که ا ی زنیحرفها م-

.  اریب یمعتمد   یو جاش آدمها  زیبر  رونیشرکت تو، ب  یمعدن تمرکز داشته باش، نخاله ها  ۀپروند  ی به شرکتت هست فعالً رو

ازهم دور بمونن.   لومترهایتونن کنارهم باشن همون بهتر که ک یا اصالً نمدو ت نیا تار داد: آقا س  رون ینفس خسته شو ب وانیس 

  م یالله رو به شوهرش کرد: ستار ما هم بر ؟ی استراحت کن  ی بر ی خوا ی: داداش م د یپرس  د یبرادرشو که د ۀ د یرنگ پر ۀاف یستاره ق

  نیقدر بابت آه  نیم،ایوقت شب مزاحمت شد   نیا تاگفت: ببخش پسرم    وانیاستراحت کنه سپس رو به س  د یبا وان یوقته س   رید

مهمانها به سالن    ۀهم بلند شدن... ستاره بعد از بدرق  هی . با بلند شدن ستار بقمی پاک تو رو فراموش کرد می وستاره خوشحال بود

 کرد.  ییرایپذ  لیوسا  ی برگشت شروع به جمع آور
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کم   ه ی مبل نشست وگفت:   یرو  نی: حالش چطوره؟ آه د یه پرس اومد وآهسته در رو بست. ستاره ازتو آشپزخون رون یب وانیس  ازاتاق

هستم. تو   نجایا وانیتا خوب شدن س   ینباش  ای یچه تو موافق باش  ن یداد: آه  هی . به اوپن تکد یدرد داشت قرصاشو خورد وخواب

  ی و تو مجبور پدرم هستم  ۀ نگاهم نکن! فرض کن خون ی جور نین انداخت وآروم گفت:اییسرشو پا عیشد.سر ره یستاره خ یچشما

ترسم آدمهاش همه جا هستن   ی م روز یف  ن یتونم تنهات بذارم از ا ی: ستاره، نمد یکش  یینفس پرصدا نی. آه یمو تحمل کن یدور 

دم آشپزخونه   ن یآه یظرفها کرد. صدا یآور به تو رحم کنند؟! ستاره دوباره شروع به جمع  ی خوا یرحم نکردن م   وانیبه س  ی وقت

اون   وانی: س نیاوپن گذاشت وبرگشت سمت آه ی استکانها رو رو ینیلوشان. س  می بر یرو هم با خودمون م  وانینگهش داشت: س 

فراتر از   یز یچ ه یمن   ی کنم مانعم نشو اون برادرمه،برا ی ازت خواهش م شه، یمعذب م یل یخ ادیدونم اگر ب ی م ستیجا راحت ن

  نیتو چن فتادیم  نیآم  یاتفاق برا نیاگرا شه؛یمانع اومدنم م یوابستگ  ن یبهش دارم، وهم یصخا یام هست، وابستگ  انوادهخ

 منم هستم.  ی:هر جا که تو باش ستادیروبروش ا ن ی؟آهیکرد ی و کمکش م ی موند   یم  ای یرفت  یوم  یذاشتیتنهاش م  یتیوضع

سمت اتاق مهمان   د یبه پشت گردش کش ی. دستیرو دست تنها بذار نینو  یتون یطول بکشه تا خوب بشه نم یل یممکنه خ-

.  زنمیبهت سر م امیم  یبود، گفت: باشه، بمون، منم هر از گاه ساده یبرگشت به ستاره که هنوز سرجاش وا ستاد یرفت، وسط راه ا

 و به آشپزخونه رفت...  نی آه نمرو لبش نشست و زمزمه کرد: ممنو ینیلبخندغمگ 

رو که   یبیحرفها بدهکار نبود. س  نیکرد به لوشان برگرده. اما ستاره گوشش به ا یاصرار م  وان یناراحت بود. س  یل یاول خ یروزها

به   ینگاه وان یبزنم. س  نیبه آه ی زنگ  هی رو بخور تا  نهایگذاشت: ا ونیزیتلو یدرحال تماشا وانِیس  ی کرده بود جلو  زیپاک و ر

  د یبا ، یقولت زد ر یبدست برگشت وگفت: تو ز ی. ستاره گوش شمیبدعادت م یجور  نیا ی کن ی ملوسم   یاد یز یکرد:دار  بهایس 

 شد.  یاز بابت تو راحت م الم یتو دستت تا خ ذاشتمیرو که بهت گفتم همون موقع م یدست اون دختر 

 !؟یقدر مهربون نباش  ن یا شهیسراغ زن گرفتن من، ستاره م  یزدم و تو رفت ی حرف هی باز من -

  ه یدختر   نی تکون داد:خدا از دست ا یسر وان ی. س ینی برمت رشت تا دختره رو بب ی که حالت بهتربشه با خودم م ن ی!همخودیب-

 من بدبخت بکن.  بینص  یصبر

  ی نزد م یحرف  گهید  وانی. س یخواستگار یر یو براش م  یزنیو درباره اش با بابا حرف م  ین یب یکه هست! دختره روم ینیهم-

رو گرفت بعد از دو بوق تماس برقرار   نیآه  ۀ. ستاره به سمت بالکن اتاقش رفت وشمارشهیش نمخواهر لجباز نیا ف یدونست حر

 بده.  ن یرو به آه یخواست تا گوش  ی. بعد از سالم و احوالپرس د یچیپ ی تو گوش  نی نو ی صدا ن،یآه  یشد. به جا

-........ 

 گرده؟  ی برم  یک-

-....... 
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 افتاده؟  یلرزه؟ اتفاق  یچرا صدات م نینو-

-....... 

 شده؟  یز ینگران شدم تو رو خدا راستشو بگو چ-

-........ 

دلواپس به اتاق ستاره   ی افتادن گوش  یبا صدا وان ینشست... س  نیزم  یتلفن از دستش افتاد و رو  ،یپشت گوش  یحرفها دنیشن با

شونه اش   یکرد کنارش زانو زد. دست راستشو رو   شترنگرانشیستاره ب یشده؟ اشکها ی: چد یتو اون حال پرس  دنش یرفت..... با د

  ی چشمش به گوش  وانیآشفته دوخته شد سکوت کرد. س  وانِ یگرفته و به س   نیاز زم ستاره شده؟ نگاه  ی چ گمیگذاشت: با توأم! م

 پشت خط نبود.   یبرش داشت: الو. اما کس ع یافتاد سر

هق هق   یصدا ن، ی! آهوانیس  ن،یلرزان ستاره به حرکت دراومد: آ...آ...آه...  یلبها رم؟ ی م یم  یشده دارم از نگران یبگو چ یخواهر-

 بزن....  یحرف هی  ؟یچ نی: آهد یمضطرب پرس  ییبا چشما وانیاش بلندتر شد. س  ه یگر

شد: دخترم بسه، من با   لیسمت عقب متما ترای. م ختی ر یداد وآروم اشک م  هی پنجره تک ۀشینشسته وسرشو به ش  نیماش  تو

نکن،   ه یقدر گر نیا ی درگوشش گفت: خواهر واش ی  وانیجر حرف زدم گفت حالش خوبه. با پشت دست اشکهاشو پاک کرد. س ها

 شد..... اده یپارک کرد قبل ازهمه پ نویکه ستار ماش  نی. همدمیکش یگاریمن ازت ب   کنهیفکرم نه یبب افه یق  نیتو رو با ا نیآه

 نیداد: تازه از بوشهراومده بودم که صدف بهم گفت آه   یآروم هاجر گوش م یو به حرفها ساده یکنار خواهرش وا وانیس 

گذشت. ستاره کنار    ری:خدا رو شکر که به خد یبه پشتش کش یمعطل نکردم و خودمو به رودبار رسوندم. الله دست مارستانه،یب

قدر جلف!   نیدخترهم ا  ،یگفت: آبرو برام نذاشت  یز با لحن طن واش ی. برادرش شد درحال خواب  نِیوغرق نگاه به آه  سادهیتخت وا

خواد   یکارهاش م نیبوده، با ا روزیرولب ستاره اومد، ذهنش دوباره سمت حادثه رفت. باز کار ف یخودتو جمع کن. لبخند محو 

اتفاق   ن یا یک  یب ی:بد یولب تخت نشست ازهاجر پرس  د یکش ی خاندان رو نابود کنه. آه ن یتونه درعرض دو روز کل ا ی نشون بده م

 افتاد؟ 

 بهم برسه؟  یمهم  نیبه ا ی نفر باشم که خبرها نیآخر  د یدونم چرا من با  یستاره نشست: نم یابروها ن یب ی. اخمشیچهار روز پ-

  ی. ستار سعنی هم ازآه نیبرادرم ا یۀاز قض ن یحالمو بکنه، ا تیرعا یخوام کس یگفت: نم  یکنند. عصب ی حالتو م تیدخترم رعا-

عمو ستار.   نیخبر ندار یز یشدن: شما که از چ ری. دوباره اشکهاش سرازنی کرد ستاره رو آروم کنه: دخترم صبور باش، به خاطر آه 

کارت دارم! ستاره با پشت دست اشکهاشو پاک کرد همراه    رون؟یب ی ایگفت: م  یطوالن کثسکوت کرد بعد ازم ی ستار لحظه ا

  یخواست بگه. ستاره ب یکه م  ی زیگفتن چ ی تعلل کرد برا  یسالن نشستن. ستار کم یهایصندل  یستار از اتاق خارج شد. رو 

  یکنارش باشم. ستار وقت شه یدارمیب نیآه یخوام وقت  ی م د یرو بگ  نیبزن  نیخوا ی که م  ویزودتراون حرف شهیصبرانه گفت: عمو م



 من ستاره  دیام

230 
 

که ندونم دور و برش   ستم یدورن  نیقدرها هم ازآه ن یو دارو دسته اش هستم،ا روز یف ان یگفت: من تو جر د یستاره رو د یقرار  یب

 گرفته.  رش یبا سرعت عمداً ز نیماش  ه یکه   دنیگذره، دخترم نگران نباش، دو شاهد د ی چه م

 کارهاش ذره ذره منوعذاب بده.  نیخواد با ا ی رو! اون م  روزیخدا لعنت کنه ف-

دونم چرا    ی آورد وگفت:عمو، نم نیی.ستاره تُن صداشو پافتهی رمیوسوز نداره باالخره گ و زود  داره اما سوخت  ر یحرص نخور،د-

 . شهیکه دوال دوال نم یبدونه! شترسوار د یچرا؟! اون مادرشه با د یدون ی بفهمه شما م یز یچ ی ب ی خواد ب ینم نیآه

 . گمیرو براش م ز یتهران، اونجا خودم همه چ  ادیمدت ب  هی از زن داداش خواستم -

 د؟ یگ ی چرا االن بهش نم-

شهر که چه   نیرو از ا نیبوده آه یتصادفو بفهمه به خاطر چ  یۀاگر قض کنه،یکارها عجله م یوقتها زن داداش تو بعض  یگاه-

تنه مقابل دوست ودشمن   ه یون  رسوند، ا نجایخون دل خورد تا بچه هاشو به ا ی لیبره، زن داداش خ ی کشورم  نیعرض کنم از ا

و بچه هاش از حقشون محروم   ارن یمعدن رو از دستش درن نیا نکه یا ی برا اورد ین  روخم به اب د یحرف کس وناکس رو شن ساد،یوا

  هیبه سا هیکنم با تموم مخالفتهاش سا ینبودم که پشت زن برادرمو خال  رتیغ ی کمکش کنم، منم اون قدرها ب ذاشتینشن، نم

  یلیوحرفها خورد، خ  د یستم د یلین شهرخینه! اون تو ا کنه یم ی به االنش نگاه نکن که تو آرامش داره زندگ دم،یباهاش دو

االن وقت  ه ی براش کاف گه یدرد ورنج د گه یببره،م یی بو هیقض نیمادرش از ا  شهینم یراض  ن یآه نیهم ی برا د یزجرکش

 شده.... داریب  نیاومد: ستاره،آه رونیب وانی . س فتهی ب یدوباره تو سخت  ادی خدا رو خوش نماستراحتشه،

کنار تخت   ز یم ی تنها بود. ظرف غذا رو رو ن یوارد اتاق شد آه  یرفت. وقت مارستانیبه ب یخونگ  ی ظرف غذا هی با  نینو  یعصر

: براش شام  یستاره امشب بود. نشست رو صندل یی ایبه ظرف غذا بود: الزم نبود ب ن ی: ستاره کجاست؟ نگاه آهد یگذاشت پرس 

 ؟ یآوردم، بهتر 

 .یگفت   یبه ستاره م د یآره! نبا-

 چقدر ازش فحش خوردم.  چاره یپسر! کم مونده بود همه مون رو به رگبار ببنده، بماند که منِ ب ی کار ی کجا-

 . یدهن لق   بهت فحش بدن کم دادن چون یحقته! هر چ  یک یتو -

گفتم که با دو تا لگد دراز به دراز کنار تو بودم، زن   ی ! بهش نم؟یهست  ی رازدار ۀخودت اسطور   نکهیزهرمار ودهن لق! نه ا-

بزنه که اگر به مذاق خانم خوش   یحرف  ترسهیازش م فه،آدم یلشکر رو حر هی که   یکماندو گرفت  هی  ی حاال هم که گرفت ینگرفت

 بده اخمهاش توهم رفت. ه یداد تا به تخت تک ی رسماً خنده اش گرفت. به خودش تکون گهی د بزنه لت وپارت کنه.  ومد ین
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هم خوبه، هر جا   ی لیخ ینجور ی گفت: اوالً زن ا ن یکرد آه ی که در نشستن کمکش م  یبذارکمکت کنم. درحال ؟یکن یکارمیچ-

  ینطور یدونه ا ه ی به خودم بگو  یریزن بگ  ی تونه از خودش مراقبت کنه، اگرخواستن ی راحته تو مواقع خطر م الت یخواست بره خ

 شم؟ یم ص مرخ ی کنم دوماً دکتر نگفت ک دایشو برات پ

خورد بزنه ناقصم کنه دوماً دکترگفت   یبه توق  یتا تق رمیمگه از جونم س  رمیبگ  یزن نی همچ ه ی اوالً من غلط بکنم -

لب تخت   نی کارش. بعد از کمک به آه یو رفت پ   یاون کمر بدبختتو ناقص ترکرد  یزد  ، یناستراحت ک د یاما با یفرداعصرمرخص 

 ؟  رهیبگ  رمیتا ز نیماش  ی که خودم عمداً رفتم جلو ستین ن یمنظورت ا اناًیبا حرص گفت: اح نینشست،آه

  ن ینو دنیستاره اومد ازد یزد: ببند اون دهنتوتا نبستمش برات.وقت  نینو  یبه بازو ی. مشتستی ن د یبع ی چیمسخره! از توه-

کنار   یصندل  ی ستاره رو ؟ یستین روز ید  ۀلبشو خاروند: مطمئن باشم که تو ستار ۀ با انگشتش گوش  نی خوشحال شد،سالم کرد. نو

که با    یکس ستین ب یا هم عجستاره! البته اون قدره یرو دار  ی لیخ-. یجون کن  وش بود اون حرفها رو ن روزحقتیتخت نشست: د 

 و به ستاره اشاره کرد.  اد یهم به دست ب ی محصول نی همچ ه یبشه  نیهمنش نیآه

باال برد: باشه بابا! به ظرف غذا اشاره کرد: ستاره زن عمو برات شام فرستاده،   میتسل  ۀدستهاشو به نشون  نی! نوــــــنینو-

بود حتماً باهام تماس  ی برم کار د یبلند شد: من با ن یکرد. نو ی . ستاره تشکرنیدنبالتون منتظرم باش  ام یهم خودم م ی فرداعصر

چطوره؟ از    وانی:حال س د یگفت وپرس  یاره باشه ا . ستامیکم زودترم ه ی صش یترخ ی گفت:برا نینو.ستاره باهاش تا دم رفت  ریبگ 

 یکاش باهات نم  یدر رو گرفت قبل از بسته شدن دراتاق گفت: حالش خوبه اما ا   ۀریدستگ   نیازش ندارم. نو یخبر  چیه روز ید

 اومد دکتر استراحت مطلق بهش داده بود. 

 .ادی نبود ازش مراقبت کنه مجبورشد باهامون ب ششیپ یکس-

 . ششیفرستاد پ ی خونه رو م یاز خدمتکارها ی کی  ،اونیگفت ی م زدان یبه  -

کنم    یخودم خفه اش م یبا دستها نمیکثافت رو بب روز ی ف نیفقط ا دمی بهش م شتریخونه حواسمو ب   امیکه شده، فردا که ب ه یکار-

 .ستم یآشغال ن  نیبه ا! من باج بده ارهیکنه تا منو به زانو درب  یتونه با جون تک تک افراد خانواده ام باز ی فکر کرده م

 تو بهش دارم. ه یشب ی منم حس-

 ؟ یکن  ی مسخره م-

انگار ارث باباشو ازم طلبکاره   کنه یبرس که با نگاهش داره اعدامم م یکینه به جون تو! ستاره رو به داخل هل داد: فعالً برو به اون  -

براش   یسر   نیجون برو تا با نگاهش ترورم نکرده خداحافظ..... ستاره برگشت سمت آه یبرو آبج ،یحاال خوبه هر روز ور دلش

 و من!  یدون ی خودت م یبد تا کرد ن یبا نو نم یتکون داد: بب
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جاها هوامو    ی لیداداش سوم منه اون خ ن ینو یعن یپاهاش مرتب کرد:   ی ستاره مالفه رو رو ؟ یچ یعن ی یکه االن زد  ی حرف نیا-

 .ی بهش زور بگ  ذارم یداشته نم

 سراغ ندارم. ییدلت براش نسوزه! مارمولک تر از اون جا خود یب-

 جاها کمک حالت بوده وهنوزم هست.  یلیخ  ، یکن  یم  یانصاف ی ب ی دار-

با دو   ی کنارم بوده وهست، فکرکرد ط یشرا نیکنم و نخواهم کرد تو بدتر ی اشو فراموش نموقت محبت ه چیه زه، یاون برام عز-

 . شهیو رو سرم خراب م ارهیبه موقعش زبون شو دومتر در م  ره؟ یاز رو م نیمن نو ۀجمل

 نشده؟  یخبر  روزیصحبت رو عوض کرد: از ف رینشه. مس فهی وقت محبتهاش برات وظ  هی به هرحال گفتم که -

  روزهم یف کنه،یم ی حمله شده جمع آور  وانیرو که به تو و س  ینشده، الوندنژاد هم داره مدارک رش یدستگ   یزخاصیچ ی النیم-

 تا بـــ..... به یشو صادر کرده و تحت تعق یریدستور دستگ  سیشده پل میقا  یتو کدوم سوراخ موش   ستیزده ومعلوم ن بشیغ

 ستاره؟ -

 جان!-

 ! ستیبد ن ینفس بکش  هی-

 ه خبر منم آمار دادم. چ  یخودت گفت -

 !ممنون..... هیخوب!کاف یلیخ-

  م یریکه مرخص بشم م نجایتازه کرد، به ستاره که مشغول خوردن غذاش بود گفت: ازا ی نفس د،ی آروم آروم رو تخت دراز کش 

گذاشت:   ین یبردن غذا به طرف دهنش روهوا موند، قاشقو تو س  ی کنم. دست ستاره برا  یم یپدرت و تو رو ازش خواستگار شیپ

 هر دوتامون خونده اس. ۀبابام که فاتح  ش یپ یاگربر  ؟ یشد  وونهید

 بکنم؟  یخوام خالف شرع کار ی چرا؟ مگه م-

پدرشو   ی حرف پدرش حرف بزنه به خصوص اگر فرارهم تو کارش باشه که قطعاً آبرو ی رسم تو کُردها هست که اگر دختر رو  هی-

  ی من نم  ه،یکه مرگش حتم فته ی حاال اگر دخترِبخت برگشته تو دستشون ب شه،یاز خانواده طرد م شه یهم یبرده، برا  فهیتو طا

 پشت سرم حرف باشه.  نیاز ا شتریخوام ب

 .یانواده ات مرد خ یحاال هم برا  نیهم یگ یکه تو م  نطور یا-
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ازدست   یکنم تا دوباره آّبرو ی همه رو م ش یشرف رو پ یب  روانیبمونه، تا هر وقت شده دست اون س  نجور یاوضاع ا ذارمیمن نم-

 که پشت سرم زده شده فقط دروغ محض بوده.  یی کنم اون همه حرفها  یپدرمو بهش برگردونم، به همه ثابت م ۀ رفت

 ؟ یسراغ دار  ی راه حل-

 .مید یراه حل بهتر رس  ه یوبه  م یباره حرف زد ن یدر ا  نوای منو س -

 ؟ یبه منم بگ  شه یم-

 . میرو کمکت حساب باز کرد یعن ی،یبدون د یکَمِش هم به تو مربوطه که حتماً با  هی-

 د؟یبهش بگ  یچ  د یخوا یجالب شد! حاال م-

  وانیس  میو با تصم  یکرد   یازم خواستگار ،یوانیس  ی میصم یازدوستها یک یبودم،تو هم  وانیس  شی مدت من پ ن یتو ا  میگ یم-

  ه یمورد آخر  نیالبته ا دنینه به زور شوهرم م شمینه از خانواده طرد م گه یحداقل جرمم سبک تره و د ی نطوریا میبهم محرم شد 

 احتماله.

 اون پدرت. یحت ره یکس جرأت نداره تو رو ازم بگ  چ یه یکنم،تو االن زنم ی م یباهات همکار-

 دستت موندم. ینشو فعالً که زن خودتم و رو  یحاال عصبان-

  ی وگرنه باهات بد تا م یزنم بد بگ   ۀدربار یدر ضمن حق ندار   ر،یستاره! پس خودتو دست کم نگ  یشی نم ی وقت برام تکرار  چیتوه-

 کنم. 

 . یشد  شیکه مثل اسپند رو آت ستیهم ن ی تحفه ا  نی! حاال خوبه زنت همچکنهیاوووووووه چقدر زنم زنم م-

 نیستاره تا بناگوش بازشد.... ح شی. ندمی بهت م یا  گهیرو طورد یهشداربعد  یکن یم  نیبه زنم توه ی بهت گفتم بارِآخره دار-

.  روزیبدتر از ف  هی کی ر،یاونو دست کم نگ  یکن  روان یحواستو جمع س  د یکنم، با  ی خوام تو دلتو خال ینم ن یبستن پنجره گفت: آه

 .یباش  اریگفتم که هوش  ، یبش ینگفتم که بازعصبان نویبخواب! ا ریهُلش داد تو تخت : بگ  نه،ستارهیتالش کرد بلند بشه تابش نیآه

  نیگفت: زن خوشگل داشتن ا طنتی رسم. ستاره با ش  ی مونم خودم حساب تک تکشون م یتخت نم  نیا ریمنکه تا آخر اس -

 دردسرها رو هم داره. 

 اومدم گرفتمت. یوبابات موند  وانیرو دست س  یبود  ختیر ی ب یل یکه خ  یناچار ی ! منم از روره یگ ی م ل یچه خودشو تحو-
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  مه ی..... با ورود پرستار به اتاق حرفهاشون نارمیحرفهاتو در ب  ن یتموم ا  ی خونه، تالف م ید یرس  یمواظب حرفت باش نذار وقت نیبب-

... بعد از رفتن  شهیم  مارانیومزاحم خواب ب  ره ی صداتون تا ته سالن م د؟ی آرومترحرف بزن شهیتموم موند. بعد از دادن داروها گفت:م

   .... میکن  یم کاریچ  می ! اصالً به تو چه که ما دارایح ی پرستار ب ششششیاش داد: ا ی نیبه ب ینیپرستار چ

جلو   یصندل  یرو رو  ی اضاف لیکرد تا سوار بشه، وسا  نیخارج شدن. ستاره کمک آه مارستانیرفت که از ب ی م ی کیرو به تار هوا

روشن کرد و راه افتاد.....   نویماش  ن ی. نوادیوقت به کمرت فشار ن ه ی ینشست: بهتره دراز بکش نیگذاشت و خودش عقب کنارآه

کرد:جلوتو نگاه   ارش یستاره هوش  غیبگه. ج ی زیگذرا سرش برگشت عقب تا چ ن ینو حظه ل  ه ی یبرا چیسر پ ل،یبه منج  دهینرس 

  یدرخت  ۀزد ومحکم به تن  ی از جاده خارج و به خاک عی اومد. سر ی به سمتشون م نیبزرگ داشت خالف ال ونیکام ه ی کن!  

اخم   د ید ن،یبرگشت سمت آه گرانو منگ تو سکوت به هم نگاه کردن. ستاره زودتر به خودش اومد. ن  جیگ ی برخوردن... مدت

برد   رونینگاهشو به ب ۀکرد ادام   ینگاه م  رونی جلو به ب ۀشی. اونم از ش د یرس  ن یشده رد نگاهشو گرفت تا به نو ره یکرده و به جلو خ

تو   هزل زده بودن. ناخوداگاه دست ستار نیو به ماش  ستاده یکه پوزخند به لب ا  د یرو د گه یو دو نفر د روز یتعجب، ف تیدر نها

از افراد   یکی شد؟   داشونیاز کجا پ ی دفعه ا ه ی نهای: اد یبود پرس  رون یهمون طور که نگاهش به ب  نی قرارگرفت. نو  نیآه یدستها

گوش شو کَر کرد: دستت   ن یآه ادیفر  ید. صداپرتش کر رون یشو چنگ زد و به ب قهیرو بازکرد. با خشونت    نیدر سمت نو روز یف

تا   د یستاره رو سمت خودش کش نی. آهد یکش  یبلند   غیهم با شدت باز شد. ستاره ج ستارهکشمت؟! در سمت  ی بهش بخوره م

حساس مرد زد.   یو محکم به جا ختی دست مرد دوم بهش نخوره. اما مرد دست بردار نبود. ستاره تموم خشم شو تو پاهاش ر

  نیاومدن. نو رونیب نیماش   ۀگ یو ستاره از در د  نی. آهزدیپهن شده ونعره م نیزم  یمرد دوم  به هوا رفت. از درد رو   ۀالن یصدا

  یۀسا ؟چرای خوا  یاز جون ما م  یزد: چ اد یرفت فر روزیافتاده ونگاهش به اون دوتا بود. ستاره با خشم سمت ف نیزم ی هنوز رو

تو رو    نکهی ا یو آرامش گفت:برا   یدر کمال خونسرد روز ی ! فت؟یزندگ  یپ ی ریچرا نم ؟یدار  یمون برنم  ینحست رو از تو زندگ 

خون شده بودن پرخاشگرانه گفت:   ۀدو کاس  تیکه ازعصبان ییبا چشما نیندارم.آه یکار  یبه کس گهید یی ایخوام، اگر باهام ب یم

خواست به طرفش بره، ستاره سّد راهش شد: اگر مشکلت منم پس مرد باش و با خودم   روزی. فیعوض ۀک یحرف دهنتو بفهم مرت

کوچولو خورده   هی آقا پسر  نیاشاره کرد: اما من با خودِ ا نیدخترِ زرنگ ونترس! به آه  نی: آفرسادی از رفتن وا روز یحرف بزن. ف

 حساب دارم. 

که   نه یستاره جون؟! تعجبم از ا یدون ی ! مک ی: چه رمانتد یکش یزناکبه ظاهر آه سو روز ینداشته باش. ف شیکنم کار ی خواهش م-

.  زدی نفس نفس م تی! ستاره از زور عصبانستهییاونم ر ی تو فقط کارمندش   ؟یزن یم نه یپسره رو به س   ن یسنگ ا ی قدر دار نیچرا ا

  ه ی  ی. برامیرو دوست دار  گهیستاره گفت: چون شوهرشم، چون همد  ی به جا نیمهمه؟ آه تپسر برا نیادامه داد: چرا ا روز یف

!  نینبود آه  ی خوب ی دفعه ساکت شد: اصالً شوخ  هی ! یو طوالن  یعصب ۀ خند  ه یخنده،  ر یزد ز هویبلند نشد.  یازکس ییلحظه صدا

و    یکرد   یزیشده که نا پره  یحاال چ ی رو زد گلخوش  یتموم عروسکها د یو ق  یشد  نیتو بعد از اون ماجرا نسبت به دخترها بدب

  ف یگفت مرد! ح شه ینشست داد زد: خجالت بکش! به تو هم م روزیمحکم تو صورت ف  نیمشت آه ؟ یلعبت رو صاحب شد  نیا

  د،یکه خورده بود کش ی لیس  یجا یدست  روزی. فید یاحمق ونسناس بذارن! اسم هر چه مرده به لجن کش ی اسم مرد که رو تو

با خود   دمیشا ی کن  یدختر باز  نیبا اسم ا ی خوا یفقط م  ؟یتو چ  ی کنم ول ی عاشق بودن م یخوبه ادعا منشد:  یجد 
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بهشون   جیگ روز یکه عقدکون کرده هم شاهده. ف ی زنشم عاقد   گه،منیراست م نیکرد:آه  شترمتعجبشیبلند ستاره ب یدختر!صدا

ت پشت سرش  درخ   ۀشو گرفت ومحکم به تن  قهیرفت  ن یآه طرففوران کرد به   یبعد مثل کوه آتشفشان قه یکرد. چند دق  ینگاه م

  ی که من م ی اون کس ی رو یدست گذاشت  یلجباز ی خوامش، عاشقشم، دنبالشم،از رو ی م یدونست ی زد:کثافت م ادیفر  د یکوب

کرده   ی رو خال گاردیباد یپا ریبا پاهاش ز ن یتوجه همه رو جلب کرد. نو  ی زیافتادن چ یصدا ؟ی کار رو کرد نیخواستمش؟! چرا ا

به   گاردیوستاره درگرفت. باد   گاردیباد ن یب ی ریدرگ د ینکش ی افتاده بود. ستاره هم معطل نکرد..... طول نیکه با پشت سر به زم

ترسون و   یبا نگاه نی. نوامینره غول برم نیا ۀ من ازعهد  ن یبه کمک ستاره رفت. ستاره داد زد:برو کمک آه نیکارش وارد بود. نو 

  ر یشد با هم درگ  ی م ی ا قهی ... ده دقد یچیپ یاز درد به خودش م  نیزم  یاول هنوز رو  گاردی. بادررشد ی درگ  وزر یف ا نامطمئن رفت. ب

مرد دو   کلی رفت. ه ی م ل یشد که کمکشون کنه. قدرت وتوان ستاره داشت رو به تحل ینم داش ی هم اون اطراف پ ی بودن کس

  ی مرد کامالً خسته شد با ضربه ها یاستفاده کرد..... وقت  ناکشخطر یشو گرفت از روشها یینها مش یبرابر خودش بود. تصم

بلند شد که   یمحکم به نقاط حساس مفاصلش زد و از پا درش آورد. درآخر هم با پا محکم به مفصل زانوش زد. نعره اش طور 

  هی ۀکه ازعهد  تونحال گفت: خاک تو اون سرتو اون  گاردش یباد دنی به پشت سرش برگشت ونگاه کرد . با د یلحظه ا روز یف

برش داشت.   عی رو لمس کرد سر ی درخت ۀگشت. دستش شاخ  یم  یزی دنبال چ  یکیخم شد تو اون تار ن ی. نونیایدخترهم بر نم

.  کرد یافتاده بود و به اطرافش نگاه م  گاردیاستفاده کرد و محکم به پشت سرش زد و ازحال رفت. ستاره کنار باد روز یازغفلت ف

با زحمت خودشو به ستاره رسوند. کنارش نشست نگران   نیو دستهاشون رو ببنده. آه  ارهیطناب ب ارفت ت نیسمت ماش  نینو

اومد. شالشو که ازسرش افتاده بود دوباره سرکرد. دست   ی: ستاره حالت خوبه؟ ستاره گنگ نگاهش کرد از دماغش خون مد یپرس 

 چپ شو با دست راست محکم گرفته بود.  

  یم نییپا  صدای ستاره ب یدستشو گرفت: بگوحالت خوبه؟ اشکها نیکرد بلند بشه،آه ی بگو؟! ستاره سع یز یچ هی  زم یستاره! عز-

مطلق مثل   ی کیکرد، چشماش تو اون تار  ینگاهش م  یهید کرو با لبخن ستاده یافتاد که ا ینگاهش به مرد یکیاومدن. تو دل تار

رو محکم گرفت تا   ن یباشه! دست آه  ده یکرد که اشتباه د یباشه! خدا خدا م نامکان نداشت او دن،یدرخش  یم  یجغد شوم

  تادسی. سرجاش انیبعد از بستن دست اون سه نفر رفت طرف آه نی اش هنوز کنارشه. نو یتا احساس کنه حام  زه،یترسش بر

تو دلش نشست. مرد با   ی د، ترس بد یستاره پر یرنگ از رو  ه؟ ی مرد ک نی شد؟ اصالً ا داش یاز کجا پ گهید  یک ی نی: اد یمتعجب پرس 

کردم.   داتی پ نیگشتم رو زم ی: تو آسمونها دنبالت م ستادیستاره ا یشد. روبرو  ک ینزد شتریب دهیو اتو کش  د یسف یکت وشلوار 

  ی: آقا ک د یپرس  ضیبا غ ؟یکرد   دامیپ یمحکم باشه. ترشو پشت لحن سردش پنهان کرد:چطور  شه یکرد مثل هم  یستاره سع

!  میمن ک ی دون  ی وتو نم ی هست ی دونم تو ک  ی تفاوت که من م نیمثل تو! با ا ی کیکرد:  شیشترعصبانی ب به یباشن؟ پوزخند مرد غر

ساله   ه ی که  ی ا شه یدست به کمر زد، لحنش با استهزا بود: مرد عاشق پ  سادیبه ستاره نگاه کرد. ستاره سرپا وا ی سؤال نیآه

  ن یکرد. نو  کیپشت کمر ستاره نشست وبه خودش نزد نیدست آه  ناخوداگاهبلند شد.  نی! با زحمت از رو زمروانیدنبالمه، س 

کنج لبش نشست:  ی شه. پوزخند کرد آروم با ی دور کمرستاره افتاد. سع ۀبه دست حلقه شد  روانیصحنه بود. نگاه س  ن یا رِیمتح

 ! یپلک یم  یبا هر کس ؟ی باال سرت نبوده سر خود شد  ی کس ی سال و خورده ا هی  ؟ی بود اتریستاره قبالًها با ح
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پررنگترشد:  روانی! ستاره خانم! نه ستاره! پوزخند س کنهیبلغور م  ی به ظاهرمحترم! مواظب حرف دهنت باش چ یآقا یآها-

 ؟ ی کرد  دام یچطور پ ی: نگفتد یون پرحرفش  ون ی! ستاره م ؟یجنابعال

  ه یداد: تو تهران  نیشو به کاپوت ماش  ه ی. چند گام از ستاره فاصله گرفت. تکگمیکردم؟ برات م داتیچطور پ یبدون  یخوا  یم-

خونه اش بودم خواستم   یکیافتادم، نزد وانیس  اد یرو نداشتم برم،  ییجا  د،یاومده بود، کارم تا شب طول کش شیبرام پ ی کار واجب

  ادهیپ نیماش   زدن،ازیحرف م وانیبودن و داشتن با س  ستادهیمرد دم در ا  هی ه دختر جوان همراه ی دمی که د ششیبشم برم پ ادهیپ

کردم اما اون شب تو   بتیبودم، ازاونجا تعق  ایتعجب کردم، انگار تو خواب و رؤ  ی لیخ دمیصداتو شن ی کیتو اون تار ی شدم وقت

بشم، درباره   ک یاما جرأت نداشتم بهت نزد ،یتنها بود  وان، یس  ۀخون  یهمون روز که دوباره برگشت یتون کردم تا فردا  گم   کیتراف

ازنقشه هامو    یکل  دم، یرس  تیخاص یب نیافتاده بود اشاره کرد:تا به ا  نی زم ی رو هوش یکه هنوز ب  روزی کردم، به ف  ق یتحق یلیات خ

که   ی زیکنم، اون قدربرام عز  یم  تبدست آوردن ی برا ی من نبود،هرکار  ی تصادف جزءِ نقشه ها  ۀاحمق برام انجام داد، اما نقش نیا

دادم، ستاره من دوست دارم،   ی به باد م نویکرد: دودمان ا روزاشاره ی. باز به ف یکه اگر برداشته بود  یخراش بردار  هی  ستمیحاضر ن

تو خونه، باهاش مخالفت کردم،    ارهیخواد تو رو بعنوان عروس خون بس ب  ی پدرم گفت م ی نشگاه، وقتدا ی که رفت ی عاشقتم، از وقت

با من برگرد،همه   اینشده ب ر یخواستم، حاال هم د یخونه ام م  یخانم یمن تو رو برا   ،یبود   فیعروس خون بس بودن ح یتو برا 

و ازت   فتن یکه پشت سرت حرف دروغ بستن به پات ب ییکنم تا تموم اون کسا یم  ینداشته باشن، کار  تیکنم کار ی م ی رو راض

  ی م نجا یرو که ا ی دختر  نیکرد باال نره گفت: ا  یم  یکه سع ییبه خودش فشرد با صدا شتر یستاره رو ب ن یکنند. آه یعذرخواه

نباشه؟! درسته؟   ی به ناموس کس گهید یک یباشه که چشم  رت یکُرد غ ی مردها نیزنه منه، منم شوهرشم، فکرکنم اون قدر ب  ینیب

  یوقت   زنه؟ی داره حرف م ی ازچ گه؟یم یمرد چ  نیا ه : ستارد یپرس  روانی. س د یرو د روان یواضح شوکه شدن همراه با اخم س  یلیخ

کرد اما   ی م تش ی درد کمر اذ نکه یبا ا نیجلو اومد.آه ی نبود؟! ستاره قدم ی خوب یباورنکرد گفت: ستاره شوخ د یسکوت ستاره رو د 

دلم با تو نبوده و    م،یهم ساخته نشد  یکرد. ستاره جواب داد: ما ازهمون اول برا ی م شیوهمراه ذاشتیلحظه تنها نم ه یستاره رو 

  یخواستم جامو به کس وان یپناه بردم، خودم از س  وان یعروس خون بس نباشم فرارکردم،به س  نکهیا ی ونخواهد بود، برا ستین

  تیهم شاهد محرم وانیس  م، یوقته بهم محرم شد  ی لیشوهرمه،خ نیاشاره کرد:ا ن ی.به آهتیزندگ یرو پ ب روان یپدرم! س  ینگه؛حت

  یرو رسم یبا پدرم حرف بزنه وخواستگار  وانیقراره س  م،یبهم محرم بش نیرو داد که منوآه شنهادیپ ن یخودش ا یعنیما بوده، 

برو دنبال    ،پسی شنو ی نه نم یدست بذار  یهر دختر  یازدواج با تو رو دارن، رو  یهستن آرزو  یاد یز ی! دخترها روانیکنه، س 

تونم    یمنه ،عاشقشم، نم ی رو دوست دارم، اون تموم زندگ ن ینشو،من آه می بکنم، مزاحم زندگ مویسرنوشت خودت بذار منم زندگ

  دنینداشت، با شن ستادنیا یارای،انگار حس شدن یب  روانیس  یبرسم. پاها م یکنم پس برو! برو وبذاربه زندگ  یبدون اون زندگ 

رو   یز یبخوام چ یتوق ی دون  یکرد صداش نلرزه گفت:خوب م  یبدست آوردن ستاره داشت. سع یبرا ی د یهنوز ام ت یمحرم  ۀکلم

  دنیگفتم؟! کف دستشو نشون داد با کش ی ک ن یکنم، بب  یجورشده تو رو مال خودم م ست،هریجلو دارم ن  ی کس ارمیبدست ب

  خود ی: تالش بستادیا ن یآه یبره که با صدا نشیهم نشون، خواست سمت ماش  ن یخط وا ن یدستش گفت: ا  یرو  ی فرض یخطها

تپد که دوستش داره وعاشقشه، قلب   ی م ی کس ی نه من! چون قلب ستاره برا یی تو  دونهیم نیا ۀکه بازند  ی ! اونروانینکن جناب س 

  ی خودیداره؟! در واقع زور ب ی توش نباشه و برات نتپه چه ارزش   یکه عشق ی که ملکه اش شده، قلب  زنهیم ی ستاره ا یمنم برا 
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رو دوست   ی رو دوست داره و ک یست ستاره ک یگفت: برام مهم ن نیبرگشت درجواب آه روانی. س شهینم بتینص یچی و ه  یزنیم

کنم. ستاره صدا   ی بدست آوردنش م یخوام پس تموم تالشمو برا  ینداره، مهم منم که اونو بدون عشق و دوست داشتن هم م 

  ی بکنه که دلم نم یتونه منو مجبور به کار  ینم ، یا گه یکس د  چینه تو نه ه زه،یچند خانواده بهم بر  ی نذار زندگ روانیس  یزد:آها

  روان ی. س یندار یسهم چیوسط توه نیپس ا نه ی هم آه میمرد اول وآخر زندگ نه،یشق اول وآخر من آهع گمیبارآخر م یخواد، برا 

گردم، دنده عقب گرفت   ی آورد بلند گفت: منتظرم باش ستاره دوباره برم رون یب نیماش   ۀشد. سرشو از پنجر  نیبا غضب سوارماش 

افتاد. ستاره نگران کنارش  نیزم  یسرپا موندن ازدست داد با زانو رو  یتوانشو برا  نین آخریوبه سرعت از اونجا دور شد. آه

  روز یف  ۀ. نالشمیاالن خوب م ستین یزی شد؟ درد رو پشت صورت به ظاهر آرومش پنهان کرد آروم گفت: چ یچ نینشست: آه

بود که   ینیتو راهه. ستاره توجه اش به آه  س یغضبناک گفت: خفه! منتظر باش که پل نیسمت برگردن، نو  باعث شد سرها به اون 

.  دمیتونه ما رو ازهم جدا کنه بهت قول م  یکس نم چیخاطرشو آسوده کنه گفت: ه نکهیا یزوم شده بود، برا  ن ینگاهش به زم

نازل   مون سر گهی د ی بال ه ی  مینفس راحت بکش ه ی  میایان توأم تا منگر ستیکند و به ستاره دوخت: نگران خودم ن  نینگاهشو از زم

  چیه روانیدست ستاره رو گرفت: س  د ی دراز کش نیبرد... عقب ماش  نیبازوشو بلندش کرد وبه ماش  ری. ستاره دست برد زشهیم

  م یکه برس  نه یکه برام مهمه ا یزی: االن تنها چد یکش رون یمردونه اش ب  یتونه بکنه درسته؟! ستاره دستشو ازدستها ی نم یکار

 ..... میکن ی براش م یفکر ه یو  م یزنیحرف م وردش بعداً درم ی خونه واستراحت کن

 نیکنند...نو م یتنظ ی نامه ا تیلوشان برن وشکا ی از ستاره خواست فردا به کالنتر فت یافسر ش  ه یاول یوکارها س یاومدن پل با

درد   ای ی : خوبد یدرهم و چشماش بسته بودن پرس  نیآه یشد، اخمها لیبه عقب متما پشت رل نشست و حرکت کرد. ستاره 

کرد هنوز از زور درد چشماش بسته   نیبه آه  ینگاه نه ییافزود. دوباره از آ سرعتشکرد و به  یبه عقب نگاه نهییاز آ نینو ؟ یدار

. با بازشدن چشماش فتهیداره پس م یدختر از نگران  ن یبگو،ا یزیچ  هی  نیکرد: آه ی م شیشترعصبیبود. صورت نگران ستاره ب

  ی دوام ادینگران زد اما اون لبخند ز خترِد  ن یبه صورت ا ی. لبخند رمی بگو که آروم بگ  ی زیچ ه یزد: حداقل  ی ستاره لبخند تلخ

 .د یاز رو لبش پر  ع یشت و سرندا

نجوا بود گفت: زودتر برو خونه تا حاال مامان نگران شده.   هیشترشبیکه ب   ییبا صدا مارستان؟یب می برگرد یداداش اگر درد دار -

 گاز داد....   شتریب نینو

مبل کنار   ی رو  وان یس  ؟ ید یاومد تو راهرو با برادرش برخورد: تو هنوز نخواب رون یزود خوابش برد. ازاتاق ب ی لیخوردن داروها خ با

داد وکنارش نشست: حالش   رون ی.ستاره نفس خسته شو بنهینرده ها نشست با دست به کنارخودش اشاره کرد تا ستاره هم بش

 چطوره؟ 

کنم زودتر اون    یشد: داداش خواهش م رهی خ وانیبه س  قیآورد که منو نگران نکنه. دق یخودش نم  ی درد داشت اما به رو   یلیخ-

 خسته ام.   یل یبزن که خ ی بزن ی خوا ی که م  ویحرف
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سر راهتون سبز شده؟ ستاره چشماشو تو   یکیتو اون موقع از تار ی چ یکنه؟ برا  داتیاز کجا تونسته پ روان یس  گه؟یم  یچ ن ینو -

  یکنم بذار برا   یفقط بخوابم پس خواهش م  ی خوام فکرم راحت باشه و به دور ازهرآشفتگ  ی گفت: االن م ی حدقه چرخاند باکالفگ 

حالت   هیخواست؟ با  ی م  یازت چ روانیدرهم کرد: ستاره من نگرانتم بگو س  ی وان چهره ای.س دمیم  حیروبرات توض زیفرداهمه چ

 ! یستیول کن ن ی ربد یگ  یزیزار زد:هر وقت به چ  ی بامزه ا

 . یو خودتو خالص کن  یودتر بگ پس بهتره هر چه ز -

  هی نداره دست از سرم برداره، فکرکنم  الیاومده بود باهام حرف بزنه تا برگردم کردستان، به قول خودش عاشق شده و خ-

 گرده.   یتو سرشه چون گفت دوباره برم یاالتیخ

 ؟یی نجایکه ا  دهیازکجا فهم ی! نگفت یروان ۀغلط کرده پسر -

موقع از شب    نیتا ا  یچ ی اصالً تو برا نم یو رَدمو زده... بب ده یوز که اومدم درخونه ات اونجا در  هی گفت  ی اونطورکه خودش م-

  ییتو ای نیباش  چاره یکم هم به فکرمن ب ه ی بلند شو! بلند شو برو بخواب تا نزدم ناقصت کنم،  ؟یاالن تو تختت باش  د ینبا ؟یداریب

دوباره   یکه باز وبال گردن خودتم، مجبور  ی ناقص ترم کن یاگربزن– .  ومدهی بهش ن یانگار خوش  که بخت برگشته   نیاون آه ای

  میر ینکن، فردا با هم م ی قدرهم بلبل زبون ن یا نمیهلش داد: برو بب  نیی پا ۀ.ستاره سمت طبق یو به من برس   یشوهرت رو ول کن 

پله   نیاول یرو  وان ی؟س یشتدرد دا یگفت عصر   ین مینو داکرده ی پ ی چه وضع نم یبب ی ریگ  یعکس ازکتفت م هی مارستانیب

  ینیغلط  کرد برات خبرچ نیخواهرم باشم دوماً نو شیخوام پ یاون ستاره رو به طرف اتاقش هل داد: اوالً امشب م نباریا ستادیا

در رو پشت    ارهدست تنهاست. هردو وارداتاق شدند وست نیکار نکرده  دارم شاه ی گردم تهران کل ی سوماً من فردا برم کنهیم

از   دهیکنارتخت پهن کردسرش به بالش نرس  نیزم یدورو یکش  رونیبودروب یوار یکمد د یرو که باال  یسرش بست...تشک اضافه ا 

 خوابش برد...  ادیز یخستگ 

 ت.....نوش  روزیف ه یشوعل تیرفت و شکا ی به کالنتر وان یهمون روز ستاره به همراه س  ی فردا

به   نیسنگ   ۀ پروند  ن یدرا ی روزیزندان شدن. الوندنژاد بابت پ  یراه یمدت  ی و افرادش برا روز ی ف ،یخواندن حکم توسط قاض  بعد 

 گفت.  کی تبر وانیس 

 دستت درد نکنه.  ی کمکم کرد ی لیتو هم خ-

درآورد وبه ستاره داد. ستاره متعجب نامه پشت   فش ی رو از ک یخلوت کشوند، نامه ا  ی خواهرشو به گوشه ا یعذرخواه هی با  وانیس 

 ه؟ یچ نی: اد یو رو کرد پرس 

حرف   د یخودم فکرکردم شا شینه، اما پ ایبهت بدم  رمیازم خواست بهت بدم،چند روزه دارم  با خودم کلنجار م روانه، یاز طرفه س -

 دش استفاده کرد. خو ه یتوش باشه که بشه بعداًعل ی حرف دمیشا ای،یبدون ی توش باشه که بخوا یمهم
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. همراه ستاره نامه رو  سادیکنارش وا وانی باز وشروع به خواندن کرد. س  ع ینه تکون داد. نامه رو سر ۀسرشو به نشون  ؟یخوندش -

: داداش تو که  د یسروپا! ستاره با اضطراب همراه ترس پرس  یالتِ ب  ۀبا حرص گفت: پسر ومد یخواند. متنِ نامه به مذاقش خوش ن

  روانیس  ؟ید یترس  یچ  یپر ازترس نگاه کرد دستشو گرفت:برا یعسل  یبه اون دو گو  وانی؟س یکن ی م ، یکن  ینم ی پشت مو خال

  شهیهمۀستار همون یکس نترس، انتظار دارم به همه ثابت کن  چیو ه ز یچ چیاز ه یمنو دار  ی تونه بکنه تا وقت ی نم یغلط چیه

  زش یر یبرا  یاشکهاش راه ناخوداگاه ! شهیتونست شکستت بده،استوار ومحکم باش مثل هم یکس نم چ یکه ه ی هست یمقاوم 

  ن یبا آه ذارهیتهران نم  ادیدونم اگر بابا ب یکار رو با من بکنه، م  نیپَسته! چطور تونست ا یل یگرفته گفت: خ  ییکردن، با صدا دایپ

 ثبرادرش شد که باع یمردونه وقو  یردستها یستاره اس  ف ینح یبکن. شونه ها ی فکر  هی کنم  یخواهش م  وانیازدواج کنم، س 

از دورحواسش بهشون بود.   ن یشدن. آه یگنگ و نامفهوم از کنارشون رد م  یستاره شد. رهگذران با نگاهها یۀشدن گر دتریشد 

داره    نطوریا یبهش گفت ی چ وان یس  ؟یکن  یم   هی شده ستاره؟چرا گر یاومد: چستاره مضطربش کرد. به  سمتشون  شون یپر ۀچهر

 راه افتادن...    وانیس  ۀ کردن و سمت خون ی... از الوندنژاد تشکر و خداحافظگمیمبرات  میآروم گفت: بر وانیس  کنه؟یم ه یگر

ازفرصت بدست اومده استفاده و   وانیرو آماده کنه. س  یی قرمزستاره دلشو  به دردآورد. ستاره به آشپزخونه رفت تا چا یچشما

با   نی. آهد یترسه بابا نذاره شما بهم برس  ی تهران،م  اد یمنه،اونم قراره فردا ب  شیبه بابا خبر داده ستاره پ روان یخالصه وار گفت: س 

نگاهشو به آشپزخونه انداخت ستاره رو   وان یس  کارکرد؟یچ د یداد: االن با  رونیفس خسته شو بن د یشبه موهاش ک ی دست ی کالفگ 

 بله تکون داد.  یبه معن یسر نیآه  م؟یبگ  ی گفت: ستاره بهت گفته قراره به بابا چ د یدرست کردن د  یی سرگرم چا

که متفق القول باشن،   ی رو بهشون بگ  زیچ  همه د یمونه خانواده ات که خودت با ی باشه بهتره، فقط م ی کیخوبه! پس حرفهامون -

ستاره رو   د یق د یبا شه یهم ی شما بوده اون وقته برا شیمدت پ نیراز ستاره فاش بشه که تو ا  ایبده   ی سوت ه یتون   یکی ه یکاف

 نیبهتر ی قند پهلو برا ی چا هی  نمینشست: ا نیو کنارآه زگذاشتی م ی رو رو ینیشد. س  ت. با اومدن ستاره به سالن ساکیبزن

. باالفاصله کتف  ختی فرش افتاد ور یراه از دستش رو  ۀ میاستکان برداشت، ن هی با تشکر  وانی. س ایشوهر دن نیداداش و مهربون تر

داد آروم    ه یمبل تک  یداداش؟ سرشو به پشت د ش  ی: چد یچپش رو محکم گرفت و از درد نفسشو حبس کرد. ستاره نگران پرس 

 رو بلند کنم.  ی زی تونم با دست چپم چ یدرد داره،نم هنوز  ی گفت: لعنت

  ییبال  هی  د یداداِش من؟ با  یکن  ینم تیآخه چرارعا ی اریات فشار ب ده ید ب یبه کتف آس  د یسال نبا هی مگه دکترت نگفت تا -

 ارم؟ ی: قرصات کجا هستن برات بد یبلند شد پرس  نی. آهیتا به حرف دکتر برس  ی اریسرِخودت ب

  نیآه لیزنگ موبا ی آب برگشت وداد دست ستاره...صدا وان یل  هی زود با چند قرص و  ی لیبه آشپزخونه رفت. خ نی! آهخچالی تو -

 جواب داد:بله دامون؟  عی سکوت رو شکست. سر

-........ 

 گفته؟  ی گفت: ک ت یجمع شد با عصبان نیآه  ۀ..... چهردمیبگو گوش م-
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-........ 

 شده!  یدرست حرف بزن بفهمم چ -

-........ 

  ی برم گهی کرد. دوباره جواب داد: من تا چند روز د ی م تش یستاره اذ  ۀر یداد. نگاه خ  یشو نشون م  یاوج کالفگ  نیبلند آه نفس

 زده؟    ی کار ن یهمچ هی دست به   هی کدوم خر نباریکه بسته شده ا روز یف  ۀگردم، پروند 

-........ 

 نکنه.  ی غلط نیهمچ  گهیتا د رم یدرِ اون شرکت رو گِل بگ   د یام،بایتا خودم ب  نیباش  زیمراقب همه چ نیباشه تو ونو-

-........ 

افتاده؟ اشاره   ی د یگفت؟ اتفاق جد  ی م ی: دامون چد یپرت کرد. ستاره پرس  ی مبل کنار  یرو  و یگوش  تیباشه خداحافظ... باعصبان-

 برو اتاقت استراحت کن. ی خوا یبه صورت داشت کرد: م  که هنوز از درد اخم وان یبه س  یا

دو دست قاب شد:   نیزانوها ستون کرد،صورتشو ب  ی بود؟ دستهاشو ازآرنج  رو  یتلفن چ ان یجر شم،یاالن بهترم ست، ین یازین-

  ن یا ریکه مد   نهیجالبش ا ۀ از طرف کردستانه نکت دهیقرارداد ببنده موقع عقد قرارداد فهم هی اومده معدن خواسته  یکیامروز  گهیم

از خودش   ی رد  ه ی  یر ی! هر جا میگفت:غلط کرده مردک عوض ینسبتاً بلند  ی با صدا هوی ره . ستاروانهیبه نام س  ی شرکت شخص

 نیدفعه صدام باال رفت، دارم از دست ا ه ی خوام  ی گرفت آروم گفت: معذرت م  نیی. نگاه اون دوتا معذبش کرد سرشو پاذارهیم

با   نیکردم. آه دایپ تیانگار بهش حساس  شه یشنوم حالم بد م یچرخم اسمشو که م  یهرجا م  ی لعنت شم، یم  وونهید  روانیس 

ازمبل گرفت   ه یتک وان ی. س ارهیخم به ابروت ب یاحد  ذارم یغمت نباشه نم چی! تا من هستم هزمیگفت: ستاره خانم، عز  یمهربون

الم تا کام    ید یهم شن ی کنم،هرحرف یرو درست م   زینزن، خودم همه چ ی حرف چیتوه اد یوسمت ستاره خم شد: فردا که بابا م

و خودمو   رمیم  ییجا نباریوبخواد به زور برم گردونه کردستان ا ادیداداش! اگر بابا ب  دمیبر گه ینگو باشه؟ با بغض گفت: د یزیچ

اش شدت گرفت.   هی بود براش، گر یپناهگاه امن  نیزنده ام. آغوش گرم آه  ایندونه مرده ام  چکسیهکنم که   یم  ستیسربه ن

که بهش    وان یزد:ااِل س  وانیبه س  یکس دستش بهمون نرسه، چشمک  چیکه ه  میری م هم در گوشش زمزمه کرد:هر دو با  نیآه

تکون داد،بلند شد: خدا هر دوتاتون رو شفا بده، ساعت ازدوازده گذشته بلند   یسر  وانی. س دهیما رو لو نم ی اعتماد دارم و جا

 .... ستیجنگ تن به تن ن ه یکمتر از  م یدار  شیدر پ یفردا با اومدن بابا روز سخت د،یبش

                *********************************** 

  یخواستن پا یرو داشت که به زور م  یستاره حکم ناقوس مرگ  یصدا برا نیزنگ خونه به صدا دراومد. ا قهی ده وچهل دق ساعت

نگاهشو  نیبه جونش افتاده بود. آه یمحکم وقرص تر گرفته شد. رنگ به رو نداشت لرز بد  نیدار ببرن. دستش تو دست آه  ۀچوب
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ود که جوابشو بده، از  تو تنش نمونده ب ینگرانش کرد:حالت خوبه؟ نگاه پر از هراس شو به همسرش دوخت، جون شهیهم ۀ به ستار

  ی خوب د یبود د ستادهیکه ا یی .اونجاسادیسرجاش وا خ یهمه ضعف داشت ازخودش بدش اومد. با ورود پدرش تو سالن، س  نیا نکهیا

تو    ی. سکوت بد د یحرف تو دهنش ماس   هو یشد.  ییرایوارد پذا یسالن داشت. خان درحال حرف زدن و احوالپرس  ی به در ورود

ستاره   یدستها  ی. نگاه خان رو د یشن یکوبش قلب خودشو به وضوح م  ی بد بود که صدا یشد. حال ستاره اون قدر جادیسالن ا

  یلیخان توهم رفت، با لحن خ یصورت پدرش شد. اخمها خ یجدا کرد. م نیآه ینرم دستشو از دستها یلیقفل شد.خ نیوآه

  یوگرنه مزاحم خوش   وان؟ی س  یمهمون دار ی ش کرد: نگفته بودبود رو به پسر ده یدار که تا به حال ستاره ازش ند   شیسرد و ن

بابا! دخترتونه،   ستینشون بده: ستاره مهمون ن ی کرد جوِ متشنج سالن روعاد ی زد. سع ی لبخند مصنوع وان یشدم. س  ی تون نم

راه از تنتون دربره.    یوخستگ  ارم یدبش ب  یتا برم چند چا  د ینیبش ،یتمن گذاش  ی وقدم رو چشما  ی شما هم بعد از مدتها اومد 

اسم ندارم   نی به ا یمن دختر  گمیبارم نی هزارم ی برا وان یاما مخاطبش ستاره بود: س  زدیحرف م وانیاخم کرد، با س  شتریخان ب

خوش   نی زد. به مذاق آه یخند بود دوخت پوز دهیکه به ستاره چسب ی به مرد زشوی اون گوشت  فروکن. نگاه تند وت یتو  نویا

  ی سرپا موندن تالش م یرو که برا ییرو ی . با حرف پدرش اون مقدار نختیر  یصدا اشک م یبود و ب نییپا . ستاره سرش ومد ین

مدت با چند   نیتو ا ست یتره، معلوم ن  بهی به،غریمن از صد تا غر یدختربرا  نیمبل افتاد. خان ادامه داد: ا ی رفت و رو نیکرد، ازب

داد تا به احترام   ی هم فشار م ی رو تیمنقبض شد، دندونهاشو با عصبان ن ی.فکِ آهدهیچسب ویکی نی سفت وسخت ا وده،حاالنفرب

. خان خودشو  د یکن  یکه شما فکر م ستین یاونطور  هی هم برخورد: پدر قض وان ینگه وحرمتها شکسته نشه. به س  ی زیستاره چ

خواد   یحرف نزن! نم ی کی: تو گرفت وان یوانگشت اشاره شو سمت س    ج بود انداخت. صداش او کش یکه نزد ی مبل ن یاول ی رو

تو رفت وآمد   ۀ نمک به حروم تو خون نیها بشنوم که ا  به یازغر د ی. به ستاره اشاره کرد: من بامیکه از دستت شاک ی ریطرفشو بگ 

االن   نیهم یبمون نجا یا یندار  وستد  زم،اگرینکن عز ه یکنار ستاره نشسته وآروم در گوشش نجوا کرد: گر  ن ی. آهکنهیکرده وم یم

  یگ یدرگوش اون هرزه م  یرو به جوش آورد: جوان چ ن یخان، خون آه یۀ پر از کنا ی. صدایهمه جفنگ نشنو ن یبرمت تا ا یم

  شتریچشم رو هم گذاشت تا ب وانیمهمون چند روزه اس؟س   هی توهم  ینکنه برا  ؟ یکش ی ونازشو م ادیکه صد تا ناز وغمزه برات م 

داد تحملش تموم شده،    ینشون م نی نسبت به خواهرش نشه. نگاه خون بارآه نیرآهپدرش در براب ینهایتوه شاهد  نیاز ا

  ؟به یبه ک  ،اونمی کن ی م ن یتوه ی فقط دار  ی که اومد   یکنم! از موقع  یکرد:بابا خواهش م  یشدستیپ  وانیخواست دهن بازکنه، س 

وسط حرف پدرش   وان یمرد... س  شه یهم ی: دخترِمن همون سال برا تخان اوج گرف ی. صدایداد یتنها دخترت که جونتو براش م

طرفه به   هی  شهیکه هم  نیداد  ادی گران یبه د ن،یکرد ی قضاوت نم یکس  ۀزود دربار ن، یمنطق نبود یقدر ب   نیزد: شما ا ادیفر د یپر

نه! اون   ایشعار بود مشت حرف و   هیفقط  ت؟ یشد اون همه پندو نصح ی برنگردن، پس چ ینرن و به نفع خودشون راض یقاض

  یم  مون یپش نیهمه حرف وتوه  نیاز گفتن ا د یرو بشنو قتیخودتون؟ به خدا اگر حق  یبوده نه برا گرانید  یبرا حینصا

.  ختیر  یصدا اشک م ی. ستاره همچنان بستین ی عدالت یهمه ب نیهنوزم همون ستاره اس! از گل هم پاکتره، حقش ا د،ستارهیش 

وبا پوزخند    هی بوده.خان پرکنا یکاراشتباه نجایموندن درا نکه یمثل ا م یکرد: خانمم بلند شو بر  مهدوباره در گوشش زمز نیآه

  ی م ی رو گوش تا گوش سر بِبُرَن اما من در حقت لطف کردم و زنده ات گذاشتم، ول یدختر  نیما کُردها رسمه چن  نیگفت: ب 

  ایدن  نیتو ا شه یهم یبرا  یرو که به بار آورد  ی ننگ  نیدارت بزنن تا ا روانیس  یآدمها دادم توسط  یم  د یکارم اشتباه بوده با نمیب

نعش من رد بشن،   یکنند نگاه چپ بهش بندازن، مگه از رو   یو دارو دسته اش غلط م  روانیبلندتر شد:س  وان یس  یپاک کنم. صدا
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کردم،   ی ! من ازتون مخفوبسمن بوده  شی ستاره پ ی سال و خورده ا هی  نیپس خوب گوش کن بابا! ا  د یرس  نجا یحاال که بحث به ا

  ی چرا؟ چون م د یبدون د یخوا ی تو کردستان بذاره،م  گهینگه! من گفتم حق نداره پاشو د  یزیچ  ی من خواستم ستاره به کس

باشه که به چشم   ی م خواهرم عروس خون بسخواست یبه خواهرم نخوره! نم یعوض روان یمثل س  یخواستم دست هرکس وناکس

شرف   یمثل اون ب  ی فی کث وان یحد برسه و به دست ح نیکه به ا  میهمه سال خون ودل نخورد نیبهش نگاه کنند! ا زیکلفت وکن 

رسوندم تا اون   ی وامونده بودم خودمو م یا یدن ن یا ی! وگرنه هر کجاه؟ی دست ک ایدونستم چه خبره و دن  ی بدم، منِ احمق هم نم

نکنه، بابا خوب   یبعنوان عروس خون بس خواستگار هرمو و پسرش خراب کنم تا تنها خوا  زیهمه چ  ی سر اون خان ب یقصرتو رو 

همه سال هنوز   نیخودم متأسفم شدم که بعد ازا یناراحت شدم، برا ی لیخ دمیشن انو یجر یستاره حساسم! وقت  یرو  ی دون یم

چون ازهمه    ، کرد یاشاره کرد: ستاره رو ازم خواستگار نیدوستم، به آه  نیبهتر ی وقت نیهم ی شناسم، برا یو نشناختم ونم پدرم

روز   ه یکه اگر    یآقا شد شوهرِستاره! ستاره ا  ن یخونده شد وا نشونیب یا  کسالهی تیمحرم ۀ غیمن ص  ۀ بود با اجاز دم یینظر مورد تأ

شده شوهره ستاره، شده   بهیمردِغر نی! االن ایکرد   یسر اون شخص که آخش رو درآورده بود خراب م  یرو رو   ایگفت دن  یآخ م

براش   یداد و ازهرمحرم حیکه ستاره اونوبه پدرش ترج ی ستاره!مرد یایشده کل دن زستاره، یکس وهمه چ ه پناه ستاره، شده هم

بوده؟   شمیچرا ستاره پ یبه چه خاطر نذاشتم بفهم یدون   یم سر شده، حاال یۀ کرد و براش سا ازش ین  ی ب ی محرمتر شده، ازهرحام

  یایدن  نیتو ا ستینکنم معلوم ن  تشیدونستم اگرحما ی داشتم، م گهشخودم ن  شیچون بهم پناه آورده بود؛ منم از خدا خواسته پ

  یۀ بلند خان بق  یصدا خورد... ی بهش م ی اومد و دست چه هرزه ا یچه به سرش م ی پناه یپراز گرگ درنده، تو اون ب ی وا نفسا

  ، یکرد تش یحما یکرد   خودیکنه، توهم ب ه یتونه فرارش رو توج ینم  یرو که گفت یینهای! تموم اوانی: بس کن س د یحرفشو بر

نمک به حروم قرار بود عروس خون بس بشه،   ۀدختر   نیا یدونست ی! مگرنمیکردن داد  غه یص ۀکه بهش اجاز  یکرد   جایب یلیخ

  یۀ و کنا ش یدندون رو جگر گذاشتم و ن کسالیعروس جعفرخان بشه،  د ی برمش کردستان، با ی االنم اگر شده با ضرب زور وکتک م

ن رفت  و وسط حرف خا  اوردیتاب ن  نیآه نبارینداشتم که بگم... ا یزینسناس چ ۀدختر  ن یچون با فرارِا دمهمه رو خوردم، دم نز 

  یآقا د یبشه: ببخش تینکنه اون هم بخاطرستاره که کمتر اذ یحرمت  ی ب ی منطق و خودرأ یمرد ب   ن یکرد به ا ی م شو یتموم سع

دوستمه و   نیکه بهتر وانه یشما دارم س  ۀکه از خانواد  ی تنها شناخت ،تون دمیشناسم نه تا حاال د یلحظه! من نه شما رو م  ه یتاد!

  ی رو ن،اونمیدار رت یوغ نیمردهست ه یبهتون گفت من شوهرستاره ام، خودتون   وانیس   م،یستاره که شده تموم زندگ

  دو ازمر  یزن  یمردش زل م  یچشما یصاف تو  د، یکن ی شوهرش خورد م ی زن روجلو هی  تیکه شخص  یهست ی زن!چطورپدر

جلوم   یزن   یرو که ازش حرف م ی اون مرد هی دارم، کاف رت یزنم غ ی رو گه ید ی منم مثل تموم مردها  ،یزن  یحرف م  یا  گهید

و    نیاول ی تاد! برا ی بشه، آقا ونیاومدنش پشم ایکنم از بدن یم  ینشونم، کار  ی خورم که مادرشو به عزاش م یقسم م   نم،یبب

  ی جا نجایا زمیخودشه، بلند شد رو به ستاره کرد:عز ینش پاخو نمیستاره بب یمتر  د رو ص ی مرد ه ی ه ی کاف گم یبار بهتون م نیآخر

پدرت خودمو بتونم کنترل کنم. نگاه پر از اشک ستاره   ی بعد  یکنم با حرفها  ینم نیچون تضم میبهتره هر چه زودتر بر ستیما ن

سرخ و نگاهش  تیپدرش کرد. صورتش ازعصبان هرو ب  یبود، نگاه بعد  ستاده یافتاد که منتظر ا  ن یقرمز به آه  یبا اون چشما

کرد:شوهرت منتظرته،ناهارمهمون   د یشوهرتأک  ۀکلم  ی بهش زد: بلند شو ستاره، بلندشو! و رو یچشمک وان یبود. س  زیدآمیتهد 

که    یکنم کس  ی :قلم پاشو خورد مد یرس  یم  ابونیتا سرخ ادش یفر د یاوج رس  ۀ خان به نقط ی. صداد ی رکنید د ینبا نیعموش هست

  ن یبلند شد، سمت ستاره رفت: بسه! ا وانی بود تو سالن. س  یشدن... سکوت بد  ره یبره. هر سه به خان خ رونیخونه ب ن یازا وادخب
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  شیسر ۀآهسته گفت: نکنه اون پسر نی. آهزدی پراز ترس ستاره تو صورت برادرش دو دو م ینکن تو برو بابا با من. چشما ه یقدرگر

هر چه   د یجمع کن با لتو یدختربا تو هستم! برو وسا  یرو بده:آها نیجواب آه وانینذاشت تا س  انپر ازخشم خ یباشه... صدا رون یب

کرد صداش باال نره:   یبرگشت سمت پدرش سع وان ینسناس کنم. س   یندارم خرج تو  یکردستان، من وقت اضاف می زودتر برگرد

با خشم دست   ن یآه د؟ینکن  یقدرلجباز نیا شه یشوهر داره مکنم، بذارستاره به حال خودش باشه، اون االن   یپدرخواهش م

  ضیتخت پرت کرد با غ ی برد. محکم در رو پشت سرش بست. ستاره رو رو وانیدنبال خودش سمت اتاق س  دو یستاره رو کش

ن زبون  باهات رفتار کنه؟ او ی تکه گوشت قربون ه یمثل   ی ذاریچرام ؟ی کن یچرا از خودت دفاع نم   ؟یگ ینم ی چیگفت: تو چرا ه

  ی م ه یکه ازگر  یبغض آلود ودورگه ا  یبا پشت دست اشکهاشو پاک کرد با صدا ؟یمن زبون دار   ی کجا رفته؟ فقط برا تدراز

  نیمونم. آه ی بابام نم یبکنه من تو رو  یبگه وهرکار  یبشم هرچ مونی بزنم که بعداً پش ی خوام حرف  یگفت:اون پدرمه! نم د یلرز

نکن، من االن اون   هی قدرگر  نیمن دوست ندارم پدرت خوردت کنه، تو رو خدا ا زمن، یکنارش زانو زد دستشو محکم گرفت: عز

کرد وحرفشو   ی گرفت و کارخودشو م ی و با غرور سرشو باال م ستاد یا ی خوام که موقع مشکالت، مقاوم م ی رو م  یستاره ا

نذارم   دمیبه ضعفش نبرده، ستاره! بهت قول م  ی پ یتا کس زد یرت پسش مبا تموم قد  اد یخواست اشکش درب ی م  زد،هروقتیم

! بخواد بهت زور  زنهیداره بد باهات حرف م ی کس نم یوبب  سمیندارم که وا یکنه، من مثل تو اعصاب آروم یپدرت باهات بدرفتار

  ی جلو دمی کنه بهت قول نم ی ادرویداره، بخواد ز ی کنم،از االن بگم صبر منم حد   یتحمل نم ارهیکنه واشکتو درب  تتی اذ ایبگه 

باهاش حرف   یا  گهینگفتم فقط و فقط به خاطر تو بوده وبس! وگرنه طور د ی چیبه پدرت ه شیپ  ۀ قی چند دق رم،اگر یخودمو بگ 

وآروم   د یلوشان. ستاره لب گز م یدگر ی نباشه، حاال هم برو آماده شو با هم برم یتیوشکا  هی گفتم که بعداً گال زدم،یم

! رگه  یداشته باش   یازمن حرف شنو  د ینگومن شوهرتم، با یچیه سسسسیلب ستاره گذاشت:ه یانگشتشو رو  نیگفت:بابام...آه

  یحرف شوهرش حرف بزنه! بعد ازچند ساعت تنش زا لبخند محو  یرو فه ی داره ضع ی لحنش کرد: چه معن یچاشن ی از شوخ یا

  مد به خانم حرف گوش کن خودم! ستاره بلند شد وسمت ک نیو مهربونترشد:آفر م یمال نیشست.لحن آهستاره ن یلبها ی رو

رفتن. به محض بازشدن در، خان با   رون یساکشو تو دست گرفت و با هم ازاتاق ب  نی.آهد یآورد وپوش   رون یرفت. لباسهاشو ب وانیس 

بدون جواب دادن   ن یداشتن؟ قدم ما سبک بود! آه ف یگفت: کجا؟ تشر ه یدر کنارهم، بلند شد، محکم و پرکنا ن یستاره وآه دنید

 دررفت. طرف دست ستاره رو محکمترگرفت و به 

زن  بود: بسه بابا! اونها شرعاً و قانوناً  جهی نت یداد نزنه ب  نکه یا ی برا وانیبذاره... تموم تالش س  رونی در پاشو ب  نیازا یگفتم کس-

  ی ببرش،م نجای و زودتراز ا ر یکرد: تو هم دست ستاره رو بگ   نیشما! رو به آه یحت  رهیتونه جلوشون رو بگ  ی کس نم چیوشوهرند ه

. خان  رمیگ  یوحرف نزدن خودش، از حال بره خودم بعداً باهات تماس م   دنیو حرف درشت شن ختنیهمه اشک ر نیترسم با ا

اش   ه یچسباند،گر نیبه آه شتر ی! ستاره خودشو بنیبلندتر از قبل داد زد: گفتم بروآه وان ینشون بده، س  یخواست عکس العمل

پدر و برادرش   ادیفر  یکه سوار آسانسور بشن صدا ی قترفتن. تا و رونیب وانیس  ۀازخون  نیشدت گرفت. کشون کشون دنبال آه

رو   نیآه  یمرد کت وشلوار پوش جلوشون رو سّد کردن. ستاره بازو..... دم درِساختمان  دو  زدیاومد و تو گوشش زنگ م ی هنوزم

به گارد   جبورمرد دوم رو م  نیآه یشد.صدا ده یازهمون مردها کش یکیچه خبره بازوش توسط  ادیتا به خودش ب د،یمحکمترچسب

 شروع شد.....   یر ی!درگ؟یتو به زن من بزن فی بهت گفته اون دست کث یک  ی عوض ۀک یگرفتن کرد:مرت
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که    یمرد  یپاها ر یحرکت  صدوهشتاد درجه ز هی نشست، با  ن یرو زم هویدونست،  دهیفا  یکردن رو ب  هی به خودش اومد گر رهستا

پهن شد. مرد دوم به کمک دوستش اومد.   ابون یآسفالت خ  یکرد. مرد با پشت سرمحکم رو  یشده بود رو خال ر یدرگ نیبا آه

عجله کن اگر   نیآخش دراومد. داد زد:آه ی زد صدا یکیومحکم به پشت گردن اون    دسر باال آور ی ستاره بلند شد وپاشو تا باال

چه شدن.  کو  ه یبودن؟ داخل  یک  گهید نهای:اد یپرس  نی... درحال فرار از اون منطقه، آهمیشیحتماً گرفتار پدرم وافرادش م میبمون

  ده یبر دهیتو همون حال بر زد یداد. تندتند نفس م  هی خم شد و دستهاشو رو زانوهاش تک ساد،ی. ستاره وادنیکوچه رو تا نصفه دو

: بهتره از  ستادیباالسرش ا نینشست. آه نیزم  یوهمان جا رو  د یکش  قیگفت: افرا...دِ...بابا... بودن... پشت سرش چند نفس عم

 از اونجا دور شد.....  ن یتکون داد به همراه آه ی . ستاره سردابشهیهرآن ممکنه سر وکله شو پ میبر نجایا

باعث شد به   نویتخت انداخت وچشمهاشو بست. سؤال م ی چه به موقع بود.خودشو رو ش،ی: آخد ی آب رو الجرعه سرکش  وانیل

 کرده بودن؟   دنبالتون روز ی : ستاره! افراد فنهیبش خیبسته شو بازکنه و س  یشدت چشمها

 ؟ یکرد ی فکر ن یهمچ ه یشد  یچ-

 .د یومامان زود فهم ی تابلو بود  گهیبود به خصوص تو که د ده یتو، رنگتون پر نیاومد  نیتو وآه ی وقت-

  یبه موها یدست  یکرد وبا کالفگ  ینوچ  نویاز اون نکبت بترسم؟ م د یزندونه!حکمش هم اعالم شده چرا با ی االن تو روز یف-

به   دم یوچه موقع ناراحت! ستاره قول م یشناسمت که بدونم چه موقع خوشحال ی م ی : دخترخوب! اون قدرد یبلندش کش ییخرما

  ی د یرمیگ  یزیبه چ  ی حق داشت بگه وقت نی تو!نو یهایباز س یاز دست پل یوا نگم. چشماشو تو حدقه چرخاند وگفت: یز یچ یکس

  عیخودتو ضا  نیازا شتر ینادر منو بهت گفته بهتره ب صیازخصا ی کیکرده و لطف  ن یتا آخر بازشد: حاال که نو  نوی م شی. ن  ی کن ینم

 .گمینم ی زیچ ی قسم به کس زدان یشده،به جون  یچ ی وبگ  ینکن

 ! گهیجون؟! بگو د یگفت:ِست ی لحن لوس  ؟باید یحاال چرا جون اون بدبخت رو قسم م-

  ششین ادی جوره از پس ستاره برنم چیه  د ید  یوقت نو یم  ؟یندازی م افهیوق  ختیرو چرا از ر  یقشنگ   نی! اسم به ایزهرمار و ِست-

 ! گهیبگو د ن ی! جون آهیگفت: ِست  طنتیدوباره بازشد با ش 

بگه که ستاره نفسشو با   یز یدهن باز کرد چ ؟ یذاریم ه یما ه ی! دختر تو چرا از جون بق شمیم وونه ی !از دستت دارم دنویم ی وا-

ما دوتا باشه خوب؟! لبخند   ن یراز ب ه یکه   یبه شرط گم یبهت م یرو قسم بد  ی ا گهیداد: الزم نکرده جون کس د رون یحرص ب

 شد. ل یبه خنده تبد  نویم

رو کف   انیاالن تمام وکمال جر نیدختر؟! آه  یکار  ی گفت:کجا یخودشو تخت انداخت،با سرخوش   نوی؟م یخند  ی م ی چ یبرا-

ساعته   هیبه عمو ستار گفته چرا   نیخباثت گفت: حاال که آه راز باشه. ستاره با ه ی  یگ یدست بابا گذاشته اون وقت تو به من م

 رو برات بگه.  ز یجونت تا همه چ اباب شیپ ی ریاالنم م ؟ی کن ی التماسم م یدار
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به بازوش زد:   ی کیخوام وَرِ دلت باشم. ستاره  یدوست دارم، م ی لیخ نکهیداره،نه ا ی ا گه یحال د هیچون از زبون خودت بشنوم  -

شونه هاش افتاده بود   ی شالشو که رو عی خواست جوابشو بده دراتاق زده شد. ستاره سر نو ی. مد یچشم سف ۀبرو گمشو دختر 

خواد.   یخودش تنها م ی ها شو فقط برا یی بایظاهربشه، بهش گفته بود ز هی بق یدوست نداشت بدون حجاب جلو   نیسرکرد.آه

کرد. ستار کنار ستاره لب تخت   شهینم شی! کارگهیمه کرد: از دستورات پسرعموست دزد کنارگوشش زمز ی زی لبخند ر  نویم

داده بود. ستارهمه رو به   ه یتک  واریبه د نهیدست به س  زدان یو   ییمبل روبرو ی رو ترای کنار تخت،م  یصندل  یرو  نینشست، آه

پدرش خم شد: اطاعت امر   ی ذاشت و جلوگ   نهیدست رو س   نوی. منیهمه ساکت باش  یا  قهیسکوت دعوت کرد: لطفاً همه چند دق 

 جناب فخرا! 

 .د ییشما بفرما زنم یحرف نم گهیهشدار از طرف پدرش دست رو دهنش گذاشت:چشم پدر جونم د ه ی! با نووووووویم-

اگر تو   م،یکن   دایمشکل پ نیا ی برا یراه حل مناسب هی تا   نجامیرو برامون گفته، االنم به خواست اون ا ز یهمه چ نیدخترم! آه-

 ؟ یاجازه بد 

من به خواستش   نیوبزرگترش هست نی پدر آه یکه شما جا  ییاما ازاونجا ه ی خانوادگ ۀ مسئل ه ی نی که ا  د یدون ی راستش عمو م-

گفت: حاال که ستاره هم موافقه   نیتکون داد و به آه   یندارم. ستار سر یصالح بدونه! من حرف  ن یآه یهر چ  ذارم، یاحترام م

  گه یمنم د  ۀخون ن یکن ی م ی شما کجا زندگ  دونهیم روان یس  نکه یبه خصوص ا نیباش  هدور از چشم  پدرستارمدت،    هی  نهینظرمن ا

 . ستیشما امن ن یبرا

گفت: نه عمو! فرار راه حل   ی د یببخش ه یدست از سرمون برداره؟ ستاره با  روان یس  م یمن تو لوشانه مثالً کجا بر ی عمو تموم زندگ-

  ۀدور   گهیبدونه د د یبوده با ی که من کردم کار درست ی بفهمه کار د یبمونم وبا پدرم حرف بزنم، اون با د یبا ست، یمشکل من ن

  یم  یزندگ  شیپنجاه سال پ ۀهنوز تو دور  کنهیعقد نشوند،اون فکرم ۀرو به اجبار سرِسفر  ی کس شهی و نم  دهیبه سر رس  ییزورگو

گم کرده،   تش یاون االن منطق رو تو عصبان ه، ی عصبان یلیازخ شتری ب یلیکه نه!خ  یلیگفت: ستاره جون،پدرت خ دان زی . میکن

کرده، پدرت    نیو ذهن اونو نسبت به تو بدب ف یپدرت تعر یکه دوست داره ماجرا رو برا ی پاش نشسته و اونطور ر یهم ز روانیس 

نرود در   نیآهن خیمصداق ضرب المثل م یباهاش حرف بزن  ی و بخواه یهم که ماشاءا... رگ تعصب و غرورش کلفته، پس اگر بمون 

  دهیمرو هم هدر ن ه یثان ه یخودشه که مطمئناً دستش بهت برسه  ۀازدست رفت ی که براش مهمه آبرو ی زیسنگ هستش،تنها چ

بذاره و دوباره   روانیخود بخود فسخ بشه وراحت دستتو تو دست س  غهیتا ص داره یدر نگهت مگردونه کردستان، اون ق  یوبرت م 

تو فکر رفت...   زدان ی یحرفها دنی. ستاره با شنهیخوب شنهادیبه حرف عمو ستار گوش کن، به نظرمنم پ اره،یآبروش رو بدست ب

ها بهتر   بهیاتاق کرد تو دلش گفت:غر یبه تک تک افراد تو  یپرتش کرد. نگاه ایدن  نیبه ا ره شونه اش نشست دوبا یکه رو  یدست

 کنند و به فکرم هستن.  ی از پدرم منو درک م

که معجزه بشه؟ مشکل به قوّت خودش    ستیقرار ن   فته؟یب  یکنم؟ تا اون موقع قراره چه اتفاق  یخودمو ازبابام مخف د یبا ی تا ک-

با پدرت حرف   م یریم  لیدو نفراز فام یک یمن و نیستیکه شما ن  یشو تَر کرد: تا وقت ده یکمونه. ستار با زبونش لب خش ی م یباق
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برندارم.   تتیشو نگرفتم دست ازحما تی تا رضا  دمیبهت نداشته باشه، دخترم! بهت قول م یرکا  گهیبده د  تیرضا د یشا میزنیم

.  د یکن  ی خودتون م ونیکارتون منو تا آخرعمر مد  ن یتونم محبت تون رو جبران کنم عمو جون؟ با ا ی ستاره پربغض گفت: چطورم

توأم دخترم، حاال   ونیدوباره شو مد  یزندگ  ه ب ن یفکرکن، من برگشتن آه نیشونه اش نشست: تو فقط به آه یدست ستار رو 

سه   یبچه ها نی ا نیبابا بسه! ع هاتیباز یهند  نیبا ا ی کرد وگفت: ستاره حالمو بهم زد ی فیظر یاخم نو ینوبت منه جبران کنم. م

. جمع  ارمیخودم اشکتو درم یکردنت که اگر بخوا ه یفقط مونده گر  ، یشو از دستش گرفته باشن بغض کرد  ین یریساله که ش 

دو تا رو   نی که ا ی سراغ دار یمطمئن یرو به شوهرش کرد: ستار حاال جا  ترا یشون کرد. م یزدن که ستاره هم همراه  یلبخند 

بعد از   زدانی م؟یکارکنی: حاال چد ینوپرس یکنم. م ی م دایپ ی : هنوز نه ولد ینداشته اش کش ش یبه ر ی؟ ستار دستاونجا یبفرست

: به  د یپرس  نی زل زده بودن. آه زدانیسراغ دارم اما به شرط ها و شروط ها. همه به دهن  ییاج ه یفکرکردن گفت: من  قه ی چند دق

ازاونجا   د ی نبا ی طیشرا چیکه تحت ه  نهی: شرطش انیگرفت و اومد کنارآه وار یشو از د ه یتک  زدانی  ؟ یبه چه شروط یچه شرط

  زدان یگفت:  غ یبا ج نو ی. مکنهیم داتونی و پ  ادیم تونکه به شما وصل بشه دنبال ی رد نیبا کوچکتر روانیچون س  ن،ییایب رون یب

کرد:چشم خانمم حاال توحرص    نوی به م ینگاه عاشقانه ا  زدانی! ؟یخوبه کارگاه نشد  یزودتر بگوهمه مون رو جون بسر کرد 

: خوب  فتبا خنده گ زدان یرفت.  زدانیبه   یغرّه ا  نوچشم ی. مد ینفهم یگفت که کس  یز یلب چ ری تکون داد و ز ینخور.ستارسر

 ! زدان یبا تشر گفت:  نیجرم که نکردم. آه یزنم

  ۀ دو دستشو به نشون زدانی.. زززددددداااانیکشدار گفت:   ییبا صدا نویاومد ها؟! م  یبابا! حاال خوبه تو از زن جماعت بدت م یا-

صدا گفتن: پدر  کیبا هم   نو یپدر دامون. ستاره وم ۀ شد: خون یبعد جد  ی قی. دقادمیباالبرد: چشم خانمم! چشم! فهم میتسل

  نی. آهد ییکه شما اونجا رسه ی! به عقل جن هم نمهی خوب یهم جا یل یدم! حاالمگه چشه؟ خیباتعجب گفت:ترس  زدانیدامون؟! 

تا حاال    روانیبا ما داشته باشه س  ینسبت نی کوچکتر  یگفت: هر ک  ادیدرب ی داد تا ازخمودگ  یبه بدنش م یکه کش وقوس   ینیدرح

اونجا   د ینظرمنم فعالً بر گه،به یهم نم راه یب نیزدان همچ یتو فکررفت:  یکم آمارشو درآورده، چه برسه به دامون و خانواده اش! ستار

که از د    نهیا  رسه یکه به ذهنش م ی فکر ن ینشه اول ی ازتون خبر یمدت  هی اگر  ن،ییاین  رونیمدت از خونه ب ه یتا  زدانیاما به قول 

 . شترهیب  نیکرده باش   رفرا  نکهیپس درصد ا کنه یم  داتیزود پ یلیخ  لتیسراغ فک وفام یدونه اگر بر  ی م ن، یستش فرار کرد

و دربره،راستش من با فرارمخالفم،پدرم    ذارهیو ثروتشونم  یکس کارو زندگ  چیدونه ه یحرفهاست،م نیزرنگتر ازا  روانیعمو،س -

 . شهیم  یبدترعصبان ی نطوریا

خواد که با حرف   ی حوصله وصبر م یائلمس ن یچن م،ینکرد د یسف ابیآس  ی! دخترم ما موهامون رو تو نهیراه حل هم نیفعالً بهتر-

بخوابه   تشیعصبان عی باشه که سر ییپدرت از اون دست آدمها میدواریهم ام د،مایکار رو بکن نیشما االن ا شه،یدرست م  ادیزدن ز

هم افتاده بودن،   ی پدر و پسر به خاطرش روبرو رونیاز خونه زد ب یاومد وقت  ادش یداد   رونیب شو. ستاره نفسادیو باهامون راه ب

ستاره از   اد؟یب ی چ یبرا  وانی: س د یبا تعجب پرس  نیآه اد؟ یهم ب وانیس  شهیداره:عمو جون م یچه حال وان یدونست االن س  ینم

  وانیدن س با بو نکهیبه اون بود دوم ا  لداینشون دادن گ ابه اونج وانیهدفش از بردن س  نکه یکارش دو هدف داشت. اول ا نیا

  یبودم،برا  وانیس  ش یسال رو پ هی  نیآبرو کردن دوباره اش نداشت:پدرم باورنکرده من ا یب  یبرا  یبهونه ا گه یدرکنارش، پدرش د
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کرد، با فرار دوباره    رماز دهنش دراومد با یشوهرش خورد کنه وبهش تهمت بزنه، امروزهرچ  ی دختر سخته که پدرش اونو جلو  هی

  وانیدستش بدم، با اومدن س  ی خوام بهونه ا  ینم گه یدفعه د ن یرو که بهم زده همه درست بوده، ا ییکنم حرفها  یام بهش ثابت م

فرار کنه   شیدختر روز عروس  هی که  ستین  نیبدتر از ا ی چیکُرد ه  هی  یبرا  شه،یونجابتم م ی پاک یبرا ی د ییدهنش بسته و مهر تأ

. ستار دو دستشو بهم  ادیهم با ما م  وانینداره س  ی ستاره قانع شد وگفت: اشکال یبا حرفها  نی. آهشهی خانواده اش م یرا ب یکه ننگ 

 ؟   شهیم  یگفت: اون وقت کارخونه ومعدن چ ن یحله؟ آه ز یآسوده گفت: پس همه چ ی الیزد و با خ

برگشتنش   فته ی ب روان یس  ر یکه مهمه جون ستاره اس که اگر گ یزیاالن تنها چ م،یکن ی م ی زی برنامه ر ه ینگران اونها نباش براش  -

 .  هیبه شهرش حتم

  زدانیبه  ینگاه ن یآه ؟ ید یخبرم وانیبه س  ی بتونم، ک د یتکون داد: با ی ستاره سر ؟یرو تحمل کن  ط یشرا ن یا یتون ی ستاره م-

با   نی. آهستین زیجا نیازا شتر یکه تعلل ب د یرو جمع کن  لتونیشما هم بهتره زودتر وسا دم یگفت: من بهش خبر م زدانیکرد، 

که نگفته   ی دار  یبهونه ا گهید  نمیزد: مادرت با من! بب  شیهمه نگران ن یلبخند به ا هی ستار  ؟ی:عمو،مامانم چد یپرس  یناراحت

 به جز تو نداره هواشو داشته باش.  یدختر پشت وپناه نی راحت برو، ا الی! با خ؟یباش 

به   زدان یمادرانه به ستاره نگاه کرد وگفت: تا  ترا ی. ممیاوردیهم با خودمون ن ی ادیز لیوسا  م،یبه لوشان برگرد میتون  ی ما که نم-

بردار فقط   نیبرو اتاق نو ی خوا ی م یهر چ  م،توهم یخر ی ستاره رو م ازیمورد ن  لیبازار وسا میری م نو یخبر بده من و م وانیس 

چون بعداً    یگفت: الزم نکرده تشکرکن نو ی. ستاره خواست تشکرکنه که ممیخر ی رو برات م له مثل مسواک وحو  یشخص لیوسا

 .  رمیگ ی پس م ن یخرم از آه ی رو که برات م یی زهایچ نیپول تموم ا

االن   ف یمجبورش کرد بلند بشه: ح ترا یم ی کنه. صداخواست کل کل رو شروع   نوی ! ماه؟یپول س  ه یباش، تو بگو  الیخ ن یبه هم-

  شیببر نجای واز ا ی کرد: بهتره دوستت رو زود جمعش کن  زدانیجوابتو بدم با اخم رو به  یدونستم چ ی وگرنه م رون یبرم ب د یبا

  ییبا ابروها زدان یرفت.   رونیبه ستاره زد وهمراه مادرش ب یچشمک ارم،یدمار از روزگارش در م نجاستیا نم یبرگردم و بب ی وقت

به عموش کرد و بعد به   ینگاه نیکرد؟ آه کسانیکه منو تو رو با هم با خاک   یسر زنم آورد  ییچه بال نی:آهد یباال رفته پرس 

  زدان یرفتنش به   ونر یاونها رو نداشت، قبل ب یهاگوش دادن به کل کل کردن ۀ ستار حوصل ؟یپرس  ی : چرا از خودش نمزدانی

و   رن یگ ی آروم نم زن ینر گهینکن تا زهرشون رو به همد  نهایعالف ا  یدرگذشته داره، خودتو الک شه یدو تا ر ن یا یگفت: دشمن

 رفت.  رون یب

 ن؟ یآه ی نگفته بود ی زیباره بهم چ نی! قبالً در انید یو قد کش  نیمن موندم چطورتا حاال کنارهم موند -

 مربوطه.  نو یکه به من و م هی خانوادگ ی مسئله ا ه ی ؟ یاریسردرب ی زی مگه قراره تو ازهر چ-

  زدان یهمون زنت جوابتو بده.  شیجابجا شد وکنار ستاره نشست: پس برو پ ن یزن منه ها! آه نکه یمثل ا ی گ یکه تو م  یینویم نیا-

 پرسم. یم از تو م دار  ،یدار  فیپررو تشر شه یمثل هم نیبهش رفت وگفت: آه یچشم غرّه ا 
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  یم  یچ یدونیم ار،خودت یو ب ر یرو بگ  یمنم لوازم ضرور  ی برا د، یکن ی همراه د یرو تو خر تون یهمسر گرام د ییحاال لطفاً بفرما-

  د یتأک وانینره به س  ادت یخنده اش گرفت:  ن ی. آهرمیگ  یبعداً پولشو ازت م نو یبا حرص گفت: کوفتت بشه! به قول م زدانیخوام. 

 بهش شک نکنه. ی کس اد یب یم، بهش بگو جور یکن  یامشب ساعت سه حرکت م یکن

ازتون ممنونم، انشاءا...بتونم لطفتون رو   نیآه ی باشه جناب راسخ السلطنه! ستاره با احترام گفت: من به جا ی ا گه یعرض د-

 جبران کنم. 

  نیشوهرت دست از ا نیکن ا  یکار  ،یبر  ی هم م یثواب ه یوسط  نی لطف درحق منِ بدبخت بکن، ا ه یستاره جون! شما فقط -

باال رفت:    نیآه  ی. صدایآدم رو ازدستش راحت کن  ایدن هی کم سر براه بشه و   هی تو  یتهایبا نصح د یاخالق گندش برداره، شا

تو رو به   ای شمیم  زیگالو  یکیبا  ا ی ارمیباال م یگند   هی هستم که هر روز   ی آدم ه یمن  کنهیندونه فکرم یخجالت بکش! هر ک  زدانی

 ! نهیرو به جونت انداختم کارت با کرام الکاتب نو یکشم، اگر م  یسالبه م 

!  نیآه یخوانت وهواتو دارن، به خدا خر شانس ی م ی جور هی اخالق گندت بازهمه  ن یبا ا شه؟یم می تو حسود ی به چ یدون   یم-

منِ    ره،ی گ  یباالخره طرف تو رو م دهی ورپر ی نویم نیشوهرشم ا نکهیبا ا ،ی بگ  یز یچ نوی و به م  یبش ی خواد عصبان یحاال نم

 !  نیهمو دار یهوا  ادیخوشم م گه ید ه یکیتو اون دخترعموت  نس باشه ج یمونه،هرچ  یکاله م ی سرم ب چارهیب

  دمی! فهممیبابا! تسل میخنده اش گرفت دو دستشو باال برد: تسل زدان ی! ؟یزنیمن حرف م یدخترعمو ۀ دربار  یمواظب باش دار-

راحته   نو یبابت م الم یجهت خ هی از  ده یم ل یتو رو بهم تحو ی حرفها قاًیدق  نو یم  زنمیتوحرف م  ۀ! هر وقت دربارهی کیکه جنس تون 

 که هواشو داشته باشه. تهس یکی دونم   یهر وقت من نبودم م 

 .یخواهر وبرادر  نیلعنت! تا باشه از ا  لشیباال رفت: بر بخ زدانی ی اَبرو یتا  هی ؟یحسود-

 کنارش باش. شهی زه،همیمثل آهو برام عز ییجورها ه ی  ه،یدخترحساس  نو یم-

تا عموتو   ی د یکنم چقدر برام زحمت کش ی رو به لطف تو بدست آوردم هرگز فراموش نم نو یخوشبتش کنم،م دم یبهت قول م-

 . شیخواستگار امیکه بله رو بده و من ب ی کرد یراض

گذاشت: حاالنوبت منه جبران کنم   ن یآه ۀشون  ی دست رو زدان ی . زدانی  ی شتکار رو کردم، ارزش شو دا  نیازت مطمئن بودم که ا-

 ،همه جوره باهاتم.  ذارم یراه تنهات نم نیوتو ا

در   ی ! تو هم برو ساکتو ببند که راه سختیممنونم ازت. سپس رو به ستاره که به حرفهاشون گوش سپرده بود کرد: خوب خانم-

اما به خاطر   ستمیمن اهل فرار کردن ن  زدم؛ی موندم ومردونه باهاش حرف م یکرد حتماً م  ی رفتار م یاگر پدرت منطق  م، یدار شیپ

 تو مجبورم. ستاره تو سکوت بلند شد و اتاقو ترک کرد.........

                  ********************************** 
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به پا بود که   ی با بودن ستاره اتاقشو با اون نصف کرد. تو دل ستاره آشوب لدایبودن. گ  ی هست منزل مادر دامون مخف یا دوهفته 

  یبه هر در  روانیدو هفته س   نیدرحال رخ دادن بود. تو ا ی تهران اتفاقات ۀ ازگوش  گهید یی . درجافتهیب  ی دونست قراره چه اتفاق ینم

باال  مانیسا ی عصبان یرفت،صدا ین رو قدم رو م سال نیکه موفق نشده بود. خشمگ   ارهیبدست ب ن یهاز ستاره وآ یزد تا سرنخ

به راه رفتن من، اگر زودتر خودتو به تهران   ی داد   ریتر ازاون داد زد: گ یعصب  روانیرفت. س   جی!سرم گیقدر راه نر   نیا شهیرفت: م

محکم به   د یشو چسب  قه یبلند شد و مانیباشه. سا ن یکه وضع مون ا  دکر ی احمق فرار نم ۀ کیاالن خواهرت با اون مرت ی رسوند  یم

و   ی دلت خواسته بهم گفت  یتا حاال هر چ روان، یگفت: حرف دهنتو بفهم س  ده یتند و بر ییبا نفسها د، یپشت سرش کوب وارید

خودت، پس   ۀ لنگ  شم یم ی کیمنم  یرفتارت ادامه بد  ن یبه ا یبه بعد بخوا ن یبهت نگفتم،اونم به احترام بابام بوده از ا یچیه

که طرف ستاره اس.   ف یح ی ول  شتره،یاز تو ب وان یس  ۀ زد:عرض مانیسا یردستهایمحکم ز  روانیحرفت زدنت باش. س  مواظب

:  د یسمتش گرفت وغرّ د یتهد  ۀ انگشتشو به نشون مانیکه از درد چشماشو بست، سا د یوارکوبیرو به د  روان یازقبل س  نبارمحکمتریا

از اون خطرناکترم، درسته گفتم ستاره   فتهیپاش ب ن یبب وانه، یفهمم حق با س   ی! حاال مارین فتیزبون کث  ون اسم خواهرمو رو ا

ونگاهت کنم . پوزخند   نمیو منم مثل بوق بش  یدلت خواست پشت سرش بگ   یهرچ ستیمعنا ن ن یبه ا یول شه یعروست م

  ای  ؟یتا حاال هوادار خواهرت بود  نکه ی!ا؟یش خودت فکرکرد یپ ی برد: چ یلّذت م  مانیسا ۀ پررنگتر شد،ازصورت برافروخت روانیس 

حاال  نیبرات متأسفم! هم ؟ یپدرتو برگردون ۀ از دست رفت یتا آبرو  یپاگذاشت ریرو ز  رانی کردنش کل ا  دایپ یپا به پام برا نکهیا

آبروتون نره! صد رحمت به   ن یااز  شتریتا ب یکردنش دستشو تو دستم بذار  دایکه به محض پ  نهیا یمنو تو دستته برا  ۀ قی هم که 

شدن.   ز یهر دو با هم گالو د ینکش ی! طولشهیهمه ادعات هم م نیا ؟ی توچ  یشناسه! ول  ی! اون حداقل جنس خواهرشو موانیس 

گفت:   دهیبر ده یبر زد، ینفس نفس م کهیدر حال  مانیافتادن... سا ی رو مشت زدن تا هر کدوم خسته به گوشه ا گه یاون قدرهمد 

که تو    ی... اونطوریتوهنوز... منو... خوب نشناخت  روانی... س زهی که... باشه... خواهرمه... برام عز  یکه باشه ...هرجور... یستاره هر چ

نشست به   مانیسا ؟ یگشت ی دست راست افتاد: پس چرا دنبال ... ستاره م  یرو  روان ی... س ستمی ن یکن  ی ... من فکر... مۀدربار

  نیجمع کن و گورت رو از ا لتوینداره، االنم پاشو وسا یدوخت: به توربط   روانیشو به س  تیسرخ ازعصبان یزد. چشما هی وارتکید

 خانه گم کن.  

 شهر برم.  نیباش که بدون ستاره از ا الیخ ن یبه هم-

زهم  باشه، پدرم ولش کنه به امون خدا، با ن یزم ی دختر رو  نی! اگر ستاره بدترروانیس  گمیم یچ  ن یپس خوب گوش کن بب-

  ذارم، یم  هیکنم،چون خواهرمه، چون دوستش دارم، چون از جونمم براش ما ی سرم حلوا حلواش م یکنم، بازهم رو  یم تشیحما

لبش گفت: چطور اون موقع   ی با همون پوزخند رو روان یبهش بخوره. س  د نامر ی دست تو ذارمینکردم نم  داش یکه پ  یتا زمان

توهم خوب گوش   ؟یکن  ی باد نکرده بود؟ حاال برام ستاره ستاره م رتتی جور رگ غ نیگذاشتم ا شی بعنوان عروس خون بس پا پ

وباهاش ازدواج کنم، ستاره   ندج اکنم و با خودم برش گردونم سن د یمونم تا ستاره رو پ یم  نجای! اون قدر اگمیم ی من چ  نیکن بب

  نی! از ارآقایشد: نخ ی ! لحنش جد گه؟ید ین یزم بیبا تمسخرگفت: منم س  مانیسا ؟ یعروس خاک! خود دان ای شه ین معروس م ای

رفتن   نیبلند شد ح روان یخودم خاکت کنم. س  یمحوت کنم و با دستها ن یزم ی برات تا از رو شمیم  ی لیخودم دل ست؟یخبرها ن
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  تیعصبان ی . از رود یبستن در رو شن ی. صداد یکاره ا چیه نجایگفت: فعالً که پدرت مثل موم تو دست منه شماها ا تاقهاازا ی کیبه 

 !......نیحاال بب روان یکنم س   یم  کارتیچ نیزد، با خودش گفت: بب واریبه د  یمشت

کرد: دخترم تو   تیهدا رون یزخونه به سمت ببا اصرار ستاره رو از آشپ لدایغذا رو جمع کرد. گلناز مادر گ زیبا کمک ستاره م لدایگ

 شورم. ی برو خودم ظرفها رو م

 شستم. ی شد من امشب م ی م یحاال چ-

  یدرکنارش دست از باز  لدایمشغول کرد. با نشستن گ  یاز گلناز به سالن برگشت خودشو با گوش  یعذرخواه هی تو راحت باش. با -

 ؟ یی: معلومه کجاد یکش

دونم تا حاال   ی :نه! نمد یکش  یاطراف بودم! پدرت هنوز نرم نشده؟ ستاره از ته دل آه  ن یهم یکرد ی خورده چشمتو باز م هی-

 ....د ی طول نکش ادیکرده... با ورود پسرها صحبت شون ز کاریچ

زن   کاربهیرو هوا: وا! من چ دنیپر لدای گ ینکرد. ابروها  تتیکه اذ  لدایگ  ن یا ؟یکرد  کارهای:امروزچد یکنارستاره نشست وپرس  نیآه

  ینیبا س   ال یحوصله ام سررفته.دان یکارینکردم از ب ی! کار خاص؟یداد   ریبدبخت گ ن یتو دارم؟ ستاره خنده اش گرفت: چرابه ا

حواسش به شرکت   یبه دامون گفت  الی: داند یپرس  نینشست که آه وانی. کنارس زگذاشتیم ی اومد و رو رونیازآشپزخونه ب یچا

راحت باشه،   الت یبرداشت و جواب داد: آره گفتم،عموت گفت بهت بگم که خودش هست خ ییچا  وان یل  هی  الیتهران باشه؟ دان

 اد؟ یآهو جون م با : د یپرس  د یشو نوش  ییاز چا یوجرعه ا   لدای. گنجای ا ادیدامون هم گفت امشب م 

 . ادیتنها م  -

بهش رفت. ستاره   ی چشم غرهّ ا وانیبه برادرش کرد که س  یدار  یه شده.ستاره نگاه معنذرّ  ه یدلم براش   دمیآهو رو ند  ه یمدت-

  لدایوقت داروهاش گذشته. گ ی اریب وانیس  ی داروها  یکن  ی جون لطف م لدایگفت: گ لدایزد با خباثت رو به گ یطون یلبخند ش 

اشغالش کرده   نیوآه وانیچند شب س   ن یکه قبالً متعلق به دامون بود،رفت. ا ی اتاق به زد: چرا که نه؟ بلند شد.  یلبخند گشاد 

  ه یشب شتریزد که ب  ی لبخند کج  وانیس  ؟ی کن  ی همه مدت هنوز داروهاتو فراموش م ن یبعد ازا وانیمتعجب گفت: س  نیبودن. آه

شو تا آخر خورد، استکان   یچا لای. داندبو  ادمیحساس شده وگرنه   یاد یحرص خوردن بود تا لبخند: فراموش نکردم ستاره ز

  وان یل  هی داروها رو به همراه  یمشما لدای جرم که نکرده. گ ره،یم ادش یاوقات  یوگفت: آدم گاه ین یرو برش گردوند تو س  یخال

  لدایگ  منونزد وداروها رو گرفت: م  یبا حرص به ستاره نگاه کرد. لبخند مصنوع وانی. س وانیبود آقا س  ادمیداد: من   وان یآب به س 

 تو زحمت.  نیخانم، افتاد

جا نشستن خسته شدم. ستاره ازخدا  هیاز  م یبزن ی قدم ه ی اط یتو ح میدست ستاره رو گرفت وگفت: بلند شو بر  نی!آهیچه زحمت-

وبه آشپزخونه برد.  گذاشت   ینیاستکانها رو داخل س  الیخشن بردارش در امون بمونه. دان د یکرد تا از د  شیخواسته همراه

 تکون داد: حواسم هست. ی سر وانیداروهاتون! س   وانیبه خودش آورد: آقا س  اونو لدایگ یتنها موند. صدا لدایبا گ روانیس 
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 د؟ یکن  یکه دارومصرف م  هیتونم بپرسم مشکلتون چ  یم-

 ن؟ ی: تصادف کردد یگفت ودوباره پرس  یآهان  لدای. گدهید ب یکتفم آس -

  لیوک گه یآخه داداش دامونم م ن،یمراقب خودتون باش  د یبا ی لیخ ،یکردن با تأسف گفت:آخ دایپ یحالت مَد  لدایگ ی بله. ابروها-

  ن یکنند، شما هم حتماً هم  ی خطرناک رو قبول م یکه پرونده ها  نهیجونشون در خطره، اونم به خاطر ا شهیها هم

  یگاه ست،ین اینطوریهم ا شهیر جواب سؤالش گفت:همتشکر کرد د لدایگبعد از خوردن داروهاش از   گم؟یطوربوده،درست م

بحث خوشش   ن یازا لدای. گکنهیداره که طرف مقابل قبول م ی به پرونده ا ی بستگ  نمیا اد، یم شیها پ ل یاز وک ی بعض ی وقتها برا

ستون کرد به سمت جلو خم شد:   ودو زان ی آرنج شو رو وانیپرونده هم داره؟ س  ی به آدمها ی: بستگ د یپرس  جان یاومده بود با ه

 یرو لبها ی کرد: اوهوم. لبخند  نییباال وپا  ی سر لدایگ گه؟ یبه قول شما خطرناکه د ی پرونده ها نیهم ی منظورت دشمن ها

  د،بدونیپرس  یم  یراحت سؤاالت شو درکمال سادگ  یلیباشه، خ ینی ریدختر ش   لدایداد گ  ینشست، به خواهرش حق م وانیس 

مهم نبود،هدفش فقط    رن،براش یکار ازش خُرده بگ  نیبه خاطرا گرانی د ای ی خود ایاس  به یمقابلش غر فر احساس کنه ط نکهیا

شما   ۀ: پس پروند د یناراحت پرس  لدایپرونده داره. گ ی به آدمها یشد: بله بستگ  رهیبه جواب سؤاالتش بود. به صورتش خ دنیرس 

مانع   الیدان ی . صدارهیخنده شو بگ  یجلو وانیباعث شد س  لدایگ  ۀمزبا   ۀاف یگرفتن. ق  رتونیز نیهم حتماً مهم بوده که با ماش 

  ریجون، مشغول شو که اگر د وانینداره س  یخواهر من تموم  ی: سؤالهازگذاشتیم  یرو رو  وه ی شد. ظرف م لدایجواب دادن به گ

 .  ذارهینم ی کس ی برا وه ی م دونه ه یخانم  لدایگ ن یا یبجنب

رو که گرفته بود   یبیپوست س  الیهستم که فقط به فکر خوردنم! دان ییدخترشکمو هی من  کنهیفکرم   وانی! حاال آقا س الیدان-

  وانیشد. س  رهیبا حرص به برادرش خ لدای! گگم؟یزد:مگه دروغ م وان یبه س  یداخل بشقاب گذاشت توهمون حال چشمک

نگاه   الیجمع شد: اَه حالم بهم خورد.هر دو با تعجب به دان  الیدان  ۀاف یق تموم خانم.  لدایگ ذاره یداره سربه سرتون م ال یگفت:دان

بدون   ن،ی اِسمهاتون بردار نیا یلفظ خانم وآقا رو از رو  ن یا شهیبا دهن پُرگفت:با شماهام،م الی؟دانی: با مند یپرس  لدایکردن. گ

 یبه لم داد به مبل وگفت: گفتم حاالچ وان یخور. س  یهم برنم ییبه جا د یرو صدا کن گهیدهمد یتون  یهم م شوند یپسوند وپ

:  د یکش یپوف کالفه ا  الیصدا کنم. دان  ک یتاد رو به اسم کوچ یکم برام سخته آقا  هیگفت:راستش  ی با لحن معذب لدایشده؟گ

لداهم   یهم موافقم. گ شوند یندارم، با اسم بدون پسوند وپ یگفت:من حرف  وان یس  دنیسه باهم خند  ؟هریتو که بدترش کرد لدایگ

جان   دن؟به یدوتا کفترعاشق کجا پرکش  ن یا نمی : ببد یبه اطرافش کرد پرس   ینگاه یبا کنجکاو  الیموافقت خودشو اعالم کرد. دان 

 کنند!  ی خودم االن تو گوش هم بقوبقو م

  نیآه ن یگفت: ازدست ا  یلحن بامزه ا  هی با  ال ی! دانگنیهم م به  ی چ ای کارکنند ی! حاال به تو چه که رفتن چاطیرفتن توح-

  نم ی. بلند شد:برم ببشهیبه ستاره و ازش کنده نم ده یمارمولک! نه به زن نگرفتن سه ساله اش،نه که حاال مثل چسب دوقلو چسب

  زون ی.لبش رو آونهیباعث شد سرجاش بش وان یس  ۀگرفتم و سر براه شدم .لحن اخطارگون  اد یمنم ازشون  د یزده، شا بشون یکجا غ

استعداد شکوفا   نیا د یشیراه شکوفا بشه شما باعث م نیبخوام استعدادهام تو ا د یبچه نزن! شا ه یوقت تو ذوق  چ یکرد وگفت: ه

 ! گه؟ید ی االن تو بچه ا یعنیکرد: اشاره  ال یکرد نخنده به قد وقامت دان  یسع وانینشده تو نطفه خفه بشه. س 
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آشپزخونه به مامان بگم که   رم یمنم دارم م م،یبا طنزگفت: االن کشفت کرد لدای! گنینذاشت یول   د یخواستم کشفم کن یم-

خوبه! بلند شد:  ینکرده چشم نخور  یوقت خدا  هی اسپند هم برات دود کنه که  ه ی شه یداره شکوفا م  پسرش ۀنشکفت یاستعدادها

 بخوابم.....  ی هم بلند شد: منم برم کم وانیلدا،س ینداره! بعد رفتن گ یمامان کار  نم یبا اجازه برم بب

 نمونده؟  د یبه ع  ی زیچ ی دون  یبه آسمان پر از ابر کرد: م  ینگاه ستاره

  هی هد  نیدوخت: تو بهتر ن یبه آه . ستاره نگاه از آسمون گرفت ودمیبرات نخر یچی مدت ه ن یاس! تو ا گهید ۀ دوهفت  هی فکرکنم -

نرم بهش زد:منم   ی دست ستاره رو گرفت بوسه ا  نی. آههی برام کاف  یکه سالم درکنارم باش  نیکه خدا بهم داده هم  یهست یا

 رو اول از خدا بعد از تو دارمش.   یزندگ  نیداد، ا ه یبهم هد  د یجد  یه زندگ ی ازخدا ممنونم تو رو سر راهم گذاشت و 

 شو نداشت؟  دنیبشه که چشم د ی دختر  ب ینص یروز   یب ی ب ۀکدند یکرد پسرغّد و  یفکرشو م  یک-

دلت خواست بارم    یهرچ یو با گستاخ ید یکه اومدم خونه توهم جلوم پر ی اومد به خصوص روز اول ی چقدراون موقع ازت بدم م-

درباره ات بهم    یچی ه یب  یچون ب ، یدزد:حقت بود! فکرکردم واقعاً د یاون روزبلند خند  یآور  اد یدزدم. ستاره از  یفکرکرد  ،ی کرد

 نگفته بود. 

  یف یخواست تو اون لحظه سرتو از تنت جدا کنم. اخم ظر یدلم م  دمتیبا اون وضع د  یوقت  شییخدا ی ! ولیبخند  یحق دار -

که    بهت فحش دادم ی رفتم اتاقم کل یرو حجاب حساسه؟! وقت یدونستم جنابعال ی م د یستاره نشست:من از کجا با ی ابروها نیب

 . ید یمنو با اون وضع د

ستاره بازشد: حاالااااا!  ش ی! نیبا اون وضع جلوم ظاهرشد  ی اول تو بود نکه ی!مثل ایممنون ازاظهار لطفت بانو!چه طلبکارم هست-

  ن یدختر!ستاره خواست جوابشو بده که با اول یی پررو یلیبعنوان تأسف تکون داد:خ یسر ن ینداشت جناب راسخ الدوله! آه یقابل

رو ندارم. ستاره به   یدار  ض یمر ۀ حوصل م،منم یشیآب م س یاالن خ می : پاشو برد یروکش ستارهبلند شد ودست  نیآه  بارونۀقطر

 به سمت ساختمان رفت....  نیهمراه آه

خونه رفت. گلناز درحال شستن ظرفها بود  رو زد و به آشپز فون یآ  ۀ دکم ال یده شب بود زنگ خونه به صدا دراومد. دان ساعت

از   نی: آهد یپرس  واش یبرداشت درجواب مادرش گفت: آره. گلناز برگشت و  ز یم ی رو از رو وه ی ظرف م الی: بردارت بود؟ داند یپرس 

 .د یارینگفته، به دامون هم سپردم بهش نگه، شما هم به روش ن  ی زیچ ی : نه کسستادیال ایدونه؟ دان  ی م ی زیدامون وآهو چ یۀ قض

  ز یزد: قربون مامان چ  یلبخند  الی. دانرهی وتموم زحماتشون به هدرم رهیم نجایو از ا کنه یدونم پسرم! اگربفهمه وقتو تلف نم  یم-

  دنیگذاشت و کناربرادرش نشست.با د زیم  ی رو رو وه یظرف م الی... دانزیقدرهم زبون نر ن یفهمم خودم برم. گلناز اخم کرد: برو ا

  ی دونم. سالن توسکوت بد  یباال انداخت:نم ی شده؟ دامون شونه ا ی: چد یسر به دامون، آروم پرس  فیبا تکون ظر  نیدرهم آه  ۀافیق

دامون رفت کنارش نشست: باورکن حال   ؟ی د یتموم زحماتمون رو به هدرم  یاگر بر  نیسکوت رو شکست: آه وانیفرورفته بود. س 

  یگرفتم م ی بسته بود رو بازکرد: چراهر وقت تماس م  تیان. چشماشو که ازعصبیبپرس  نیو ازنو یزنگ بزن  یتون  ی همه خوبه،م
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  یکه م  ی بود یاون خوب نی: اد یدامون پرس  ی شده و صورت زخم یچی!با اشاره به دست باندپزمرتبه؟ی چ زخوبه؟همه یهمه چ ی گفت

  خیستاره که م ناربا پسرش ک یاومد. بعد ازاحوالپرس  رونیدامون؟ گلناز از آشپزخونه ب   یرو ازمن پنهان کرد  ی چ گهید  ؟ یگفت

از   یگذشته. قطره اشک  ری بوده اونم به خ ک یخراش کوچ ه ینشده فقط  ی زیدامون بود نشست. دست ستاره رو گرفت: دخترم چ

  ۀواس   یاتفاق چ ی! اگرمن نباشم هرِمنه یگفت:همه اش تقص  یآروم یرد با صداچشم ستاره ُسرخورد و رو گونه اش سقوط ک ۀگوش 

خورده سربه هواست که بـ...   هی داداش من   نیست،ایتو ن ر یتقص زمیدادن به ستاره گفت:عز ی دلدار ی برا لدا ی. گادینم شیپ یکس

بچه گول   یخوا  یشده م  ی نطوریدونم چرا دامون ا  ینکن من که م ه یرو توج یز یچ چیلطفاً ه لدایستاره حرفشو قطع کرد: گ

کنم و   سکیتونستم ر ی دلش برات تنگ شده اما نم ی لیخدور کنه گفت:آهو  ه یقض  نی! دامون خواست ذهن ستاره رو از ا؟یبزن

 فرستادمش بوشهر. ی مدت ی برا ی ب یهمراه ب  نیهم ی برا ارمشیب

کارت دارم   رون یب  ایب قهی دق ه ی به خواهرش کرد: ستاره  ی اشاره ا وان یذرّه شده. س   هی دل منم براش  دمشید ی کاش قبل رفتن م-

 البته باعرض معذرت از جمع....

  ی خوب ۀج ینت د یتحمل کن درسته سخته اما شا  گهیکم د ه ی: سادیباالسرش سرپا وا وان ینشست. س  رونیسالن ب ی صندل یرو  ستاره

 فهمم؟ واضح تر حرفتو بزن.   ی:منظورتو نماوردیش سر درنبرادر یدوپهلو  ی داشته باشه. ستاره از حرفها

گفته بدون تو به    روانیگفت س  ی ادامه داد: م وان یتوپ فوتبال شدن. س  هی باهام تماس گرفت. چشمان ستاره قد  مانیروزساید-

کنم   ی خواهش م م،یمدت همه رو تو دردسر انداخت ن یا یتو  مید ینقشه زحمت کش نیا ی برا ی گردد، ستاره! کل یکردستان برنم 

  ن یآه ایخوام تو  ی ترسم! نم  ی:مستینکن تموم زحماتمون به هدربره. چند بار پشت سرهم پلک زد تا مطمئن بشه خواب ن یکار

  زیمه چه یاگرآروم باش  نه، یبب بیآس  یکس ستینشست: قرار ن  شیکنار ی رو صندل وان ی. س ادیب یسرکس یی بال  ایرو ازدست بدم 

 بذار.  گریدندون رو ج گه یکم د ه ی ره ی م شیخوب پ

داد: ستاره   رون یب تیهم گذاشت، نفسشو با عصبان یچشم رو  وانینگه؟! س  یز یچ یبود کشته بشه وکس ک یمثل دامون که نزد-

  ی جلو ست یقدر احمق ن  نیا روانیترسوندن ما سمت دامون رفته! س  ی برا گم یبابا دارم م ،یشیمنطق م  ی ب یل یخ ییوقتها  هی

ترسم، از   ی: داداش م زدیستاره تو صورت برادرش دو دو م یبذاره.چشما ارو بکشه وازخودش مدرک ج ی چشم اون همه آدم کس

کن ستاره، مثل   زد وگفت: به من اعتماد یسرش بوسه ا  یرو  د یخواهرشو تو آغوش کش وان،یترسم. س  ی م ی لعنت  روانیس  نیا

  یفیضع ۀباش   یا فه خ  یدر آغوش بردارش حل کرد، دستها رو دور کمرش حلقه کرد وبا صدا شتر یباشه؟ خودشو ب شه،یهم

 گفت.... 

  زش یر یشب زل زده و به صدا  یکینشسته و پاهاشو تو شکمش جمع کرده واز پنجره به تار یمبل یسالن رو  ی کیتو تار ستاره

  یسروسامان بده. اشک شونش یتونست به اون افکار آشفته و پر یمبل لم داد، نم  یبه پشت د،یکش  ی بارون گوش سپرده بود. آه

  ؟ ی تنها نشست نجایوحشتناک ترسوندش: چرا ا ی کیدامون تو اون تار یناگهان ی. صداختی زده اش ر خی  ۀ گون ی چشمش رو ۀازگوش 
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داد وآهسته    رونیستاره. نفسشو پرصدا ب یدامون آروم گفت: نترس، منم آبج .د یکش  یبلند  نیقلبش گذاشت وه  یدستشو رو 

 . میگفت: ترسوند 

  ی خوب ی روزها ی گذاشت، نامحسوس با پشت دست اشکهاشو پاک کرد: دلم برا  نیزم  ی پاهاشو رو ؟ینشست  یکیچرا تو تار گمیم-

  ی شناخت که وقت ی ستاره روم یمادرم. دامون حرفهاشو باورنداشت اون قدر ی ازهمه برا شتریکه با خانواده ام داشتم تنگ شده،ب

سرشو   ؟ینشست نجایا ییافتاده تنها یسؤاالشو دوباره تکرارکرد:اتفاق ستادیاست. روبروش ا یا  گهید  زِی دلش آشوبِ چ شه یتنها م

  یترسم دست به کار  یترسم، م  یم  روانی ازس  یشد: راستشو بخوا  ینم ده یدامون د ۀ سالن درست چهر یکیباال گرفت تو اون تار

  ی نم یچی که ازه  یساختش، من گهیکه نشه د کنه   لیتبد   یبه طوفان انمویاطراف ی ترسم زندگ یباشه، م  ریبزنه که جبران ناپذ 

دونم! دامون    ی دادمون؟نم  کارکنمیدونم چ ی هدف قرارداده، نم یکسانم رو تو زندگ  نیزتریترسم که عز ی م ی االن از کس میترس 

مقدمه   یدامون بود ب   ۀد ید بیستاره گذاشت ونشست. نگاه ستاره به دست آس  یرو برداشت روبرو   زتلفنیکنار م یصندل

  ی اش شد. هنوز سؤال اولشو جواب نداده بود که سؤال بعد  ره یستاره خ یاتفاق افتاد؟ دامون از سؤال ناگهان نیا ی:چطورد یس پر

  یراستشو بگو؟ خوبه؟ دامون دست  دمیدامون به جون آهو قَسَمت م ؟یگ ینم یز یاومده وبه من چ ییشد: نکنه سرآهو بال  دهیپرس 

بازشد: خوش بحال آهو   یشکرت گفت. لب دامون به لبخند  ایخدا یلب  ر یخوبه. ستاره ز و: به جان مادرم حال آه د یرو موهاش کش

 مثل تو داره.  ی دوست و زن دادش خوب

ازتون ممنونم. لبخند   نیتنهاش نذاشت  ط یشرا نیتو ا نکه یداره، از ا زدان یو  ن یثل تو ونوم  یخوب ی دوستها  نیخوش بحال آه-

  ی ستاره دوباره سرشو باال گرفت:حرف بد  ی خم شد. با صدا نییسردامون به پا ی مدت ی رو گرفت برا یلبخند قبل  ی جا یتلخ

درحق ماها    ییچه کارها ن یآه ی گفت: نه! اگربدون زد یدرش موج م یکه ناراحت یی به دو طرف تکون داد با صدا ی زدم؟دامون سر

  د یبه داد من رس  تیموقع نیتو بدتر  د ی رس  زدانیبه داد  ط یشرا نیتو بدتر  نیوادامه داد: آه د یکش  ی؛آهی زدیحرفو نم نیکرده ا

ازافراد محتاج رو   ی لیداد، دست خ امانها رو سروس  ی لیخ ید،زندگیرس  ن یپسرعموش به داد نو ی بد روح ی روزها نیوتو بدتر

  نیدرا یبفهمه به کس نینگم که اگرآه گهیبگم ستاره! بذارد ی گفت: چ ی مکث کوتاه ه یبلندشون کرد... بعد از  ن یگرفت و از زم

  اازخد شده، اما  بتیجواهر نص که یت  هی در واقع   ،ی دون  ینم ن یازآه یچی توه شه،ستاره یوناراحت م ری مورد حرف زدم از دستم دلگ 

هشت ماه انجامش   ی تو تو می بکن میکه ما تو سه سال نتونست  یبرگرده،کار یممنونم که تو رو سرراهش گذاشت تا دوباره به زندگ 

  شهینم ی چیکه با ه  می ونیبهش مد  ییجورا هی همه  ست،یبه تشکرهم ن ی ازین م، یکمک کن نیماست به آه ۀ فی حاال وظ ، یداد

  نییداشت از پله ها پا  ییپا یدامون بود. صدا ی حرفها جی. ستاره گمی که کمکش کن سته تیموقع  نیجبرانش کرد، حاال بهتر

پله ها   نییپا ن یبود رفت. سالن روشن شد. آه  یکیبرق که اون نزد د یاومد، توجه شون رو جلب کرد. دست دامون به سمت کل یم

  یهردو که بهش نگاه م یاومد روبرو سمتشون آروم به  ییوستاره افتاد با گامها . با روشن شدن سالن چشمش به دامون د یرس 

مبل   ینفرافتاد تنها رو  هی که چشمم به   نییآب خوردن اومده بودم پا  یچه خبره؟ دامون گفت: برا نجا ی: اد یپرس  ستادیکردن ا

برد   ینم مرو به ستاره کرد ومنتظرجواب شد. ستاره گفت: خواب د یبا ترد ن یستاره اس. آه دم یاما د لداستینشسته بود فکرکردم گ

  نیدرا  ینشان از اعتراضش بود: ستاره ما کل ن ی. نوچ بلند آهکنهیام م وونه یداره د روان یبا خودم خلوت کنم، فکر س  یاومدم کم

 نگرانم؟! ی گ یباهات حرف زده هنوز م وانیس  م،ی باره حرف زد
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 . فتهی ب ی اتفاق بد  ی کس ی برا ست ی: بهت گفتم که قرار ند یفش پر... دامون وسط حرستیدست خودم ن-

  ی باال. ستاره به سمت پله هارفت وصدا ۀ بره طبق فته ی وعمالً منتظر شد تا ستاره راه ب ساد یوا ی . کناریکرد   خودشلوغشیستاره ب-

 ....د یرو نشن ن یحرف زدن دامون با آه

کنند اما   د یخر  ابونیسرخ ی رفته بود تا مثالً ازسوپر رون یب وانیبا س  لدایگ ی نبارو ی هوا ن یادامه داشت. تو ا یبود بارندگ  یروز   دو

 وارد شد. شیشونینشسته رو پ یبا همون اخمها ن ی،آهید ییدراومد با بفرما ۀ تق ی هنوز برنگشته بودن. صدا

 اون لبت باشه.  ی لبخند رو  یشیدفعه وارد اتاق م ه یآروز به دلم مونده -

  ه ی  رونیب ایب ره؟ ی حوصله ات سر نم ییتنها  رون؟ یب ی ایو نم  نجایا ید یچپ ی چ یکنم مگه دستِ خودمه؟! حاال برا  کاریچ خوب– 

 تازه کن.  ییهوا

ساعته برن و برگردن االن سه ساعته   ه ی که قرار بود   لدایو گ وانیگفت: مثل س  ه یباکنا ن یکجا برم؟ آه  ادیکه م ی بارون نیبا ا-

موضوع اطالع نداره.   ن یازا یهنوزکس یول  فته ی ب ی اتفاقات خوب هی برگشتن ندارن. ستاره خنده اش گرفت: آخه قراره  الیرفتن و خ

 مهربانو جونم؟!   ی : چه اتفاقاتد ی زد پرس  ی برق نیآه یچشما

  نینه چندان دوربراش آست ۀ ند یخانم خوشش اومد درآ لدایاز گ پم یقرارشده اگر داداش خوش ت ؛ینگ  ی زیچ وان یوقت به س   هی-

 کنم.   یدخترِخوشبخت رو براش خواستگار  نیباال بزنم و ا

 . مید یخبر خوب هم شن هی  ش یاوضاع قاراش م نی! باالخره تو ایبه به! چه خبر خوب -

به چشم   یدست رو چشمش گذاشت: ا   نیهر دو به توافق برسن. آه  نکهیبشه و ا ی قطع جهیکه نت  یخودمون بمونه تا وقت  نیب-

 خانمم.

 نشد؟  یچشمت سالمت! از بابام خبر -

گفت افرادش همه جا پخش شدن. ستاره رفت کنار   ی نخوره دامون م روان یوقت به تور افراد س   هی زودتر برگرده  وان ینه! کاش س -

  نی. آهد یبند اومدن نداره، دلم پوس  بارون هم قصد  نیحرفو عوض کرد:ا ریمنحرف کردن ذهن خودش، مس ی برا ستاد یپنجره ا

دورشونه هاش حلقه و در گوشش نجوا کرد: خانمم االن   ستاد،دستهاشوی کنارش ا دونست   شینگران ۀموقع ستاره رو نشون  ی ب ۀبهون

کرد آغوش   یوآرامش م  تیکه احساس امن  ییبه همسرش چسباند، تنها جا شتریگردن. ستاره خودشو ب   ینترس برم ه؟ ینگران چ

  نگیداخل آورد تا به پارک نو یماش  وانیبازشد. س  ی کیکرد... درخونه با ت  یازپدرش درکش م  شتریکه بهتر و ب   یبود مرد  مردش 

 .د یرس 

 خانمم االن دلش آروم گرفت؟-
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ستاره گذاشت،  یاز جانب ستاره نشون داده نشد. نرم لبهاشو رو لبها ی عکس العمل  چیصورت ستاره برد. ه کی آره. صورتشو نزد-

به سمت   عیداد تا ازش جدا بشه. ستاره سر  تیو سرشار ازعشق رضا یطوالن ۀ بوس   هی موندن. بعد از  ی همون طورباق ی طوالن یمدت

 . نهیشو نب رمسرخ از ش  یتا گونه ها  د یپنجره چرخ

سمت صورت ستاره خم شد از   د ینشن  یجواب ی ستاره نشست. وقت ی لبها ی رو یحو قهرکرده؟ لبخند م  ایخانمم حالش خوبه -

با   شه یستاره مثل هم ؟یکش  یخودم برم!حاال چرا خجالت م  ی اون شرم مهربانو یصورت قرمزش لبخندش پررنگتر شد:فدا دنید

دوخت، ستاره رو مخاطب  دورکمرش انداخت. نگاهشو به باغ   دستشوشد.   نیآه ۀ کرد. سکوت جواب دوبار ی م یپرشالش باز

کرد، نگو   ی بهم توجه م ی لیخ ل یخواستم ،اوا یازخدا نم ی چیه گهی گلسو رسماً زنم شد د  یگفت: وقت   یقرارداد، با لحن ناراحت

رو دست   یشکستم ، بدجور  ی برسه، ستاره! بدجور دش یپل تیّتا به قصد ون کنه یکاررو م نیدادن من وخانواده اش ا بیفر  یبرا

سنگ   کهیت  هی تموم احساساتم بذارم و مثل   یباعث شد پا رو  اد،یبد باختم، گلسو باعث شد از تموم زنها بدم ب  ی لیخوردم، خ

شد،   زعوضیباورشون کرد، اما با اومدن تو همه چ د یهستن، نبا یزیبودم زنها موجودات نفرت انگ  ده یباوررس  ن یسخت بشم، به ا

گذشته نشدم   ن یاون آه د یشا گه،یآدم د  ه ی اومدم، شدم  رونیو منفوربودن ب ی الیخ یز اون حالت ب رفتارت شدم، ا ب کم کم مجذو

  ره، یپدرت تو رو ازم بگ  ذارم یکه درگذشته پر از احساس بود، ستاره! نم  شمیم  ینیباز همون آه  یروز ه یبا بودن تو مطمئنم  ی ول

شد تو نگاهش   رهیفاصله بندازه، خ نمونیپدرت ب  ذارم ینم یو تو هم منو دوست دار  م وار دوست دار وونه ی و د دمیحاال که بهت رس 

رو مطمئن باش.  نیا ستم، یا ی بابات هم م ی تونه ما رو از هم جدا کنه،اگر شده تو رو یکس نم چیوه  زیچ  چیوادامه داد:ه

پهنش گذاشت، چشماشو بست و به   ۀنیس  ی حلقه کرد، سرشو رو نیدستهاشو دورکمرآه   زدیدودو م  یستاره ازخوشحال یچشما

  ن یتو ا یزی ازهر چ شتر ین،بیزمزمه کرد: دوست دارم آه رلبیقلب همسرش گوش سپرد ز یصدا  ی عنی ایدن یسمفون  نیباتریز

همه، ستاره   ن یبه عشقش شده بود، اما با ا دنیرس  ی برا ی پدر ستاره سد  نکه یاگر چه تلخ بود آن هم به خاطر ا نی. لبخند آهایدن

  نیدختر باخته بود که ا ن یدلشو به ا  ی دونست از ک ی زد، نم ی اش بوسه ا یشمیابر ی موها  یدرآغوش فشرد، رو  حکمتررو م 

 وار دوستش داشت.... وونه ید نیچن

                  ********************************* 

  روانیبطور نامحسوس س  مانی. ساد یرس  ی م  جهیکرد کمتر به نت ی جستجو م شتریبود. هرچه ب نیدربدر دنبال ستاره وآه  روانیس 

پا انداخته و به مبل لم داده بود به   یپا رو  روانی. س ارهیب  ریکرد قبل از اون ستاره رو گ داینظر داشت تا اگر خواهرشو پ ر یرو ز

برگشت   روان یداد سمت س   یبه صندل ی چرخ نیخورم. نو ی تکون نم نجا یاز ا ی ستاره رو نگ  یجاکه   یشد: تا زمان ره یخ نینو

  رسه یدستت به ستاره نم ی پات سبز بشه ول ر یعلف درخت ز ی بمون تا به جا نجایا امتیق  امِیخواد تا ق یزد: دلت م  یپوزخند 

  چ یه ادیب یسرکس یی بال نکهیپسرجون، از ا  نیخم شد: بب نیبه خودش گرفت طرف نو یظاهر خونسرد  روان یباش.س  نومطمئنیا

  ایخلوت   یکوچه ا  هی تو  یروز  هی  ادی! فکرنکنم خوشت بیآدمکش یحت زنمیم  یندارم چون به خاطرستاره دست به هرکار  ییاِبا

فروان اما   مبا خش نی! نویهم دار ییبایاتفاقاً خواهر ز اد، یسرش ب یی راه خواهرت سبز بشم وبال ،سریا  گه ید ی هرجا ایراه شرکت 

اونو   نو یومادر وخواهر ا ی چرخ یکه راست راست م  ی!خودت خواهر ومادر ندارشعوریب ۀ کیجواب داد:خفه شو مرت ی نییپا یتن صدا
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  ییحساس هستن پس اگر بال ی لیناموسشون خ یدونم کُردها رو  یکه م   ییپس توهم خوب گوش کن! تا جا ؟یکن یم د یتهد 

چشم   ارم،یشو سرِمادر وخواهرت درم یوتالف ام یم یکه باش  ایدن  یتا هر وقت شده،هرکجا اد یب مهر کدام ازخانواده ا  ایسرخواهرم 

  ی نفس بلند  نینگاه کنه.نو روان یبخواد چپ به ناموس س  یدرهم شد:هنوز ازمادر زاده نشده کس  روانیس  یدر مقابل چشم. اخمها

!  روانیس  یکنه آقا د یوخانواده شو تهد  نیهم ازمادر زاده نشده که بخواد نو  یلم داد آرامتر ازقبل گفت: پس کس  یبه صندل د یکش

 که عوض داره گله نداره.  یز یبه اصطالح محترم! چ یآقا

  ،ی بد  لمیتحو  یتکرار  یخواد حرفها یحرفها پُره، نم نی: گوشم ازاد یحرفشو بر نیجوجه،منتها هر وقـ....نو یتو هنوزمنو نشناخت-

 . ادینم رتیگ  یزیچ  نجایچون ا ی دنبال همون ستاره جونت بگرد  یبهتره بر 

تماس گرفت. تموم   زدانیفوراً تلفن رو برداشت و با  نیرفت و محکم در رو بهم زد.نو  رونیجناب فخرا!ب یپس خودت خواست-

 باشه. بعد از قطع تلفن با پدرش هم تماس گرفت....  نویکرد ازش خواست مواظب م  فی ماجرا رو براش تعر

و به معدن    رونیبده. ازدفتر ب ر ییتغ د یخواست تا فرم قردادها رو تو سال جد  یقراردادها کرد، ازمنش  ستیبه ل ینگاه دامون 

 رفت.....

دفترمنتظرش بود. پشت    انجام داد. نواقص رو به سرپرست گوشزد کرد و دوباره به دفترش برگشت. رضا تو ی کامل ی بازرس  هی

ازتهران زغال   میدوباره پُرشون کن  د یشدن با ی مبل نشست: تموم انبارها خال ن یکترینزد ی :چه خبر؟ رضا رود ینشست پرس  زش یم

هم   زد یسنگ  ۀ کارخان ۀند ینما م، یبراشون بفرست د یبا نیکه تا بعد ازفرورد  می دار د یسفارش جد  ه یوکُک خواستن، از اصفهان هم 

خواد با خودت حرف   یداشته باشه، بهش گفتم رفته سفرممکنه تا چندماه برنگرده حاال م   نیبا آه م یمالقات مستق هی خواسته 

 تا اون موقع برگرده.  نیآه د یشا د؛ یازع د بمونه بع زد ی ۀند یتکون داد و گفت: باشه، اما مالقات نما ی بزنه. دامون سر

 داره؟  یچه مشکل نیدامون،آه-

 ره؟ یگ  یآهو بهونه نم نم ینگم، بب یز یچ یشرمنده رضا جون خواسته به کس-

 با آلما جور شده.  ی نه حساب-

برات جبران   یروز  ه یاومد، انشاءا...  یسر آهو م یی ! ازت ممنونم رضا، اگر آلما نبود معلوم نبود چه بالیتوهم تو زحمت افتاد -

 کنم. 

مدت   نینداشته تازه آلما هم تو ا یزحمت چیمونه به خداه ی آهو مثل خواهرم منباش، یچ یگفتم نگران ه ، یکن  یچقدر تعارف م -

 دراومده.    ییاز تنها

 . دنشید ام یتونم ب یحالش چطوره؟خودم که نم -



 من ستاره  دیام

258 
 

 تونه راه بره.  یم  گه یبهتره، د یلیحالش خ-

 مشکل منم حل بشه وآهو زودتر برگرده خونه.  ن یا دوارمیتنگ شده ام ی لیدلم براش خ-

 دونه؟ یموضوع روم نیآه-

 .ی ونگرانش نکن  ی آهو بهش نگ   انیاز جر یز یدفعه باهات تماس گرفت چ ه یخوام اگر   یازت م  م یبهش نگفت یچیه-

 راحت باشد..... التیخ-

کارخودت بود. مرد لبخند    ۀفقط تو رَست  ن ی،ایکن  یم داش یدونستم پ ی سرداد به مرد روبروش نگاه کرد: م یقهقهه ا  روانیس 

داد که منظورشو   یاشاره ا  ش یکنار ۀمبل بلند شد به نوچ ی از رو روانیآقا. س  م یکن  ینم غ یما در ی زد: شما جون بخوا  یمرموز 

!  ریآه  یکن  ی اسمت آتش به پا م ی :حقا که به معند یشونه اش کش یرو  ی دست ستادیا د مر یرفت. روبرو  رون یو ازسالن ب د یفهم

  ی سر وصدا با خودت ببر یتو اون خونه، ستاره و اون پسره رو هرطور شده ب   یو بر   یخوام چند نفر ازآدمهاتو بردار  یحاال ازت م

 کنم.  یم  امکیپ براتهم جلوت سبز شد بکشش، من تو کردستان منتظرتم، آدرس رو  یکردستان، هر ک 

 اد؟ یکنه دنبالمون م نی کنم ع کارش یرو چ مانیسا  ن یا ،یز یچ هی خان! من کارمو بلدم، فقط  روان یچشم س -

 مراقب باش. یلیهم هست خ وانیبرادرش س  یکینره هرجا ستاره باشه اون    ادتی  یبا من! راست مانیسا-

 برم دنبال کارم.  ست ین یچشم آقا! اگر با من امر ی به رو-

 باش....  برو فقط مواظب-

 بودن تا کارشون رو شروع کنند......   یداشتن. منتظر فرصت مناسب  رنظریوافرادش خونه رو ز ر یبود آه ی روز چند 

  رمی سرش مرتب کرد وگفت: من دارم م ی گلناز چادرشو رو ؟یداشت  یاومد: بله گلناز جون؟ کار   نییگلناز ازپله ها پا یصدا با

خراب شده،   فون ی آ ی بازنکن یهر کس ی مواظب باش در رو به رو ، یکار ه ی  یدامون برا ش یهم رفته پ  لدایگ  ام،یب ر ید  رون،ممکنهیب

کنم زود برگردم.   ی م ی سع رهیدرستش کنه، شام رو هم آماده کردم فقط حواستو بده ته نگ  تا اره یب رکار یتعم  هی  الیقراره دان

  ی رو از رو لدهای. گلناز کنیو برگرد د یراحت بر  التیبا خ شه، یم  ستاره با لبخند گفت: گلناز جون چشم تموم سفارشات تون انجام

  ی خواهم تا وقت  ی نم د یدستم امانت ن یتو وآه ستمیخودم ن دستمادر،   زنهیرفتن گفت: دلم شور م رونیبرداشت قبل ازب ید یجا کل

زد: چشم!   یگلناز لبخند  ی دلگرم  ی. ستاره برا هیسخت ی لیآخه امانتدار بودن کار خ فته ی ب ی نکرده براتون اتفاق ی خدا د یی نجایکه ا

 ....... د ی شما هم مواظب خودتون باش 

گذاشت و به آشپزخونه    یکه تو دستش بود رو کنار  یکرد هشت شب بود. هنوز گلناز برنگشته بود. کتاب ی واریبه ساعت د  ینگاه

  کلیودرشت ه بهیمردغر ه یکه برگشت به سالن با   نیخاموش کرد،هم رِاجاقو یافتاده زمطمئن شد جا   یبه غذا زد وقت ی رفت سر
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آشپزخونه پناه گرفت.   زی . پشت مد یکش ی بلند  غی به صورت داشت روبروشد. ج ی اهیس  نقاببود و ستادهیکه تو درگاه آشپزخونه ا

سکوت مرد ترس رو   ؟ یوارد خونه شد  ی چطور ؟ یهست ی: تو ک د یدرش نباشه پرس   یکرد ترس  یم  ی که سع ی محکم یبا صدا

ن هم مشغول تلفن زدنش بود. مرد  یاز داروهاش کالً خواب بود.آه یکیباال به خاطر ۀ در طبق وانی به جونش انداخت، س  شتریب

اسم   دنی . ستاره با شنشمیعروسک روبرو م هی نگفته بود با  روانی: س د یرس  ز یم ۀ گ یداشت تا به سمت د ی قدمهاشوآهسته برم

  هی ! چرا پشت بقاد؟یبگو اگر مرده چرا خودش نم زیهمه چ ی ب روانیپرخاشگرانه گفت: برو به اون س  د، یرنگ از روش پر روانیس 

 شه؟ یمپنهان 

وحرف   دنی چرخ ی زمی حرفها رو بهش بگو.هر دو دور م نیخودت ا یباهاش روبرو شد  ی ببرم، وقت  ششیاتفاقاً گفته که تو رو پ-

  ه یشد با  ک یبه درگاه آشپزخونه نزد  یرک یازبچه ها سر برسه، با ز یک ی د یزمان بخره شا قیطر نی کرد از ا ی . ستاره سعزدنیم

  نیشد ومحکم زم دهیلباسش ازپشت کش د یچهارم نرس  ۀانداخت، با دو سمت پله ها رفت. به پل  رون یجهش خودشو از آشپزخونه ب 

  ی نبود روانیبود که مرد روش چنبره زد وگفت: اگرمال آقا س  امدهی خودش ن آخش کل سالن رو پرکرد. هنوز به ی خورد. صدا

بکشه. با   رونیاون غول تشن ب یوپا رِدستیکردم عروسک کوچولو.ستاره تقال کرد خودشو از ز یم  کسره یجا کارت رو  نیهم

چندش   ۀبرد با خند  کتریرتشو نزدتونست ازخودش دفاع کنه. مرد صو ی کرده بود ونم  لیافتادنش از پله ها درد تموم قدرتشو زا

شد   ی م کتری عروسک خوشکله؟...**...صورت مرد لحظه به لحظه نزد گمیخوره درسته م یبرنم ییبوسه که به جا هی گفت:  ی آور

به سمت عقب   یکیمرد احساس کرد توسط   د،یصورت ستاره رس  یسانت ه یداد. به   یچشماشو محکمتر رو هم فشار م  رهوستا

بود که به سر    ییپرتابش کرد. مشت ولگدها واری امانش نداد وبه سمت د ن یلگد محکم آه اد یتا خواست به خودش ب  شه،یم دهیکش

نفس نفس   کهیدرحال  سادیباال سرش وا نی بلند شدن نداشت. آه یونا  افتاد ی گوشه ا  حالیاومد. مرد ب ی وصورت اون مرد فرود م

چپشو از درد    ی بهش زد وسمت ستاره رفت، داشت بازو یا گه یلگد د هی آشغال؟  ی کرد ی م ی اضافه ا چه غلط  ی گفت: داشت  زدیم

مبل   ی رو  ن یبا کمک آه ، گفت  یفی ضع ۀستاره بل  زم؟ ی عز یبازوش، کمکش کرد بلند بشه: خوب ر یداد. دست برد ز یماساژ م

آروم   ن ی. آه سه یاسلحه روبرو شد. مرد دوم با اسلحه اشاره داد کنار وا هی ... با ارهیستاره ب یبرا ینشست. رفت آشپزخونه  تا مسکن

  ند چه خبره؟ مرد سوم مرد اول رو بل نجای. مرد سوم هم وارد شد. ستاره دردشو فراموش کرد: اد یعقب عقب اومد تا کنار ستاره رس 

بازشد.  ی کیشدن در با ت اط یکه وارد ح نید. هم رو از سالن خارج کر  نیبرد. مرد دوم با اسلحه وبدون حرف ستاره وآه  رون یکرد وب

 ییرو به ساختمان راهنما رکار یبرگشت تا تعم الی. در بسته شد. داند یتو دل هر دو تاب ی د یوارد شدن. ام گه ینفر د هی با  الیدان

مرد سوم    یا صدارو نشونه گرفته بودن برخورد. دو قدم جلو رفت که ب ن یاسلحه بدست  که ستاره وآه د کنه، با تعجب با دومر

  هویجلوتر رفت.  گهیتوجه به حرف مرد، دو قدم د  یب ال یکنم. دان ی م  ک یجلو شل یی ایب گهیقدم د ه یشد:  خکوبیسرجاش م

  وار یاز ترس به د رکاریرو هدف قرار داده بود. تعم الیندا  ی. مرد پاد یشد. نگاهها سمت صدا چرخ ده یشن یخفه ا  کیشل یصدا

هم   ی که همان مرد هشدار داد: سر جات بمان! با کس  الیاومد. ستاره خواست بره کمک دان ی وصداش درنم دهیپشت سرش چسب

ستاره   یچشمانه تکون داد.  ۀبه نشون  یبا درد به ستاره نگاه کرد سر الی. دانشهیم کیدوم تو مغزش شل  ۀندارم گلول  یشوخ

ادار کرد به پشت سرش برگرده مرد دوم با اسلحه اش محکم به  نگران رو و ۀ ستار نیآخ آه یشدن. صدا ی همراه با آسمون ابر

اسلحه   نیبکنه،از کوره در رفت: اگر مرد هست  یکار  چیتونست ه ینم نکه یاز ا یکمرش زده و از درد دوال شده بود. ستاره عصبان
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گفت:عجله    ی. مرد سوم عصبنید یو جوالن م  د یخون یم  ی کرکر نطوریباز ا نم یبب د یبا من طرف بش نیایوب  نیبذار نیهاتون زم 

  یز یپسره براثر خونر نیا ی خوا ی اشاره کرد: تو که نم الیبه دان ،یندازی رو به خطر م ی کیجون  یکن  ر یکه تأخ  قهی کن هر چند دق

 ن دنبال اون چند مرد رفتن.....یپر از اشک به همراه آه ییستاره با چشما ؟یخوا  یم  رهیبم

  ی داخل موها  یدست  یبا ناراحت وانیشد به بخش منتقل شده بود.  س  ی م یبود. چند ساعت الین دانمنتظر بهوش اومد  سیپل

با فاصله کنارش نشست،   لدایمن بود. گ ر ینشدم؟!همه اش تقص داریپرپشتش کرد وگفت: خبرِمرگم چطور با اون همه سر وصدا ب

خودتو ناراحت   ستیکس مقصر ن چیگفت:ه  وانیخورد،رو به س  یجم نم ال یلحظه از کنار دان ه ینگاهش به مادرخسته اش رفت 

 رسونده.   مارستانیرو به ب الیاونجا بوده ودان رکارهی نکن، بازخدا رو شکر اون تعم

 کشم تو صورتشون نگاه کنم. یاز مادر و بردارت خجالت م -

 . شهیهم مرخص م گهیهم خوبه تا چند روز د الیحال دان کنه،یم ست،درک یمنطق ن ی مامان اون قدرها هم ب-

 . کنهیکار خودشو م روان یبجنبم س  ریدرخطره، د نیبرم، جون ستاره وآه د یمن با  لدایگ -

 بذار اونها دنبالش برن.  سه،یکار پل نیا-

خواست حرف دلشو بگه اما حاال  یداشت، م  د یرفت ترد ی که مدتها بود باهاش کلنجارم  یتو گفتن حرف  لدایبرم!گ د یخودم با -

 نگاه کرد.  لدایمتعجب به گ وانی. س امی منم باهات م ی زد: اگر تو بر ا یرفتن به کردستان مصمم بود پس دل به در ی برا وانیس 

  یمات حرفها  وانی. س ذارمیتنهات نم امیمنم م  یکه هر جا تو بر  یخوام بدون یاما م  ستین نجایحرفها ا نیا ی دونم االن جا  یم-

رو بهم گفته ازم خواسته اگردلم باهات بود تنهات نذارم،من   زی! ستاره همه چوانیادامه داد: تعجب نکن س  لدایبود. گ لدایگ

بهت   لداینشده اس، گ ی نیب ش یدختر پ نی : ازدست ستاره! اد یکش ینفس راحت وانیباختم. س  هتکنم که دلمو ب ی م نجا،اعترافیا

که   یهست ی کنم که توهم همون دختر  یمنم اعتراف م   م،ی موضوع با هم حرف بزن  نیا ۀ برگشتم مفصل دربار ی وقت  دمیقول م

 بکنه.  ف یازت تعر  دمیدنبالشم، به ستاره حق م

 . امیپس بذارهمرات ب- 

 دارد.   اجیبهت احت شتری ب  نجایم، مادرت اتونم تو رو با خودم ببر ی خطرناکه! نم یل یخ رم یکه من م  یراه نیا-

 مطمئنم.  نو ینباش، دامون حواسش بهشون هست ا ال ینگران دان-

 . یدار  نتیجواب تو آست هی تو  ارم یم ی بگم، من هر بهونه ا یدونم چ ینم-

 مجبورم نکرده.  ی کس ام ی! تازه من خودم خواستم بوانیآقا س  م ینیما ا-
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 بدم؟  ی جواب مادرت رو چ-

اون قلق مادرتو   گمیرو به دامون م زیمنم با مادرم حرف بزنم ،همه چ  ستیقرار هم ن  ، یجواب پس بد  ی خواد به کس ی تو نم-

 کنه.  شیراض ی دونه چطور  یدستشه م 

  ۀ. گلناز با لب ستادیکه گلناز بود رفت. تو چهارچوب در ا ی رو نداد. به سمت اتاق لدا یوفرصت حرف زدن به گ  شهیم ی چ نمیحاال بب-

به   ی. نگاهستادیوارد شد کنار تخت ا وانیپسرم؟ س  یالزم دار  یزیچشم پراز اشک شو پاک کرد با بغض گفت: چ  ۀچادر گوش 

 .ستی ن ی نگران یگفت جا  یگرفته گفت: خوبه، دکترش م یگلناز با همان صدا   ه؟: چطور د یغرق خواب کرد پرس  الیدان

 .نیافتاد خوام، شماها هم به خاطر ما تو دردسر ی من معذرت م-

وجون    فتنی راه ب ابون یکه نذاره اسلحه بدست تو خ ره یروبگ  یاراذل اوباش  نیچن ی جلو د یبا سیپل  ست،ین ی رکسینه مادر! تقص-

 مردم رو تو خطر بندازن. 

  م یبهتون زحمت داد یلیمدت خ نیتو ا اره،یسرشون ب ییهرآن ممکنه بال ی اون عوض ن، یخوام برم دنبال ستاره وآه ی راستش م-

 روز بتوانم جبران کنم.  ه ی  دوارمیبه خاطر تموم زحماتتون ممنونم، ام

و   م یدوباره دورهم جمع بش  یروز   هی زود  یل یخ دوارمیواجب ترهستن، ام  نیبرو پسرم! ستاره وآه م،یاتفاقاً بهتون عادت کرده بود -

انشاءا...  د یکن یمعذرت خواه  ال یکون داد: از قول من از دانت  یسر وانیمشکالت هم تموم بشه، برو دست خدا به همرات. س  نیا

: مواظب خودت  ستادیا وان یس  یکنم. گلنازبلند شد روبرو  ی م یو شخصاً ازش عذرخواه ام یم دنشیماجرا تموم بشه به د نیا ی وقت

بهش   یادی وسالم به مادرش برگردون، آهو ز  ح یرو صح نیها نجات بده، آه یزود ازدست اون عوض ی لیباش مادر! ستاره رو خ

 . فتهی عروسم ب یبرا  یخوام اتفاق یوابسته اس نم

 .فتمی جمع کنم تا زودتر راه ب لمویمن برم وسا د ییبفرما یمرخص  ۀکنم، حاال اگر اجاز ی اما تموم تالشمو م دمیقول نم-

  ی مواجه شد. با لبخند  لدایدرهم گ  ۀافیگفت. برگشت که ازاتاق خارج بشه با ق  ی رلبیز یدست شماست. خداحافظ ماهمۀاجاز-

من   لدایبرگشت، آروم گفت: گ ستاد،یبه اجبارا  وانی. س د یکت شو کش  ن یپشت سرش راه افتاد آست  لدایآروم از کنارش رد شد. گ

مادرتم   ۀشرمند  الینداره، پر ازخطره، من هنوز به خاطر دان ییانتها رمیرو که م  ی راه نیتونم تو رو با خودم ببرم، بهت گفتم ا ینم

 استغفرا... دختر دست از لجاجت بردار.   فته،ی اتفاق ب هی تو هم  یبرا  یکاف

 ! یتو بهم قول داد-

ثبته؟  اگرهنوز جوابت م ؟ یکن  یکار رو م نی ا یماجرا منتظرم بمون  نیا انیخوام تا پا ی! اما ازت م لدایبهت ندادم، گ  ی قول  چیمن ه-

گردم   ی پهن تر شد: پس حتماً برم وانیپسرِبد! لبخند س  ری: زبونتو گاز بگ د یوسط حرفش پر  لدایکه برگردم اگر هم.... گ  دمیقول م

 صبورباش. موقع کنم تا اون    یخواهش م
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 نگرانتم.-

 برم که زودتر به کارهام برسم.  یذاریحاال م شه ینم م یمن طور یوستاره باش  ن ینگران آه د یاالن با-

تکون داد: شماره تو دارم زنگ    یلداسریگردم. گ ی : به خاطرِتو هم که شده برمد یکش ی نفس راحت وانیها! س  یبرگرد  یقول داد -

 ! یزدم جواب بد 

 حاال اجازه هست برم؟  دمیاونم به چشم جواب م-

 !د یی ما هم دست شماست ازسر راهش کنار رفت:بفرما ۀاجاز-

گرفته و   یرفت. هنوز نرفته دلش تنگ شده بود. با دل  رونیشد تا از در ب وانیب خودت باش،خداحافظ. نظاره گر رفتن س مواظ-

 بود رفت.... ی بستر الیکه  دان  یبه اتاق  نیغمگ  یصورت

د. کم کم  بو هوش یگذشته وستاره هنوز ب  یچشماتو بازکن. مدت طوالن زمی! ستاره جون! عزیبار ستاره رو صدا زد: خانم چند 

به   ی دست یکردن اتاق لب تخت نشست با کالفگ   یسکوت وط نیکرد. خسته از ا یبارعرض اتاقو ط  نیشد. چند  ی داشت نگران م

 داد.....   رون ینفسشو پرصدا ب د،یصورتش کش

با سقف نداشت. تخت   یچندان ۀکه فاصل  ک یکوچ ۀ پنجر هی کامالً ساده با  ، یمتر ستیب ی . اتاقد یاتاقو کاو نییازسقف تا پا نگاهش

  یوقته اونجا گذاشته شده. نگاهش رفت سو  ی لیاتاق بود،معلوم بود خ ۀگوش   زیم  یکه رو   ییغذا ینیوس  ی واریکمد د ه یبا  یمعمول

کرد.   یاز اونو حس نم  یچیگذشت وه یبه صورتش شد. زمان م  رهیبهش زد. دل نگران خ ینرم ۀستاره، دستشو گرفت وبوس 

غذا رو دست نخورده   یرفت. وقت ز یپر از غذا وارد اتاق شد. طرف همون م گهید ی نیس  هی نقاب به صورت با  یباالخره در بازشد زن

رو با خودش    یقبل ین یس  یحرف چینگفت. زن بدون ه یز یچ نیآه ن؟ی: دوست نداشتد یپرس  یدست وپا شکسته ا   یبا فارس  د ید

 برد در رو هم پشت سرش قفل کرد....

آب   وانیازشون نشد؟ گلناز ل  ی: خبرد یکرد. بعد رفتن سرگرد از مادرش پرس  ف یسرگرد تعر یجزءِ به جزءِ ماجرا رو برا الیدان

ناز گفت:  رو گرفت و منتظر جواب شد گل   وانیل  الی. دانیر یکم جون بگ   هی رو دست پسرش داد کنارش نشست: بخورمادر  وه یم

 نشده؟  ی خبر چیهنوزه

 داشت؟ گلناز گنگ نگاهش کرد.  یل یدوست وک  هی  وانیس -

 کمک کنه.   وانیاون بتونه به س  د یشا-

 . ستین ی به کمک کس  ی ازیخودش هست ن وانیس -

 کنند.....  داشون یخدا کنه که زودتر پ-
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  نیآه م؟یی: ما کجاد یپرس  حالی داد ب  نیآه  ۀشو به شون  ه یبراش آشنا نبود. تک یچی ومنگ به اطرافش نگاه کرد. ه  جیگ ستاره

 دونم. ی شالشو سرش انداخت و مرتبش کرد آروم گفت: نم د ی لختش کش  یبه موها یدست

 م؟ یی نجایچند روزه ا-

 که چند روزه؟   ی چ یعن ی: د یدونم. ستاره دل نگران پرس   ینم قاًی دق  شهیم  یاگر اشنباه نکنم چند روز -

 رم. خبرندا ی چیگفتم که ازه-

  وهیش  نیاز ا فته یلج ب  ی با کس ی پدرمه، مطمئنم، وقت ی از شگردها یکی  ن یا فته،ی داره م  یاتفاق ه ی یعن ی ستین ی خوب ۀ نشون نیا-

 به پدرت داره؟   یچه ربط  نجایما رو به زور آورده ا روان یکرد: س   ی اخم نی. آهکنهیاستفاده م

که    یروان یزد: س   ی د یبا حرص اطراف رو د نی بکنه؟ آه یبابام تو محدوده اش کار  ۀجرأت داره بدون اجاز روانیس  یکن  ی تو فکرم-

کنارش   نی اومد. سمت در رفت چند بار با مشت محکم به در زد. آه نییترسه. ستاره از تخت پا ی من شناختم ازپدرت هم نم

 !باز نکرد یبار در رو زدم کس نیاس، من چند  دهیفا ی : بسادیوا

اون از   زنه، یشو بهش م  شیبعد ن  کنه،یم ی مدت باهاش باز ه یروشکنجه کنه اول  ی بخواد کس ی وقت  یشناس  یتوهنوز پدرمو نم-

 . برهیلذت م یباز نیا

  ن یزل زد:امکان نداره! آه  نینکرده باشه تا تو رو گمراه کنه ؟ ستاره به صورت آه  د یشگرد باباتو تقل روان یاز کجا معلوم که س -

مطمئنم. ستاره متفکر   نو یا کنهینم یباشه هرگز با روان بچه اش باز نی زم  یآدم رو   نیبرگشت ولب تخت نشست:  پدرت اگربدتر

بود. زن   شیرگرده.همون زنِ چند ساعت پبازشدن درباعث شد به پشت سرش ب  یزد. صدا زل  ی. به گوشه ا ستادیوسط اتاق ا

  ی زی: شما که باز چد یپرس  یفارس -یکرد  ۀ دست نخورده رو برداشت با لهج ی نیگذاشت وس  زیهمون م  یرو رو   ینیدوباره س 

  چیکرده لب به ه ی زندون نجا یما رو ا یچ  ی ونپرسم برا  نمیرو نب  ستیی ر نیگفت: تا ا نیکرد آه  یستاره به زن نگاه م  ن؟ ینخورد

رفت و در پشت سرش قفل    رونیحرف گشاد شدن ب نیزن از گفتن ا یناموست بگو. چشما یب سییبه اون ر نوی ا م،یزن  ینم زیچ

 شد.

 ؟یشناس  ی خانمو م نیا-

 نداره. نیبه جز ا ی نه! فکر کنم مسئول غذا آوردن وبردنه چون کار-

  زهمکالم یچشم ه ۀک یکلمه با اون مرت ه یساکتش کرد:حرفشو نزن که بذارم  نیهبلند آ  یحرف بزنم باو... صدا روانیبذاربرم با س -

 .یبش

 نزد....... ی حرف گه یستاره! ستاره د گهیداد زد: بسه د  نیآخه...آه-
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                ************************************** 

لب تخت   روانیو دستشو دورکمرش حلقه کرد. س   ستادیکنار ستاره ا نی اون اتاق گذاشت. آه ی پا تو  روانیچند روز باالخره س  بعد 

دست   ی مجبورم کرد ی باشه، ول  یاتاق نیهمچ ه یتو    ستیدخترِثروتمند کُرد ن  هی دونم در شأن   یبه اتاق انداخت: م ینشست. نگاه

سراصل  ی ریآروم به خودش گرفت: چرا نم ی مشت شده شو پشت سربرد ظاهر یدستها تیکار بزنم. ستاره ازعصبان  نیبه ا

خواست سمتش هجوم ببره که ستاره نگهش   نیخوام. آه ی پا رو پا انداخت: خودتو م روان یس  ؟یخوا ی م ی مطلب؟ بگو ازمن چ

کُردها چشم بد به ناموس   ی و!تروانیس  یکرد: آها روان یجور جماعت رو خوب بلدم، رو به س  نیمن زبون ا ن، یداشت: آروم باش آه

خوب   نم ی! ااکویدونم دخترِد  ی: خوب مستادیبلند شد روبروش ا روانیس   ه؟ ی کار چ ن یمجازات ا ی دون  یم  ؟یچ  یعنیداشتن   یکس

رو با جون ودل قبول    یسکیر نیخودش زد که من چن ۀ نیخواد. با دست محکم به س  یم  ریدلِ ش   اکویدونم درافتادن با د یم

که نزدم و چه   ییبه خاطرت دست به چه کارها نیکردستان؛ بب  یدخترِکُرد تو  نیباتریکردم و پا جلو گذاشتم، اونم به خاطر ز

  یروانیتونم باورکنم س  ی تأسف بارتکون داد: نم ی ! ستاره سردمیرو به جون نخر  ی نامربوط ی رو که نشکستم وچه حرفها ییقانونها

کرده باشه،   ف یخوار وخف ششیقوم و خو ی طرفه اش خودشو جلو هی دختر وعشق   هی بردن به خاطر  ی حساب م که همه ازش 

 روان؟ یس  ی ات سر بلند کن فهیتو طا شه یروت م گهید

اجازه ندادم بهت عروس خون بس بگه؛ از ترسم همه الل شدن، خفه خون   ی! من به کسیچیست،هیبرام مهم ن ی چیه گه ید-

 . ستین یانصاف  یهمه ب نیگرفتن پس حق من ا

االن شوهر دارم وشوهرمم دوست دارم، دوست که نه عاشق و مجنونشم! نذار   ،منی احمقانه ات بردار یکارها  نیبهتره دست ازا-

  نجایزد: من ا ی پوزخند  روانیبچگانه. س  ی و کارها دهیپوس  د یعقا  یسر  هی شکسته بشه اونم به خاطر  فه یدو طا نیحرمتها ب

و به پشت سرفرستاد. با دو دست   د یستاره رو سمت خودش کش نی . آهیبر  یازش اسم م  قه یکه دم به دق نم یب ی نم یشوهر

! اگر من  شه؟ ینم ت یزد: تو حرف حساب حال ادیافتاد فر نیزم یزد که محکم به عقب پرت و رو  روان یس  ۀن یمحکم به تخت س 

ازدهنت دراومد بارم   یهرچ دم یاللم واجازه م زنم، ینم ی چون حرف ی کنم؟ فکرکرد  یم  یچه غلط نجایپس االن ا ستمیشوهرش ن

جلوتررفت   گه یدو قدم د  نیآه ؟ یهم که هست ی : وحشد یرو نداشت بلند شد چهره درهم کش  یحرکت نیانتظارچن روانیس  ؟یکن

بلغور کنه اون   و یاون دهنت باز بشه وبخواد هرحرف گهیبارِد هی ! گهیبارِد  ه یچشم تو چشمش شد: فقط  ستاد یاش ا نهیبه س  نهیس 

  رونیمونه،ناموس دزد! ب ی نم یتالف   یکارت ب ن یکرد: ا ی ازش فاصله گرفت دم در مکث روان یبندمش. س  یم  براتوقته که خودم 

 رفت و در رو محکم بست..... 

بدون توجه به حرف ستاره کارشو    نیرفت. آه  جیسرم گ ی قدر راه نر نیا شه یگفت:م  یکرد ستاره عصب  یاتاقو گز م  مرتب

  ی کنارش زد و دوباره به راه رفتنش در اتاق ادامه داد. ستاره با حال نیآه  ؟ یریآروم بگ  کارکنم ی: چسادیتکرارکرد. ستاره جلوش وا

تا از دست شماها راحت بشم.... توان حرف زدن رو نداشت واشکش روان    :خدا منو بکشهگفتافتاد با بغض  ن یزار دو زانو رو زم

 خوام. یرو نم  یزندگ  نیحرفو نزن! من بدون تو ا نیگفت: ستاره، جان من ا ی منقلب کنارش زانو زد با مهربان نیشد... آه
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 . یشد  یاگر من نبودم توهم االن گرفتار مشکالت من نم-

. با  یزیبرام عز ، یچون تو رو دارم، چون کنارم نهیریمشکل برام ش  یبا مشکل و ب  یدگ زن نیحرفو نزن، ا نیا گه ی! دسسسسیه-

 با خودش خلوت کنه....  ی فاصله گرفت تا کم نیاشکهاشو پاک کرد ازآه نیسرآست

انگشت  وانیبوده وهست. س  روان یبابا نداشتم اون تابع س  یتو کارها ینقش چیمن ه  یبفهم یخواه یگفت: چرا نم  ادیبا فر مانیسا

به   یعقل تا حاال ک ی ب ۀکشمت، آخه پسر   یخودم م اد یسرِستاره ب ییبه خدا اگربال مانیسا نیسمتش نشونه رفت: بب دشویتهد 

  نیپشت خانواده شو زم  ست یکه داره حاضر ن یی ها ی! با تموم بد روانیس  نیهم ؟یش باش یکرده که تو دوم  انتیخانواده اش خ

 !مانیحرفشو قورت داد واستغفرا... گفت و ادامه داد: ستاره خواهرته! ناموسته! بفهم سا یۀ نادون.... بق ی توبذاره اون وقت 

به کارش نداشته باشه   ی کنم کار دایکمکش کردم ستاره رو پ ی بهم قول داد وقت ه؟ی چ روانیدونستم هدف س  ی به خدا من نم-

سمت مبل رفت ونشست   ی حالیتکون داد با ب  یبا تأسف سر  وانیقدرنامرده. س   نیدونستم ا  یمنم رو قولش حساب بازکردم، نم

  چیه ید یکه با فرار خواهرت نفهم یهست  یباشه، آخه تو چه جور برادر  اورده ین ون سرش  ییتا حاال بال شرف یب ن یوگفت: خدا کنه ا

کنارش زانو زد آرومتراز قبل    مانیکنم؟ سا  کاریقدرخنگ؟ من ازدست تو چ نینداره؟ آخه آدم هم ا ز یهمه چ یبه اون ب یعالقه ا

  لی! مگه اون افهیو طا ل یا یداد زد: گوربابا  وان یس  نباریاسرشو بلند کنه...  فه یوطا  لیکه کرد بابا نتونست تو ا  یگفت: ستاره با کار

شکمباره وشکم پرست   ی تبه سرِ بابا زدن که حاال بزنند؟ به قول ستاره مش ی تا حاال چه گل  یزنیکه تو ازشون حرف م ی ا فه یوطا

روزگار بر وفق مرداشون    که ی به حال روز ی اما وا ندازنیبراشون خوب باشه دور بابا چه چه وبه به راه م  ت یکه هر وقت موقع

وآخت بلند بشه و کَکِ شون هم نَگزِه تو به    نیزم  یکنند که با کمر بخور   یم  یچنان پشتت رو خال  ستنینچرخه، خدا رو بنده ن 

  رچهارچوب در ظاهرشد. دو براد یتو  اکویخورد وبرگشت. د  وار یباز شد که به د ی از اتاقها طور یکی!... درِفهی! طالیفام یگ یاونها م

گفت: من   ازمبل ها نشست اخم کنان  ی کی یاش رفت رو  یگ ی. عصا بدست و با غرورهمسادنیبهم نگاه کردن و سرجاشون وا

 ن؟ ی..نرفته بودرونی...بریبا تته پته گفت:بابا... شما ب مانیمزاحم حرف زدنتان شدم؟ سا

هم به   مان یکه نشست سا وانی! س د ی ادامه بد  ن یگفت  یم  نیخوب! داشت ن، یبرگشتم شماها خواب بود ی چرا رفته بودم، وقت-

تاد!   اکوید یعنی!من پسرِ شما د یروهم بشنو نیبهتره ا نید یرو شن زیبه حرف اومد: حاال که همه چ  وانیاز اون نشست. س  تیتبع

هم   ایدخترِدن  نیبدتر نکهی کنم و نخواهم کرد،ولو ا ینم  یخال ی نامرد چیبه خاطره هرمواس، پشت خوا ایدن  ایتا دن  گمیازاالن م

! من  ستمیا یشما هم م یرو نداره، اگر شده جلو  یبه جزمن کس نداره،  ی باشه،چون خواهرمه،ازخونمه، به جزمن پشت وپناه

رو هم خوب   ن یرو گرفت شرفیطرف اون ب شماچرا  نکهیبهش برسه، ا  ز یهمه چ یدست اون ب  ذارمی کنم و نم ی م دایستاره رو پ

  اکو ی. دنیچه نباش  نیپست گرفتاربشه، چه شما باش  وان یخواهرم تو چنگ اون ح ذارمینم ی ول  زنمیرو م  یی آبرو  یب د یدونم، ق یم

 نگاه کرد: دستم درد نکنه با بچه بزرگ کردنم!  وانیبا خشم به س 
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  شه، یخوشبخت م ن یمورد،اونم جون ستاره وشوهرشه، اگر خواهرم با آه  هی ااِل  ارم یحرفتون هم نم یاحترام شما واجبه،حرف رو -

نه!! اون کثافت آشغال   روان یدوزم تا دست او دوتا رو تو دست هم بذارم، اما س  ی بهم موزمان رو  نیزم  زم،یر ی رو بهم م ایشده دن

 . رمیبارش نم ر یپدر که ز  ن یرو از من نخوا ی کی نینه! اون خونخوار نه!! ا

  تیترب  نطوری! من شماها رو ان؟یشد  رتیغ  یقدر ب  ن یکجا رفته که ا رتتانین،غیباش  اکو ید یکنم که شماها پسرها ی دارم شک م-

 کردم؟ 

خواهرم   یبا جون و زندگ ده یپوس  د یوعقا  هودهیمشت حرف پوچ وب ه یبه خاطر  ستمی! اما حاضرنستین  یتو پسرِشما بودن که شک-

 کنم.  یباز

رده؟ چند  : نکنه زبونت رو موش خود یدوباره پرس    اکو یبه پدر وبرادرش نگاه کرد. د جیگ مانیسا  مان؟یسا نه ینظر توهم هم-

  نیبه برادرش دوخت رو به پدرش کرد: هرچه شما بگ  دشوینگاه پر از ترد مانی! سایکرد ی م ی بلبل زبون یخوب داشت شیپ ۀ ق یدق

اون خواهرمونه؟ تو   مان؟یسا ی گ یم یشد: معلوم هست چ ی! لحنش جد رتتیبه لب گفت:حاشا به غ  یبا پوزخند  وانیپدرجون. س 

  د یحاال برو آماده شو با ،یزد: الحق که پسرِخلف خودم  ی ا روزمندانه ی لبخند پ  اکوید ؟ یکن ی ستاره رو گوشت قربون ی خواه یم

مشت حرف   ه ی  ی که داره دخترشو فدا  یپدر ی رابا تأسف گفت: متأسفم ب وانی خواهرتو برده اونجا. س   روان یکردستان، س  می برگرد

تنه به   ه ی یتون  ی رسم بوده وهست، تو نم هی اونها!  نیعروس خون بسه ونه آخر  نیلبا تنفر گفت: ستاره نه او  اکو ی. دکنهیپوچ م 

خورم که اگر   ی جا قسم م نی: پدر!من همستادیا وان یبلند س  ی. سمت اتاقش رفت که با صدایصدساله بر نیجنگ قانون چند 

شهرم   شه یهم ی برا دم، یبهت قول م  نو یا ذارم، یکردستان نم یهرگز پامو تو  گه یستاره رو از دست اون جادوگر نجات دادم د

جزءِ   می شیمنو ستاره م د،ید  یستاره  رو هم هرگز نخواه شم،یکنم و ماندگار تهران م ی کردستان دفن م ی وخاطراتم رو تو

  شهیمنو ستاره م  یپشت وپناه هم، وتهران زادگاه و شهر بچه ها میش یهم، م ش یوخوقوم   میشیمنو ستاره م ت،یخاطرات زندگ

هم فشار داد، دردل دعا   ی رو تیاز خشم چشم روهم گذاشت، دندونهاشو باعصبان اکویکار رو خواهم کرد. د  نیا نیاش مطمئن ب

کرد. تموم صبح رو    یم  تشیاذ یمبل رها کرد. کتفش بدجور  یخودشو رو یحال یو به اتاق رفت. با ب فته ین ی اتفاق نیکرد هرگز چن

برداشت با   شویکردن پدرش بود. گوش  بی کردن ستاره تعق دایردستان بره. تنها راه پکرده تا کارهاشو روبراه کنه و به ک یرانندگ

  یتماس رو قطع کرد. با صدا وان یتو سالن منتظر پدرش بود. س  ن،ییپا ی در دست و سر  یبا ساک مانیتماس گرفت..... سا نینو

کثافت   یعوض ه یخواهرتو،ناموس تو، بدست  یحاضر ی عنی! یبکن یکار ن یهمچن هی سرشو بلند کرد: اصالً انتظار نداشتم  وانیس 

  ن یرو از ب رتت یغ ی نیشهرنش یدست بردار، خو   وانی: س د یپدرشو شن یصدا ؟ینانی! اون وقت با چه اطم؟یبسپر  روان یمثل س 

 .مانیسا م یبر ، یخودت کن ۀرو هم  لنگ  مانیزم نکرده که ساشناختم پس ال یمکه   یست ین ی وانیاون س  گهیبرده، د

ترسم    یدم در برگشت: م اکو ی. درهیستاره از دستتون فرارکنه؟ حاال خوبه دست اون آشغال اس  نیترس   یعجله؟ م نیحاال چرا با ا-

  مانیرو به سا وان یباش. س  شیمنتظر کارت عروس  ستین  د یبع یچیخواهرت ه نیفرارکنه و نشه رَدِشو گرفت، از ا  گهید  ۀدفع   هی

 رفت.......  رون یافکنده پشت سرش پدرش از خونه ب  یبا سر مانی! سایلی! خمانیسا یرت یغ یب  یلی کرد: خ
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 عجله کن. ی هست ی کدوم گور نیبرداشت: نو ویگوش  تیباعصبان

-......... 

 کبودرآهنگ هستن. ی کینزد  ینه تو رستوران-

-........ 

 ؟ یهست ان یو ک یتو نزد-

-....... 

 منتظرتم.  فتادن ی خوبه! پس عجله کن تا دوباره راه ن-

-....... 

 خداحافظ...-

  قه ی جواب داد. بعد از چند دق ع یزنگ خورد سر  شیرفت. گوش  ی م ی کیگذشت. هوا رو به تار یم  نیاز تماسش با نو یکساعتی

 .... د یسررس  نیکردن پدرش نو رحرکت یاز د یوخوش شانس ی معطل  یقطع کرد. باالخره بعد از کل   ویگوش 

 کنم.   ی کمربندشو بست وگفت: دربست اومدم بعداً باهات دوبل حساب م ن یکو؟ نو نتیماش -

 ها! ه یعوض ن یهم گروگان ا یجنابعال ی حاال خوبه پسرعمو-

  وانیسوارشدن. س  اکو یود مانیساعت بعد سا م ی.... نیداد   یبهم پس م د یوگرنه تا قِرون آخر با م، یکنم که خراب رفق کاریچ-

 .ید یدوست داشت که به موقع رس  یلیروشن کرد وگفت: خدا خ نویماش 

 جون......  وانیمنو دوست داره س  شهیخداهم-

نگاهش به سقف بود    کترکرد،همانطورکهینزد نیستاره خودشو به آه ؟یزل زد  ی : به چد یپرس  نیشده بود آه ره یبه سقف خ ستاره

نصب   یرو طور  نیزده شده بود نگاه کرد حق با ستاره بود دورب وار یکه به د ی به سرگوزن نیمدار بسته داره. آه  نیدورب جان یگفت: ا

 . میستاره رو گرفت سمت تخت برد: بذار فکر کنند ما هنوزمتوجه اش نشد  ی کرده بودن که اصالً مشخص نبود. بازو

قد    یمرد  نباریشد، ا ی..... دربا شدت بازشد. برخالف هر روزه که اون زن وارد م می زل زد ن یکه به دورب  دنیتا حاال ما رو د دمیشا-

پر از ترس شو از مرد   یگفت؟ ستاره چشما ی : چد یپرس  نیبه ستاره گفت خودشو آماده کنه. آه ی. با زبان کردستادیبلند کنار درا

وپدرش ازتعجب چشماش گشاد   مانی اومد. با وارد شدن سا ی م گهی چند نفر د یپا ی. صدامیبش ادهدم در گرفت: گفت که آم
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وزبان    ییگرفت. با ترشرو ده یرو ناد نیستاره شد.آه ک ینزد اکویدست ستاره رو محکم تو دستش گرفت: آروم باش. د نیشدن. آه

سر!   ره یخۀدخترهمه سرو صدا بخوابه   نی تا ا  تیزندگ  یپ ی اتمام حجت کنم و توهم بر روانیکه با س   دهیگفت: وقتش رس  ی کرد

  نکه یقبل ازا دمیبکن اما بهت قول م  یدوست دار  یهم بشنوه گفت:هرکار ن یکه آه ی شد با حرص و زبان فارس  نیستاره خشمگ 

  رتشباال رفت و تو صو اکو یکنم خان! دست د  یکار رو م  نیخورم ا  یدست اون حروم لقمه بهم بخوره خودمو کشتم، قسم م 

گشاده   یینخوره. نگاهش پراز خشم شد با چشما نیبه عقب پرت شد وبه زور تعادلشو حفظ کرد تا زم ینشست.ستاره چند گام

  ینطورخواستیکه دخترشو امانت بدستت سپرد؟ ا  یرو داد یهمسر  تیگفت: بزن خان! بزن! خوب جواب وص تیشده ازعصبان

 خان!  رتت یوغ ی حاشا به مَرد ؟یخوشبختش کن 

  نینتونم سرمو ب ی کرد ی آدم وعالم بشم، کار  یانگشت نما یکرد   ی! کار؟یسرم آورد  ییچه بال یدون  ینتو ببند، خوب م اون ده-

  ی : اگرصد بارمنو پاستادیپدرش ا ی! ستاره جلو رت؟یوغ  یمرد  یگ یالف بچه به من م ه ی ی بلند کنم، اون وقت تو فهیو طا ره یت نیا

به   یوافتاد  یشد  ی نطورآتشیبه شما چه ها گفته که ا کهیدونم اون مرت ی کنم، نم ی بازهم فرارم یبنشون  ی سفره عقد اون عوض

بود   ستادهیساکت ا  یافتاد که گوشه ا مانیمنو نداره. چشمش به سا  یهمسر  اقتیکس ل چیه نی به جزآه  گمیجونم؟! بازهم م

هستم که به    یسر  رهیوخ د یسف  چشم خترد  هی من  ی گ یتوهم م  ؟یکن  یطرفش رفت داد زد: توهم مثل خان فکرم  زدیوحرف نم

که نام عروس خون بس روم گذاشته بودن؟ توهم به جرم دوست نداشتن وخون بس   نمیبش یعقد  ۀزورپدرت خواستن سرسفر 

بگو؟   یزیچ  ه یبزن؟   یحرف هی دِ  مان؟یعام و خاصه؟ آره سا ۀ دخترِبازه که تو شهرخودشون شهر یاون عوض  اقتم یل  یگ یبودن م

  ن یزودتر ا کنه، یرو دوا نم  یدرد  چیدرآوردن ه ی باز ی همه کول نی زد:ا ادیفر  اکو ینزد. د ی انداخت وحرف نییسرشو پا مانیسا

برق   ؟یدون ی از اون آشغال م ی تمومش کن. ستاره دوباره سمت پدرش برگشت با بغض گفت: توچ یرو که راه انداخت یشینما

دستشو محکم   نیآه  د یزنه که دستش توهوا موند، برگشت، درو ب  مدو ی لیباال رفت تا س  اکو یثروتش کورت کرده خان؟ دست د

 دخالت نکن.   ستیکه به مربوط  ن  ی: تو مسئله اد یدستش زد غرّ ر یگرفته. با شدت ز

لحن   ه ی با  اکوینگم؟ د ی چیوه  د یدلتون خواست بارش کن ی هم به من مربوطه، ستاره زن منه،همسرمه، بذارم هر چ ی لیاتفاقاً خ-

  یب یپسرِشمال نیبا غرور نگاهش کرد:ا سادیجلوش وا ن یداره؟ آه رتیغ یب  یپسرِشمال هی به  یدخترِکُرد چه ربط  هی گفت:  یبد 

  ارهیدرب ی و به زور و اجبار به همسرمرد یدست   یخواد ناموس شو دست ی مثل تو که م ی کُردمرد  یصد شرف داره به صد تا رتیغ

دونه    ینم ست،ین شیحال ی چیکبک سرشو رو کرده تو برفها وه ه یکه مثل   یپدر ی متأسفم برا باره،یکه ازسر تا پا ازش کثافت م

بودن. ستاره زنگ خطر رو حس کرد شتابان  شدهقرمز  تیازشدت عصبان اکو ید  یاحاطه کرده؟. چشما ییاطراف شو چه آدمها

از دست   یبرا  دم یرو به تنم مال ز یهمه چ یۀرو به ستاره کرد: من پ نیحرف نزنه. آه گه یرفت با عجز ازش خواست د نیسمت آه

 به اتاق همه ساکت شدن.  روان یس  یکنم. با ورود ناگهان ی م ی ندانت هر کار

  ی. ازسر تا پا براندازش کرد:آها ستادیا نی آه  یبا پوزخند جلو  روان ینگفتم بمون تا خودم خبرت کنم؟ س  ؟یکن یکارم یچ نجایتوا-

 شه؟ یم  یچ  فتمی زد: مثالً اگر در ب  یمثل خودش پوزخند  نی؟آه یتفی با گنده ترازخودت درب د ینبا یدون   یآقا پسر!م
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  فت یاون زبون کث ی اسم زنمو، رو ی : وقتزشد یباهاش گالو قهیبا خشم از  نیستاره ازاولش مال من بود ومال من هم خواهد شد.آه-

اش   نهیدست به تخت س   با دو روان یچه برسه به خودش! س  یگفتن اسمشو هم ندار اقت یخانم هم کنارش بذارچون ل هی  یاریم

  اکو یخان بوده. د اکویباهات نداشتم عاشق چشم وابروت بودم، فقط به دستور د یکار نکن تا حاال الی! خیجدا شد:ه نیزد وازآه

بخواد دست به   یستاره رو پشت سرش فرستاد:هرک  ن، یوبا خودت ببرش. آه ر یبگ  دهیبر سیدخترِگ نیدست ا مانیزد: سا ادیفر

 دوباره داد زد: گفتم ببرش.   اکویمردد به پدرش نگاه کرد د مانینعش من رد بشه. سا ی از رو د یستاره بزنه با

 ! ؟یاریدرش ب روان یبه عقد س  د یخوا یم  ی بابا اون شوهرشه چطور-

د اسلحه بدست راه هرمبارزه  رو محکم گرفت با ورود سه مر  نیآه راهنینداشته باش. ستاره پ یکار  گهیگفتم ببرش به اونش د-

دست ستاره   مانیسا ی ریشروع شد. تو اون درگ ی ریودرگ  رِدستشیزد ز ن یدست خواهرشو گرفت، آه مانیبراش بسته شد. سا یا

کنم!   ی . با التماس گفت: داداش خواهش مد یرس  ینم مانیکرد اما زورش به سا  یم  متبرد. ستاره مقاو رون یو ازاتاق ب د یرو کش

. درعقب  دن یشن ی نم زیچ چیانگاره مانیسا یکنم! گوشها  یداداش تو رو خدا! بهت التماس م زنن،یرو م ن یبذاربرم، دارن آه

شو! فقط خفه شو! وگرنه خودم خفه ات   فه به سمتش گرفت: خ د یعقب، انگشت تهد  ی بازکرد، ستاره رو پرت کرد رو صندل نویماش 

 کجا؟  گه یبا اخم و تخم گفت: تو د مانیرفت. سا نیدرماش  ۀ گ یسمت د روانی. س د یکنم، در رومحکم بهم کوب  یم

 . کنهیراحت باشه دوباره فرارنم  المیکه خ  امیمنم با شما م-

خوام چند کلمه   ی! مروانیجناب س  د ی اریب فی با بنز خودتون تشر د یی ! بفرماد ییبفرما ا،یخودت ب نی! الزم نکرده، با ماش خودیب-

با حرص بهش زل زد و از اونجا دور شد. ستاره   روان ی. س کنهیم جاد یبا خواهرم حرف بزنم، وجود شما مزاحمت ا یخصوص

  ه یستاره  ی. اشکهاادیداد تا پدرش ب نیشو به ماش  هی . تکد یبا اخم دوباره در رو به هم کوب مانیبشه، سا ادهیبازکرد تا پ نویدرِماش 

! داداش  کشهیرو م نیگفت: داداش تو رو خدا بذار برم، بابا آه ه یداد با بغض همراه با گر نییرو پا شه یمدن. ش او ی لحظه بند نم

 نداره.   یر یچ تقصیکنم، اون ه ی تونم زندگ  ینم نیکنم، من بدون آه یالتماست م

اومد...   ی م نیشد. با افرادش به سمت ماش  دهیاز دور د اکویحقشه! د ست یهم کشته بشه برام مهم ن که یفعالً خفه شو،اون مردت-

 جلو نشست.....  یرو صندل اکو یپشت رل و د مانیسا

: خسته شدم!  د یکش  یا ازه یخم نیداشتن. ساعت از نه شب گذشته بود. نو   رنظری رو ز اکوینشسته وکاخ د نیتو ماش  وان یوس  نینو

خودت به خواهرم   ایزمزمه کرد :خدا رلبی و بست، ز داد و چشماش   هیتک  یصندل ی به پشت د یبه کتف دردناکش کش ی دست وانیس 

. چشماشو بازکرد:  ذارهیتومشکالت، بنده هاشو تنها نم  یینگاهش کرد:توکلت به خدا باشه اون باال یبا ناراحت نیکمک کن. نو

نجات شون   شه یم ی هم نگهبان گذاشتن چطور نیآه  یبردنش خونه، برا ی با چه وضع ی د یروبرو اشاره کرد: د ی الی به و ؟ یچطور

 داد؟ 
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  یی ترسم بعداً بال ی چراهست اما از بابا م- م؟یریازش کمک بگ  میکه بتون  یشناس  ی رونم یکس مطمئن نجای!اوانیس  گمیم-

 . شهیکه بدتره م م یداد: اگر دست دست کن ه یتک نیبه درِماش  نی. نوارهیسرشون ب

  شتریجون اون دو تا ب  م یصاف نشست:هر چه دست دست کن نی . نوفتهی خطر بتو  یخوام جون کس ی نم کارکنم؟یچ یگ یم-

  وارمنمیکرد: ژ ی احوالپرس  یبا شخص پشت گوش  قهیگرفت. بعد چند دق ی شو برداشت وشماره ا  یگوش   وانی. س فتهیدرخطر م

 !وانیس 

-...... 

 دارم.   اجی! به کمکت احتواریژ  نیممنون، بب-

-...... 

 بشه.  ریحاال! تا فردا ممکنه د نی:هموانیس 

-...... 

 کنم.  ی م  فیبرات تعر ایتو ب -

-....... 

 فرستم.  ی که برات م یبه آدرس  ایب یزن یچقدرچونه م-

-..... 

 منتظرم خداحافظ....-

 حواست کجاست؟ نینو-

 .ادی: داره مد یبه کتفش کش یدوباره نامحسوس دست وان یشد؟ قبول کرد؟ س  یجا،چ نیهم-

 ؟ ی بهش اعتماد دار ه؟یک  واریژ نیحاال ا-

 ..... هیپسرخاله ام هستش،آدم قابل اعتماد-

تارِمو ازسر شوهرم کم بشه    هی زد:اگر  ادیپدرش فر یاشکهاشو با پشت دست پاک کرد. رو در رو  یحرکتِ حرص درآر ه یبا  ستاره

  شنهادم یاگر جون اون پسر برات مهمه بهتره به پ ،یندار ی انتخاب چیزد: توه ی پوزخند  اکوی. دینیب یمنم م  ید یپشت گوشت رو د

 . یفکرکن
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 تونه منو از اون پسره جدا کنه.  ی کس هم نم چینم،هیب ی به دوباره گفتن نم یاز یمن قبالً حرفهامو زدم، ن-

 !د ید  میخواه-

شده که   یاالن چ ، یکرد ی حاکمه م! حرف حساب رو از ناحساب جدا و بعد میتربود  ی قبالً منطق ؟ی کن  ی م ی نطوریخان چرا ا-

تو گوشت خوانده که   ی چه وِرد روان یاون س  ؟یستیدخترت قائل ن  یبرا ی تیاهم چیوه ی دون ی م یک یحرف حساب وناحساب رو 

 ته؟ اما حرف اون برات حج یحرف بچه هاتو قبول ندار 

  یبرا  اد یم روان ینکن، فردا س  یالباف یخودت خ ی پس برا ربذارهیالف بچه روم تأث  ه ی یکه حرفها رنشدمیهنوزاون قدر پ-

. سپس پشت کرد وبه اتاقش رفت، در رو محکم  ریدرست بگ  م یتصم ه یحاال برو تو اتاقت و خوب به حرفهام فکرکن و   ،یخواستگار

  ی ن نرملح هی کنارش نشست با  مانیاومدن. سا یم  نییدو زانو افتاد اشکهاش خودبخود پا نیزم  ی زار رو ی بست. ستاره با حال

 یتو قبول کن من خودم پشتت هستم. با چشما  ،یکن  ی و فکرم یگ یکه تو م   ستین یبه اون بد  هی گفت: ستاره! به خدا پسرخوب

  رم، یم  یم نی کنم؟ من بدون آه دایپمخمصه نجات  نیاز ا یکن  ی آره؟ کمکم م  ؟یکن یلرزون گفت: تو کمکم م  یی و لبها  یبارون

 خواد شوهرم بده؟  ی اونم، بابا چطور م ۀمن عقد کرد 

 بابا باطله. تیبدون رضا غهیستاره ص-

باشه   دهیکه گفته اگر دختر بالغ و رش  د یاز مراجع تقل یکیوسؤال وجواب؛ براساس  ق یتحق ی نشدم پس ازکل نیزن آه ی من الک-

کردم   یم د یبا کاریچ گه یاجازه رو داد د نی م اهم بود وبه وان یرو داشتم، س  ط یشرا نیبکنه، منم ا غهی تونه ص ی بدون اذن پدرهم م

 که نکردم؟ 

. ستاره بلند شد  یکار رو کرد   نیسرخود ا  یکه بلند شد  ی صاحب نبود  یب ، یگرفت ی ازبابا اجازه م د ی که درست باشه،تو با  رمیگ -

 باباش، به اتاقش رفت.... ۀبود لنگ  ی کیبود  دهیفا یب مانیحرف زدن با سا

: حاال  ختیصداش ر ی . تموم نفرت شو تود یانداخت،موهاشو گرفت و سرشو به سمت عقب کش یبه صورت داغونش نگاه روانیس 

کنم تا قبل   یتوئه، چون مجبورش م  ۀغیکه ص ست یمنم مهم ن  یبرا  شه،ی! پس فردا ستاره مال من میشمال ۀخوب گوش کن پسر 

و   یرو دوست دارم که موقع بله گفتن ستاره باش  یاون لحظه ا  ،یکن  یم   یزبون لبازهم برام بلب نمیکنه، بب رو باطل   غه یازعقد، ص

وقت    چیلرزون از درد گفت: ستاره ه ییبا تنفر آب دهنشو تو صورتش تف کرد با صدا ن ی. آهشهیزنم م  یچطور  ینیبا چشمات بب

  زِکفشش یتو بهش نخوره. آب دهن رو از صورتش پاک کرد، با نوک ت  ف یاما دست کث ره یاون حاضره بم اد،ینم عقد ۀبا تو سرسفر

حبس کرد: منم منتظر   نه یدرد وناله رو تو خودش خفه و نفسشو تو س   یجناب راسخ! صدا د ید  م یمحکم به کمرش زد: خواه

تو اتاق   ی بد  یافتاد. صدا ن یمحکم زم ن یزد که آه ی پشت زانوش ضربه ا یبه گود  ی مونم. محکمتر ازلگد قبل یهمون روز م 

 .... رونیاشاره داد و از اتاق رفت ب ه یبود کرد. بهش  ستاده یکه پشت سرش ا ی مرد به رو  د،یچیپ
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مَردشو   یصدا روزیبود. از د دهیاشکش خشک ۀ شب زل زده بود. چشم ی اهیپرآشوب وشکسته تو اتاق نشسته و به س  یبا دل ستاره

داخل   یبازشد زن جوان د یخدمتکارمخصوص شوعوض کرده بود. دراتاق با کل ی پدرش حت بود. یبود. امشب چه شب نحس دهینشن

به زن کرد با همون لحن سردترش گفت: بگو گرسنه   ی شام. نگاه سرد زیسرِم د ییاومد:خانم پدرتون گفتن شام حاضره بفرما

 . رمیخوام به درد خودم بم یم  ستم،ین

 .د یشیم  ضی مر ی نطوریا ن؟ینزد یزی لب به چ روزیخانم شما ازد-

خواست   ی رو م نش یآه یخواست، صدا ی . زن رفت و در رو دوباره قفل کرد. دلش مِردشو مرونیبرو ب ستمیگفتم گرسنه ن-

 دلتنگش بود.... 

رو   نهایتخت گذاشت: پدرتون گفتن ا ی رو ی صورت ر یدست لباس حر  هی ساعت بعد دوباره درِاتاق بازشد. همون زن بود.  دو

. د یپر نیی. ستاره از لب پنجره که نشسته بود پانیباش  د یگفتن شما هم با  ادیبراشون م یمهمان خاص  گهیساعت د  هی تا  ن،یبپوش 

و همزمان با    نیدست از سرم بردار نم ی رو بب یخوام کس یزد: من نم ادیبلند فر  د رفت، لباسو برداشت و تو دستش مچاله کر

صحنه نگاه    نیداشت به ا  ی. زن با ترس ونگراند یچیپاره شدنش تو کل اتاق پ یکه صدا د یلباسو محکم از دو طرف کش ادش یفر

زبون نفهم!  صورت ستاره   ۀزد: دختر  داد لباس پاره شده   دن یبا د اکویوارد اتاق شدن. د مانیو پشت سرش سا اکو یکرد. د یم

منظره نباشه. ستاره خودشو از   نیچشماشو بست تا شاهد ا مانیافتاد. سا نیزم یاز طرف پدرش شد و رو  ی محکم یلیمهمان س 

من   ن جواب بله رو از زبو ی و نگه ام دار یکن  ی زندون نجا یمنو ا گه ی: تا صد سال دسادیپدرش وا ی. بلند شد جلونداختیتک و تا ن

بالست راحت   ی زنم وخودمو از هر چ یرو م  زی همه چ د یبهم بخوره ق یخورم دست اون عوض  ی روح مادرم قسم م  ،بهیشنو ینم

  م یحال گفت: خواه نیرو ازخودش به ارث برده با ا یدونست لجباز یبرافروخته به ستاره نگاه کرد. م  یبا صورت  اکو یکنم. د یم

تو   ن یبمرد!   نیمثل هم یهست  یکیو ساکت نگاه کرد با نفرت جلوش تف کرد: توهم   ستادهیا مانی ! اتاق رو ترک کرد. به ساد ید

: در رو  ستادیو رو به پنجره ا مانیمثل تو داره. پشت به سا ی که برادر شغال  وانیس  ف ی! حرهیتوف یل یتا آسمون خ نیاز زم وانیس 

 رفت.......  رونیافتاده ب یی با شونه ها مانیپشت سرت ببند. سا

                *********************************** 

  یی ایب کتری: نزدستادیسرد ستاره سرجاش ا  ی .در رو بست. به طرفش رفت با صداد یه رو پشت پنجره دوارد اتاق شد. ستار  روانیس 

 خودته.  یخونت پا

  م یزندگ  ۀمَردَم، همسرم، عشقم، نفسم، هم  ن، یتنها آه  ار،یستاره اوج گرفت: اسم منو رو اون زبون کثفت ن یستاره من چـ... صدا-

  روان یبازهم بگم تا مفهوم بشه برات؟! س  ای!  ید یشما خانم تاد هستم فهم ی! من برا یعوض ی نه تو ارهیاجازه داره اسممو به زبون ب

تو... باز حرفشو    یوارد شد: باشه هر چ متیمتشنج نکنه از درِمال نیاز ا شتر یکرد جَو رو ب یسع ی ول  رد با حرص دندون رو هم فش

خوب خانم    یلیآشغال! ازخشم پلک روهم گذاشت و بازکرد: خ ینه شما نه یآه  ۀتو برازند   ۀفقط شما! کلمقطع کرد: شما! تو نه! 

برگشت وگفت: راجع به شوهرِمن    خت یونفرت رو تو چشمانش ر  خشم ستاره تموم  نباریاز اون مردک... ا ی زیتاد! من چه چ
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! من  یحاال هر چ یخوب بابا! شورشو درآورد  ی لیگفت: خ ی عصب روانیوهفت جد وآبادت. س  ی درست حرف بزن! مردک خودت

نسبت به تو پاکه   ،عشقم ندارم که دارم التی ثروت ندارم که دارم، خانواده ندارم که دارم، تحص   ؟یزنیاز اون کم دارم که پَسم م یچ

سرتر ازمن داره   یزی چاون پسره چه  ن؟یهست  ی! شما ازم فرار د یکم دارم که تو، ببخش یندارن ومن دارم، حاال بگو چ گران یکه د

گفت. ستاره   ی محکم ۀ بل روان یس  ؟ی بدون یخوا ی: واقعاً مستادیجلوش ا  نه یزد دست به س  یکه من ندارم؟ ستاره پوزخند 

  ،یداره که تو ندار ی مَردَم وفادار  ،یمن، چشم پاک داره که تو ندار  نِیجواب داد: آه ینگاه طوالن ه یاز  بعد کرد  زیچشماشو ر

وجودم،چشم به    ۀهم ، یو ندار یستیبه محرم ونامحرم هست که تو ن  بند یم،پای تموم زندگ ،یاره که تو نداربجا د رتیعشقم غ

 من نداره؟ هنوز بگم؟  ن یکه آه  یرو دار  نهای! تو کدوم ازایدار  رت یغ یوب  شرفیب  ینداره که تو  گران یناموس د

 تونم داشته باشم.  یم  ی رو که گفت یینهایا ۀ بشو!هم م ی! زندگایتو ب -

 سؤالش نداشت.  ی برا یجواب روان یقبل وبعدش باشه؟ س  نیب  یمثالً قراره چه فرق-

پس دست از    ، یباش  یکه حاال بخوا ی وقت تو قلبم نبود چ ی! توهیاریوقت منو بدست نم  چیبهت بگم ه روانینزن، س  خودیزور ب-

 ؟ یو بر ی کن ی گورتو گم نم م یچرا از زندگ ی آخه لعنت م،یمش باش بذار تو آرا  م، یبرس  مون یبردار! بذار به زندگ نیمنوآه یزندگ

دارم    یبکن اما من دست ازسرت بر نم یکه دوست دار  ی حاال هرکار ارم یتا تو رو بدست ب  زنمیم یتونم، به هر در   یمتأسفم نم-

 واتاق روترک کرد.... 

 موفق به رام کردن دخترش نشد......  اکو یگذشت ود گه یروز د  دو

برادرش   یبرگشت جلو د یبه سالن کش یاومد و سرک  رونی: بچه ها هستن؟ کژال از آشپزخونه بد یرو به خواهرش کرد وپرس  واریژ

کارها   نیبه ا  یوسط آشپزخونه گذاشت: تو کار  زیم  یگرم رو رو  ینانها واری ژ ؟یگ یافتاده که به من نم ی اتفاق واری ژ گمی: مستادیا

 وبرگشت.  رونیدوبار رفت ب   وانیپسره، دوست س  ن یبرگشت: ا هرش خوا یصدا وارباینداشته باش. ژ

 رفت؟  ی چ یبرا  ید ینفهم-

  ی دوتا افتاده؟ کژال با کج خلق نیا نی ب  ی: نکنه درنبود من اتفاقد ی پرس  وارنگرانیدارو دستش بود. ژ  سهیک ه یبرگشت  ی وقت-

  یل یچند روز خ ن یشده؟ ا ی چ یبگ  یخوا ی کجا رفتن؟ نم  یپرس  یبه کارشون نداشته باشم حاال م  ی کار ی گ یگفت:تو به من م

 .نیمرموز شد 

 گرده؟   یبرم یمامان ک -

 نگاهش کرد.  یسؤال  واری چپ. ژ ی عل ۀرفتم کوچ  م ی! خودم مستقدمیفهم-
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  ی! مامان تا شب برمیچون یپ یچرام گه ینداره د ی خنگه!خوب مثل آدم بگو به تو ربط گمیو دوستش رو م وان یموضوع س -

 ...یفهم  یشب خودت م   یشیم  یدرحال رفتن گفت: چراعصبان وار یگرده،چطور؟ ژ

بزرگ شده بود   وان یداشت وبا س  اد یکه به   ییغرق خواب کرد. تا جا  وان یبه س  ی. نگاهد ید  ستادهی رو ناراحت کنار پنجره ا نینو

  ینشست: چند بار در زدم، جواب نداد نی تختخواب نو  وارلبی ژ ؟یاومد  یدل ازپنجره کَند: ک  نیعادت نداشت بدموقع بخوابه. نو

  وانیبه س  یعادت به خواب بعد ازظهر نداره؟ نگاه نکه یا ده؟یموقع از روز خواب نیا ی چ ی برااشاره کرد:  وانیاومدم تو، به س 

  یبلند کنه، رانندگ ینیزسنگ یچ د یدکترش گفته نبا د، ید ی جد  بیکتف آس  یۀ براش افتاد که از ناح یاتفاق بد  ه ی ش یکرد:دو ماه پ

افتاد نتونست تهران بمونه، تموم راه رو تا کردستان   ن یوآه ستاره  یاون اتفاق برا یرو براش قدغاً کرده، اما از وقت  یطوالن یها

 کرد، حاال به کتفش فشار اومده، درد داشت رفتم براش دارو گرفتم.  یرانندگ

 ؟ یسرخود دارو گرفت-

داد: دو    رونی ب ی نفس وار یژ ؟ یکن دایشخص مطمئن پ ه ی ی تونست ؟ یکارکردینه، اسم داروهاشو بلد بودم همونها رو گرفتم، توچ-

 ضرشدن درعوض پول خوب برامون کارکنند.نفر حا

 ببره.  یی بو ه یقض  نیاز ا یخوام کس یوارنمیژ-

 ؟ یدار  ی: کارد ی خواهرش پشت در پرس  دنی در رو باز کرد با د واریافراد اعتماد کامل دارم. در اتاق زده شد.ژ ن یراحت، به ا التیخ-

 مامان کارت داره. -

 اد؟ یشب م ی تو که گفت-

گردم...همراه   ی گفت: االن برم ن یتکون داد: از دست تو کژال! برگشت و رو به نو ی وارسریژ  کارکنم؟یچ ی گ یحاال زود اومده م-

  ی رو صندل واریژ  ؟ی: کارم داشتد یپسرش پرس  دنیخواهرش وارد آشپزخونه شد. ساره)مادرش( درحال درست کردن شام بود با د 

کنم نه   یساالد پاک م  یاعتراض خواهرش دراومد: دارم برا  ی. صداد یدستش قاپ از رو که کژال پاک کرده بود  یارینشست خ

و   وان یس  ۀزد، با دهن پر گفت: دربار  اریبه خ یگاز  واری نشست: من سر وپا گوشم! ژ هایاز صندل یکی  ی! ساره رویجنابعال یبرا

 ستاره اس.

شد.   رهیبا تعجب به برادرش خ د یکش ارهای از پوست کندن خ ! کژال هم دستیخواهرم افتاده؟ نگرانم کرد ی بچه ها ی برا ی اتفاق-

شده نصف   یچ  نم ی: بچه درست حرف بزن ببد یبفهمه. ساره به پسرش توپ ی زیچ ی کس د یمهمه، نبا ی لی ادامه داد: موضوع خ واریژ

 . یعمرم کرد

گفت:    یدو دستشو باال برد با لحن آرومتر  د یکش ق ی. ساره چند نفس عمگمینم یچ یه ی کن یتابیب  ی نجوریا یمامان اگر بخوا -

تو اتاقه برگشت مادر وخواهرشو   نیمطمئن شد نو ی وقت واری تو دهنم. ژ  ادی! فقط زودتر که قلبم داره میتو بگ   یباشه، باشه هر چ
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ه هام قسم  . ساره باحرص گفت: به جون بچد یگ ینم یز یچ یبه کس نیدارم، اما قبلش قول بد  اجیمخاطب قرارداد: به کمکتون احت

مطمئن ازهر دو، شروع   وار ینه؟! نگاهش سمت خواهرش رفت. کژال به خودش اومد اون هم قسم خورد. ژ ای ی گ یخورم حاال م یم

  یاکو ید نیا  نم،یروزها رو نب نیاشکهاشو پاک کرد: خدا منو بُکشه ا شی کل ماجرا کرد از اول تا آخر. ساره با پَر روسر  فیبه تعر

ساره با خشم گفت:   ؟ یری: کجا مد یکش  واردستشو یبلند شد سمت شالش رفت. ژ کنه؟یم ی نطوریبچه ها ا نیچرا با ا دهیند  ریخ

 ! خبرینسناس رو کف دستش بذارم مگه ستاره رو از سر راه آورده که بده بدست اون گرگ از خدا ب نیحق ا رمیم

افتاد:   یرو صندل یاره رو از دست پدرش نجات بده. ساره با سستخاطره، تا ست نیبه هم نجایبه ا وانینداره، اومدن س  ی ا دهیفا-

 کارکرد؟یچ د یحاال با

 خدا کنه جواب بده. دم،یاون شب کش یبرا ینقشه ا هی  م،یهست روانیمنتظر شب عقد س -

 اره؟ یدر ب   روانیاونو به عقد س  اکو ید  شهیستاره عقد کرده مگه م ی تو که گفت-

 گذره؟ یمرد م نی تو مغز ا ی دونم چ  یواال نم-

 اد؟ یبرم ی حاال از دست ما چه کار-

 .د یکن کاریچ  گمیبه موقعش به شماها م-

به کمرش داد وگفت: اول ستاره   یکش وقوس  وار یمادر؟ ژ شه یم  یاونو با ستاره آوردن اون چ یمگه نگفت ؟ یپس شوهرستاره چ-

 سراغ شوهرش.  م یریدو ساعت بعد م  مید یم ی رو فرار

 . یدونم و اون مردعوض ی من م انیبذار از مخمصه درب رافتادن، یگ اکویمثل د ی خواهرم که دست شمر یبچه ها یبرا  رمیبم-

 کردم.    یکار رو م نی فرارکنه، منم بودم هم شیستاره حق داشت شب عروس -

 با دو نفر قرار دارم، حواست به بچه ها باشه تا برگردم.  رونیب رم یمن دارم م-

 برو مادر دست خدا پشت و پناهت.-

وقت حس مادرانه ات   ه یباشه   ی هرچ شه،یبفهمه، وگرنه تموم نقشه هامون نقش برآب م اکوید ینکن ی مامان حواست باشه کار-

 کنم.  ی در به خاطربچه ها تحمل م. ساره سمت اجاق رفت: نه مایبزن ی و ممکنه دست به هر کار  کنهیگل م

  ی زیچ ه یبه کژال رفت. خنده اش گرفت: مامان خوشگلم حاال من  یتو برو داداش من حواسم به مامان هست. ساره چشم غرّه ا-

 گفتم..... 

 ؟ یخور یم: مامان چرا شام ن د یپرس  واریبلند شد. ژ ز یم ی به غذا نداشت. از رو یچندان یل یشام رو آماده کرد. خودش م ز یم ساره
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تکون داد...... اول در زد بعد وارد    دمیفهم یبه معن یسر  واریبرم. ژ یرو براش م  وانیمن شام س  نیاشتها ندارم پسرم شماها بخور-

مردونه شو گرفت: شام    یزل زده بود نگاه کرد. دستها ی که به گوشه ا  وانیکنار تخت گذاشت. به س   زی م یغذا رو رو  ینیشد. س 

رو بهم   ز یچ وارهمهیزد: ژ ی من متوجه نشدم. ساره لبخند تلخ ن یاومد  یخودش اومد: اِ خاله ک  بهخاله اش  ی با صدا ؟ یخور ینم

 نباش.  ی چینگران ه میکن  ی دل خاله، من وکژال هم کمکت م ز یگفته، خدا بزرگه عز

  یکه م یکس  ن یراز بمونه اول م یگفت یوم  م یزد یم  یحرف  هی وربود، تا ط نیهم یکنه از بچگ   یبار رازدار ه ی وارنتونست یژ نیا-

 هنوز عادت شو نتونسته ترک بکنه.  ن،یشما بود د یفهم

ازخودت بگو، تو تهران   ،یقفل زبونش رو بازکن  یتون  ی نم یچ یرو بگه با ه ی زیچ ه ی هروقت دلش نخواد  یبار اومده، ول ی نطوریا-

 جات راحته؟ 

 . میراض م یخوبه در کل از زندگ زیشکرخدا همه چ-

  هی نکرده  ی نگرانش زد:عروس  ۀپشت دست خال ی کرده؟بوس نرم یسر وصداعروس  یچرا ب  ؟ یخدا رو هزارمرتبه شکر،ستاره چ -

تو گوش بابا  ی دونم چ ی نم یلعنت روانیس   نیستاره وشوهرش بسته شده، خودم بهش اجازه دادم، ا  نیساله ب ه ی ت یمحرم ۀغیص

 به حرف ماها گوش بده.  ستیخوانده که حاضرن

  ،ینکن یبگ یوقت غر هی کنم  ی نم یکوتاه اد یاز دستم برب ینباش خاله هرکار یچ ی! نگران هنهیرنبی خ شیاز زندگ روان یس  یاله-

 . زِخالهیمنم مثل مادرت عز

 راحته.  المیخ  یممنونم خاله، تو که باش -

 کرد.   خیحاال پاشو شام رو بخور که  ست، یبه تشکر ن  یازین ن،ی ندار یفرق چیوکژال ه واریپسرم، تو وستاره با ژ فمهیوظ-

 . رهینم نییازگلوم پا یچ یه نمیستاره روسالم نب یندارم، تا وقت  لیم-

پدرت سرِ ستاره   نیبا ا یبخور تا جون داشته باش  ی زیچ ه ی ! بلند شو مادر! بلند شو یبر  ینم شیاز پ  یاربا شام نخوردن که ک-

 .... میمنم شام نخوردم اومدم با هم بخور   ،یفت یدرب

  متیرو که بخوام به هرق  یز یبرسه؟ بهت گفتم چ نجاهایکارت به ا ی کرد  یکنارش زانو زد: فکرنم یبا لبخند چندش بار  روانیس 

  نیا یجلو  یخوا  ی چطور م نم یخوام بب یبگم، امشب مراسم عقد منو ستاره اس، م  نانیمحض اطم ارم، یشده بدست م ی وهرطور

توان اون رو هم نداشت تا سرشو بلند کنه و تف تو صورتش بندازه. به   نی آه ؟ یونبخ  یکرکر   یتون  ی! هنوزهم م یریمراسم رو بگ 

 . دمیجا ند  چیگفت: پست تر از توه  یف یضع یبا صدا د یکش ی نفس م یسخت
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قهقهه اش گوش فلک رو کر کرد.   یو صدا ی تو جشن عقد منو ستاره باش   دمیافتخار رو بهت م نی ا ، یفتی خوبه که از زبون نم- 

اش   دهی د ب یآس  یبه پا یختم شد. از جاش بلند شد لگد  یبه خنده وبعد به پوزخند و سپس به زهرخند  لیقهقهه اش تبد 

  تیزندگ یآخرها ن ینمونده پس ا یبه عمرت باق ی زیچ فته، یعلم کنه و درب قد من   یبخواد جلو  یزد:هنوز ازمادر زاده نشده کس 

 جناب راااااااااسسسسخ!..... یکن خوش باش  ی رو سع

زد:   اد یکرد. فر  یگرفتن تموم نقشه هاشون رو خراب م  ی جلوشو نم نیوون  وار یشد. اگر ژ یازحرف خاله اش به شدت عصبان وانیس 

  د یبا یرو به کژال کرد: بهش گفت سادیوا  هو یکرد.  نییتاب سالن رو باال وپا  یب کنه؟ یم کارهیاونجا چ رتیغ ی ب مانیپس اون سا

 . ادیدادم نه کم نه ز حیرو براش توض زی همه چ ی که خودت گفت  یپسر خاله همون جور آرهمواظب باشه؟ کژال با ترس گفت: 

 گفت؟  یچ-

  ینم یکس شه؛ یدرست نم  یز یچ ادیبا داد و فر وانی: س ستادیکنارش ا ن ی.نودمیبگه همون کار رو انجام م وانی س  یگفت هرچ-

مون   ترسم نقشه  ی : مد یکش  شونشیپر یبه موها ی . دستکنهیندونستن،کارمون رو راحت تر م نیکردستان، پس ا م یدونه ما اومد 

 !رهینگ 

  یکه دارن بهت کمک م ساده یگردان آدم پشتت وا  هی  ؟یهست  ی! نگران چوانیس  ه ی: کافد یتوپ واربهشی توکلت به خدا باشه. ژ-

 ؟ یخوا ی م ی چ گهیکنند د

  وانیتندمزاج شد: اصالً س  وار ی. ژید یکمک خواهرت خودت اول ازهمه نقشه رو لو م ی اعصاب خورد بر ن یمادر! اگر با ا وانیس -

ترازخودش گفت: نظرمنم    یعصب  نیبزنه که نو ادیخواست سرش فر وانی. س دهیتموم زحماتمون رو هدر م  ادیبمونه بهتره! ب نجایا

کمک   میحداقل تنها نباشه تا ما بر میاره رو آوردست یبمون وقت  نجایا  اد، یازت برنم یکمک ت ا دهید  بیتو با اون کتف آس   نه،یهم

زد: آره، حواسم بهش   یخاله؟ ساره لبخند آرامش بخش یشو به خاله اش دوخت: مواظب ستاره هست نینگاه غمگ  وانی. س نیآه

 .....زد یاکتفا کرد اما ته دلش شورم ی هست. به تکون دادن سر

                ********************************** 

کرد.   یرو تماشا م  یلبخند به لب صدرمجلس کنارجعفر خان نشسته و رقص محل اکو یساز ودهل ازهرطرف بلند بود. د یصدا

خوب دارم.    یلیخ ز یسوپرا هی امشب برات  زم یخورد، نگاهشو ازجمع گرفت وبه ستاره دوخت: عز یازکنار ستاره تکون نم  روانیس 

امشبو به دلت   هی  ،یتو بگ   یکرد آروم باشه:هر چ  یسع روان یهستم نه شما. س  هرمشو زِیلحن سرد ستاره تو ذوقش زد:من فقط عز

رو که   یز یاون چ گهیساعت د ه یاز افرادش کرد: تا   یکی. سرشو سمت ستیخبرها ن نیاز ا گهیاما بدون که از فردا د ام،یراه م

بلند شد دست ستاره رو محکم گرفت. حس   دامادعروس و گاهیازجا روانیاطاعت اون فرد ازشون دورشد. س  . باد یاریبهتون گفتم ب

کنم. ستاره رو ترش کرد ازعمد    یمعرف لمی خوام زنم رو به فام ی زد:م یلبخند گشاد  روانی: کجا؟ س د ی به ستاره دست داد پرس  یبد 
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  اکویبگو دخترِد لت یالقبا! حاال برو به فام ه ی  ینه تو  نهیبه اسم آه ی !همسرِمن مردستمیکرد: من زن شما ن د یتأک  ن یاسم آه ی رو

 .شنیات برات حرمت قائل م فهیو طا ل یا نیب نمیهم داره، بب گه یشوهر د هی

. دست ستاره رو  دمیمدست خودمو وخودت   یکار  ه یوگرنه  ار یاسم اون پسره رو جلوم ن ی امشبو بذارخوش باشم ستاره! ه هی-

 گفت.    یم  ییکرد وخوش آمد گو ی م  یرفت ستاره رو به تک تک مهمانهامعرف یم  ییوبا خودش همراه کرد. هرجا د یکش

 . ستمیراحت ن ینجوریا ؟ یدستمو ول کن شه یم-

  یقدم زدن نگاه ستاره مدام به اطرافش م  ن ی! حیکن ی نم میوقت همراه چ یتو باشه ه تِیبه رضا ه یباشم کاف یکه من راض نیهم-

 نشونه.  ه یاز  غی اما در ابد یب گهید ی کس ای وانیاز س  ی تا بلکه نشون د یچرخ

  گم یزد: خسته شدم حوصله ام سر رفته، م یشده؟ ستاره لبخند مصنوع  ی زیچ ؟ یکن  یشده؟چرامرتب اطرافتو نگاه م یچ-

  ی حال حرفشو زد: من که شوهر دارم چطورم نیره دوباره درهم شد با استا یبازگفت: جانم! اخمها یشیبا ن  روانیس  روان؟یس 

  ۀنگران نباش. نفس خست زم،تو یلبخند گفت: فکراونجاشو کردم عز  مون با حفظ ه روان یس  ؟یاری منو به عقد خودت درب  یخوا

به سمتش  دنشینجات رو داشت با د ۀ فرشت ه یبراش حکم   تیاون همه جمع ن یکژال در ب یشد. صدا یبه آه لیستاره تبد 

چه مرگت شده؟   ارهستاره متعجب درِگوشش زمزمه کرد: ست ییهویحرکت  نیپروازکرد و خودشو توآغوش کژال انداخت. کژال از ا

که هرلحظه ممکن بود   ییاومد با چشما رونینچسب نفهمه؟! ستاره ازآغوش کژال ب ۀ پسر نیا ی کن ی کار ی تون  یم  نیله شدم! بب

کم   ه یزد: مامان  ی بود لبخند تصنع سادهی که پشت سرستاره وا روانیس   دن یکژال با د  ؟یراومد یقدر د نی: چرا اد یبشن پرس  یبارون

. ستاره محکم با  نیبش ریهم پ یمبارک باشه به پا  روانیگفت: آقا س   روانیببرمش دکتر، بعد رو به س  مجبورشدم حالش خوب نبود  

کرده به   دایتازه منو پ  روانیزد و صداشو نازک کرد: کژال جون س  یآخش در اومد. لبخند زورک یکژال زد صدا  یپاش به ساق پا

  یزد: ممنون کژال جون، ستاره مثل ماه  ی لبخند   روانیس  ؟یفکرکرد   ی چتونم از دستش راحت بشم تو  ی ها هم نم یراحت نیا

  ی نم نهیهم  یبرا  یکن  داش یپ یبه سادگ یتون  ی خوره که نم یزمیچنان از دستت ل  ی ازش غفلت کنلحظه   هی  هی مونه کاف یم

لحظه   هی  شهی م روان یس  اشد:آق ده یکه کمرستاره رو محکم گرفته بود،کش روانیخوام تنها باشه. نگاه پر ازحرص کژال به دست س 

به ستاره کرد که   ینگاه روانی. س مینیرو بب گه یدوباره همد   یک ستیمعلوم ن  گه یکنه د ی اگرعروس  ، یدخترخاله مو بهم قرض بد 

  یساعت! ب م ی: ند ینه! کژال لب برچ گه یساعت کژال، بعد از اون د  م یچشم به دهنش داشت با اکراه دستشو ول کرد:فقط  ن

ستاره رو گرفت و   تشکر، دست هی . کژال با دهیساعت بهت رس  مین ن ی:برو خدا رو شکرکن که اد ی قاه خند   قاه  روانی! س هیانصاف

  یحرفهاشون رو بشنوه آهسته گفت:طور  ست ین یکس  نکهیبه اطرافش انداخت مطمئن از ا یبرد. نگاه نامحسوس  ی زِخلوتیسمت م

  ری که از دور ز روان یبه س  یرو از پشت بسته. ستاره نگاه طانیدست ش   روانیس  نیا می زن ی باهم حرف م م یوانمود کن که دار

هم متقابالً براش دست تکون داد. کژال با اخم گفت:   روانیبراش تکون داد. س  ی زد ودست ینظرگرفته بودش کرد لبخند تصنع

 !   گهیخجالت بکش بسه د

 حالش چطوره؟  نیکردن؟ آه کاریکنم که شک نکنه حاال بگوچه خبر؟بچه ها چ  یکارها رو م نیخوب االغ ا-
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 ! یکی ی کیچه خبرته! -

 کژال.    زنهیشورم نیآه ی دلم برا-

 تا بتونن کارشون رو بکنند.  یرو پرت کن روان یحواس س  د یبچه ها همه اطراف خونه پخش شدن، فقط تو با-

  ی جیزندون. ستاره با گ  ی ها له یبفرستن پشت م شه یهم ی زد: قراره آقا داماد رو برا ی کژال لبخند معنادار  کارکنند؟یمگه قراره چ-

 هان!   یخنگ شد  هایدقه چرخاند با حرص گفت: ستاره تازگنگاهش کرد. کژال چشماشو تو ح

 ها!  یادب شد  ی نبودم ب نجایکه ا ی سال هی  نیکژال ا  یهو-

به آسمون پراز ستاره کرد   ینداشته باش. ستاره نگاه یاش کار  ه یکه بهت گفتن باشه به بق یبرو بابا! تو فقط حواست به کار-

 باشم؟  نیکنارآه د یامسال ع  شهیم ی عنینجواکرد:  رلبی نمونده بود ز د یبه ع یز یسرد بود چ ی هنوز هوا کم

  ه یمنو برده اونم  ۀ که دل دخترخال هیچه شکل نم یخان شما رو بب نیآه  نیکنه وا  دایپ صلهیف  هی قض ن یدوست دارم هرچه زودترا-

 . زدیجنس مخالف شو م یۀسا  ریپسسسسره! که ستاره با ت

 : پسرعموش؟د ی:مثل پسرعموشه؟ ستاره متعجب پرس د یپرس  هیماهه. کژال با کنا  یل یکژال خ-

: جونِ من  د یستاره افتاد،خند  ی لم داده و منتظرشماها ست. تازه دوزار ی ما کنار داداش جنابعال ۀخون  گم،االنیرو م ن ینابغه نو-

معلوم که راست   ؟ یخند  ی م ی برات جوک گفتم دار تیوضع  نیا یکرد:هرهرهر! االن من تو  ینی ریاخم ش  ؟کژال یگ یراست م

 ! هی دروغم چ گمیم

  ال یخوره؟ خ یم  زیه  یمن به دخترها ی نازک کرد: خجالت بکش! کجا یچشمتو گرفته؟ کژال پشت چشم نیکژال! نکنه نو-

 همه مثل خودتن؟!  ی کرد

  نطورهیگرده حاال که ا  یدخترِخوب م  ه یباشه! اتفاقاً دنبال  رکردهیگ ششیگلوت پگفتم نکنه    ؟یزیگفتم توه ی ! من کتیترب یب-

 !؟یداری گفتم تو چرا دور برم  یزیچ  ه یستاره زد وگفت: حاالمن   یبه بازو  ی کیکنم. کژال  یم  ی رو بهش معرف گه ید یکی

  یدخترخاله ام بازار گرم  یکنم برا  ی م یکنم، البته سع  ی م ده یترش  یهم به حال تو  یفکر  هی تموم بشه  ن یمنو آه یبذارماجرا-

  ینفس راحت بکشه. کژال با تأسف سر  هیازدستت   د یبدبختم کم کنه، شا ۀ خال ن یشد شرّت رو از سرِ ا دایپ یکی د یبکنم شا یخوب

کرد   شیبه ساعت مچ ی.  نگاهشکِشتی پ ی کیافتضاح تره، من  دهیباش که وضعت ازمنِ ترش  دتتکون داد: فعالً به فکرِ االن خو

. با ابرو به  کنهیداره نگاهمون م یشک نکرده آخه بدجور نیا شترازیب  روان یتا س   تتیدنبال مأمور ی وقت نداشتن: بهتره بر ادیز

که داشت ازش دور   د یخند  ی اش داد:اَه! چندِش نچسب! ستاره به کژال ین یبه ب ی نیبود اشاره کرد. کژال چ روان یپشت سرش که س 

 شد... یم
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 داشت؟  کاری: کژال چد یرفتن. به محض نشستن پرس  گاهشونیدست دورکمرش انداخت و سمت جا  روانیس 

 دخترونه!  یشرمنده! حرفها-

کارش ببخشه توهمون حال جواب داد: تو    نیتونست اونو به خاطرا ی! نگاه ستاره رو پدرش زوم شد نمنیگرم گرفته بود یحساب-

 ؟ یبا پسر خاله ات خلوت کن ومده ی ن شیرات پتا حاال ب

 . کنهیفرق م  هی قض  ،االنیاومده! اما تو حالت عاد شیچرا پ-

 ؟ یچه فرق  د ییبفرما شه یم-

 ! یدون یخودت بهتر م-

قبول کن که   میبا هم بزرگ شد  ی! ما ازبچگ  م ینیرو بب  گهیهمد  یک  ست یمعلوم ن گه ی! گفتم حرفهامون دخترونه بوده، دنیبب-

رو که درباره   یز یاون سوپرا ی:راستد یافتاد پرس  روانیس  شیساعت پ هی حرف  ادیبرام سخته.  یجدا شدن ازش اونم به طور ناگهان

برات درنظر   ی زیچه سوپرا یتا بفهم ی مشتاق ی لی: خد یمرموزانه پرس   روانیه؟س شد؟هنوز وقتش نشد  ی چ یزد یاش حرف م 

  ی: حرف خنده دار د یبلند قهقهه زد ستاره پرس  روان یداره. س   دنی: اگرازجانب تو باشه ارزش دزد یگرفتم؟ ستاره به ظاهرلبخند 

 .یش یشوکه م یحساب دنشیدونم که با د ی م  زمیگفت: نه عز  د یزدم؟ خنده اش که ته کش

 وقتشه؟  یشدم ک  دنشیپس مشتاق د -

 نزد..... ی حرف گه یمونده. ستاره د ی ا قه ی هنوز چند دق-

 کنه؟ یشد کژال؟ ستاره سرگرمش م ی: چد یپرس  ساره

 مرتبه.   ز یشدن،همه چ ریازاالن رومخش رفته،بچه ها هم سرِجاهاشون جاگ-

رفته از   شی تا االن خوب پ ز یمادرشو ماساژ داد وگفت:همه چ ۀ بچه ها خراب بشه؟ کژال شون ۀکژال! نکنه نقش زنه، یدلم شورم-

گفت وهمراه    ی شک نکرده. ساره اوهوم یتا کس م ینزنه، بهتره ما هم بررو  ی زیشور چ یدلت الک   رهی م  شیبه بعد هم خوب پ نیا

 کژال سمت مهمانها رفتن...... 

شد.ستاره دل نگران اما نامحسوس هر   یدورنم  روانی. لبخند از لب س د یرس  ی سازودهل اون قدر بلند بود که صدا به صدا نم یصدا

 ؟ یموافق  یدور رقص محل  هی با  زم یدرِگوشش گفت:عز  روانی.س د یکش یبه اطراف سرک م یازچند گاه

 ندارم.  یخوب ۀون یبا رقص م-
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  یوگرنه عاقبت خوب ییایب  رونیالقبا ب ه ی ۀ اون گوشت خوب فروکن! شوهرِ تو منم پس بهتره از فکر اون پسر یتو  نو یستاره ا-

ادامه داد: در   روان ی. س نهینش روان یورت س وقت تو ص ه یپنهان کرد تا  ی محل  رِلباس یمشت شده شو ز  ی.دستهاکشهیانتظارشو نم

 بهم گفته!  نویا گهینفر د هی کرد: قبل از تو   تشیستاره باز اذ سرد. لحن ادیبهت م ی لیخ ی ضمن لباس محل

  ه؟ ینظر تو چ اد،یخوشم نم ادیز  یامروز  یلباسها ن یتنت باشه از ا  یلباس محل شه ینفر درست گفته، منم دوست دارم هم ه یاون  -

برادرِ به ظاهرمهربان گرفته بود.....   نیا یرحم یازمهمانها بود. دلش از ب ییرایرفت که درحال پذ  مانی به سا روان ینگاه سردش ازس 

تکون داد: برو ما هم االن   یسر  روانی گفت که س  ی زی اومد کنارش، خم شد درگوشش چ روانیازافراد س  یکیساعت بعد  مین

رو که منتظرش   ی زیانتظار تموم شد،وقت اون سوپرا زم یدور کمرِ ستاره نشست: خوب عز  . مرد اطاعت کرد ورفت. دستشمیایم

زودتر راه افتاد. با   روانی.هنگام بلند شدن آروم ازش فاصله گرفت. س ومد ی خوشش ن روانیحرکت س  ن ی. ستاره از ادهیرس  ی بود

 .ایب ؟همرام ینیبب زتویسوپرا یخواست یبرگشت: مگه نم  ؟ یری:کجا مد یستاره که پرس  یصدا

رو که فقط مختص   ی زیاون چ یکرد: تو که انتظار ندار یاخم روان یبشن. س  ض یمستف  زیسوپرار نیچشه؟ بذارهمه از ا نجایمگه ا-

درست   ی رو در نظر دار یخاص یحتماً جا م؟ یبر د یبذارم؟ دستشو درازکرد. ستاره پسش زد: حاال کجا با شیتوئه در مأل عام به نما

 گم؟یم

 باالست. یاتاقها از  یک یتو -

!  زمیسر بده: عز یبلند  ۀباعث شد قهقه  دهیباال پر ی گرد شده و ابروها یستاره با اون چشمها ۀاتاق باال ؟ چهر دم؟ یدرست شن-

از دور مواظب اوضاع بود. جلوشون سّد شد:   مانیهمراه شد. سا روانینه؟ ستاره مردد با س   ای یایندارم! حاال م ت یمطمئن باش کار

با  مانیکار کوچولو با ستاره جون دارم، اونم تنها! سا  هی کرد وگفت:  مانیبه ستاره و بعد به سا یهنگا  روانیکجا؟ س   یبه سالمت

 ؟یبا خواهرم تنها باش  د یکه با  هیچه کار نیگفت: ا  یاوقات تلخ 

 حاال برو کنار! یهمف ی رو م یخان فکربد نکن بعداًهمه چ مانیسا-

هم مثل خودش   مانیبه اومدنت ندارم. سا  یلیاما من تما گه؟ ید  یبه ما اعتماد ندار ی عنیکرد:  یاخم روانی. س امیمنم باهاتون م -

خانمم بگه.   ی برگشت طرف ستاره و گفت:هرچ روانیخودم راحت باشه. س  ال یخوام خ یم  یرک گفت: اعتماد رو که شک دارم ول

  روانیسوزاندن وجود س  ی باشن و نتونه نفس بکشه. برا دهیچیبود که دورگردنش پ یدار مثل طناب  روان یهن س لفظ خانمم از د

 دارم.  ی قدم هم برنم ه یبردارم همرام باشه بدون اون   لمیزد: ما  یلبخند 

خان!   روانیبرادرم باشه جناب س  لمیچشماش ومصرّانه گفت: اما من ما  ی باشه. ستاره زل زد تو شونیندارم که ا یلیاما من تما-

گفت:اول شما   روان یبرادرش حلقه کرد به س  یمغرورانه دستشو سمت ستاره درازکرد. ستاره دست دور بازو  مانیسا

. چقدر ازش  د یکش یراه افتادن. هنگام رد شدن ازکنار اتاقش آه حسرت بار  ش پشت سر هی جلو و بق  تیباعصبان روان ی!س د ییبفرما

  کشیبود که هرلحظه به قلتگاه نزد یبراش ناقوس مرگ روان یکه ته سالن بود رفتن. لبخند مرموزس   وانیخاطره داشت. به اتاق س 
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به   یبستن شدن در ستاره فور  ی. با صداسادنیوارد شدن. دونفر دم در وا ه یو آخرسر ستاره وبق  مانیبعد سا روان یکرد. اول س  یم

توجه شو جلب   یخاص زیبه اتاق انداخت چ یآماده کرده بود. نگاه یز یهر چ یکرد. مشکوک شد، خودشو برا  پشت سرش نگاه

 بود.  ومده یتنها ن نکه ینکرد. دست برادرشو محکمتر گرفت. خوشحال از ا

خانمم   زیاز افرادش کرد: بگو زودتر سوپرا ی کیرو به  روان ی! س نم؟یب ینم  یخاص ز یچ نجایمن ا ؟یگفت یکه م  ی زیکو اون سوپرا-

  ن یا انیچه خبره؟ جر نجای گفت: ا روانیبه س  مانیرفت. سا رون یکرد واز اتاق ب یاز اون دو مرد اطاعت ی کیکه عجله داره.  ارن یرو ب

 ه؟ یچ زیسوپرا

که در بازشد. دومرد به    د یطول کش ی ا قهیدق ست ی... بشهیبرطرف م  تیصبر کن االن حس کنجکاو یجون حاال که اومد  مانیسا-

  یجلو  نیزم  ی رو رو ینداشت وارد شدن. مرد زخم ستادنیا ی کشده بودن ونا  اهیس  ۀ پارچ هیسرش   ی که رو گه یمرد د ه یهمراه 

داد.   یم  یبد  ی دلش گواه  زد،یاش م نهی ازش بلند شد. قلب ستاره محکم تو س  یفی ضع ۀ نال یوستاره انداختن. صدا  روانیس  یپا

  نی: اد یپرس  ری با تأخ ستادیکنار خواهرش ا مانیسا ه؟ یک  یاون مرد زخم  نه یحد ممکن باز نگه داشته بود تا بب نیچشماشو تا آخر

  یآشفته وخونها یسرش برداشته شد. موها ی ازهمون مردها کرد. پارچه با خشونت از رو یکیبه   یباز اشاره ا  روان یس  ه؟ یک

ازش خارج   یی دهنش قفل شد تا صدا ی ستاره جلو یگذاشته بود. دستها  شیرو به نما یبد  ۀصورت مرد صحن ی رو ۀد یخشک

تن مردشو از   یشدن. کنارِمردش زانو زد، بو   ی گونه اش جار  یمتوجه بشه اشکهاش ناخوداگاه رو  اینشه. بدون آنکه خودش بخواد 

  روانیس  ۀقهقه ی. صداومد ین رون یازش ب یوبسته شد اما حرف باز   یز یگفتن چ  یکرد. دهنش چند بار برا  یحس م  ی رسخده ف

از اشک سمت  سیخ ی تونست مردش باشه. با صورت  یمرد نم نیا  د یبه صورتش کش یکرد. دست  یمثل مته مغزشو سوراخ م

. به دهن ستاره چشم  د یپر روان یس  یلبها ی خنده از رو ؟ یکارکردیبا تموم قوا داد زد: کثافت آشغال باهاش چ  د یچرخ روانیس 

زد: خفه شو   ادیبلندتر از ستاره فر روان یکنارخواهرش نشست. س  مانیداد. سا  یبهش نسبت م ی بد  یدوخته بود که داشت حرفها 

 ! ده؟یکه عشقمو ازم دزد ی به اون ؟یناز و نوازشش کنم برات؟ به ک یزبون نفهم؛ انتظار داشت ۀ دختر

سمت ستاره   روانینه؟! س  ایندارم، گفتم  یسرسازگار ی وونیکه بهت بگن! گفتم با هرح  وونیح فی!حی وون یح ه ی! تو  یروان ۀک یمرت-

  روانیس  هوی! یجلوتر، اون وقت با من طرف  ایب گه یقدم د ه ی ی گفت: جرأت دار ی محکم و جد   سادیجلوش وا مانیبرد که سا ورش ی

هر چه   شه یختم م نجایدونستم آخرش به ا  ی زد: نه! خوشم اومد! م مانی سا یبرا  یدست  امشدرحال پوزخند با آر ستادیسرجاش ا

 . یکن  ی پشت شو خال ی تون ی باشه خواهرته!هم خونته! نم

! نذار دهنم باز بشه وتموم پته  روانی! س یبه خواهرخودت هم رحم نکرد  ی کثافت باشم، تو که حت یپشت تو  یپس انتظار داشت-

دونم که چه    ی خوب م یکیکس ندونه من   چیپشت بام بندازم وآبروت بره!ه یاز رو  رو تییو تشت رسوا زم یبر ره ی دا یات رو رو 

به   یدست متی با مال ستاد یشد روبروش ا کترینزد مانیقدم به قدم به سا  روانی. س ونهپس بذار دهنم بسته بم ی هست ی پست وونیح

اش پس زد:   قهی ی دستشو از رو مانیکنم؟! سا  یمن چه ها که نم ن،ی خان! تو دهن بازکن بعد بب مانی:جناب ساد یاش کش قه ی

که   یمردش هست ؟ یمون یم  یآورد  االکه ب   یاون همه گند  یپا ؟یمون  ی م ی چ یتو پا ؟ یموندم اما توچ  زش یهمه چ یمن پا

تو بفرست برن، بذار  حاال افراد ن یهم روانیرو بهت نسبت بدن؟ س  یبعنوان مرد رو قولت حساب کرد که مردانگ  شهیم ؟اصالًیبمون
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بود تا   یشترعصب یهاش ب د،خندهیبلند خند  روانینگم. س  ی زیکس چ چیبه ه دم یمسخره تموم بشه! منم قول م یعروس  نیا

نامرده! خنده رو   یتو  ی مرد که اسمش رو  فی: حد یبهش توپ ستاد،یا  روان یس  ۀ نیبه س  نه یبرادرشو رو کنار زد و س  ستاره . حیتفر

زاده   ی سپر کرد:هنوز کس نه یجلوش س  مانی. دستش رو هوا موند. ساادیب  نیی. دستش باال رفت تا تو صورت ستاره پاد یلبش خشک

زن طرف شو! سمت  ه ی من هستم با من طرف باش هر وقت مردم اون وقت با   یخواهرم بلند کنه، تا وقت ینشده که دست رو 

 نیبا دست چپ کنارش زد. باال سرآه  روانیبرسونن. س  مارستانیتا شوهرتو به ب  اریر رو بردار و بخواهرش برگشت: برو چند نف 

 ... رهینم  رونیاتاق ب نیکس از ا چیکرد،همه رو مخاطب قرارداد:ه  ی با نفرت نگاهش م ستادیا

  ییشورافتاده... کژال چند جا یزده دلم بدجور بشیکجا غ ده یبر سیدخترِگ ن یا نیبکن! بب یکار  هی گفت: کژال  ی ساره با نگران 

از اتاقها. درحال   یکیرفته باشن تو  د یداخل، شا م یاز ستاره نبود. دست مادرشو گرفت: آروم باش مامان بر ی خبر د یرو سرک کش

 .....انیرفتن به داخل ساختمان کژال با دوست برادرش عطا تماس گرفت وگفت که به داخل ساختمان ب

زد که چند قدم به عقب پرت شد.   روانیس  ی رپایز ی برد. لگد محکم ی ال رفت که ستاره به هدفش پبه قصد زدن با  روانیس  یپا

نکردم به حرمت پدرم   ینزدم وکار  ی! اگر تا حاال حرفیری تند م  یدار  ی لیخ روانیس  یگفت:هو  یشد با لحن زننده ا نیسپرآه

درد رو پشت نقاب سردش پنهان کرد:    روانی. س ید ین مخودت جوال یبرا  یدار  نطور ی وا ستیبرت نداره حواسم بهت ن الیبوده، خ

بهت نگفتم به   ی چیتوهم بفهم اگرتا حاال ه ر،یبه توئه و الغ دنیمن رس  تیدرباره ام فکرکن قصد ون  یدوست دار  ی ستاره هرجور

  ستیسر به ن   یک ی یکیتونستم   یراحت م  هاقبل تر ی لیخ ستن،ین  یکه بهت دارم وگرنه پدرت، برادرهات برام عدد هیخاطرعشق

لطمه و   نی احد و واحد اگر کوچکتر یبه خدا روان یوداد زد: س  د یشون کنم اما نکردم بازهم به خاطرتو... ستاره وسط حرفش پر

!عشقت هم مثل خودت کشکه برو  یرانیرای رو چه به کُردغ  یرانیدختر کُردا ه ی دم، یبه خانواده ام برسه دودمانت رو به باد م یبیآس 

رو در   ی خوا یالف بچه م  ه ی! تو ؟یفتی با من درب ی خوا ی زد: تو م یعقب رفت پوزخند  یگام  روانیبذار دم کوزه و آب شو بخور.س 

ادا و اطوار بلد   ی امروز یکه مثل دخترها نیجسارتت!هم نیتو خوشم اومده؟ هم ه یاز چ یدون  ی ! ستاره م؟یمن قد علم کن ی رو

مردونه ات منو جذب خودت   رت یوغ یمردونگ  ن یهم ،یا  گانهیاصالً با ناز وغمزه ب ،ی ایعشوه نم ی مرد  چیه یبرا  ،ی وخودت یستین

گنده تر از   ی دار  گهیستاره رو به پشت سرخودش فرستاد با خشم گفت: د مانیکرده پس نگو که عاشقت نشم وعشقم کشکه! سا

! صاحب داره که صاحبش اول  نهیاشاره کرد: مردش آه بود  ه افتاد نی زم یکه رو   نیستاره مَرد داره و به آه ،یزن یدهنت حرف م

پا به   یشد: تو اگربرادرش بود  یجد  ساد،یباعث تعجبش شد. ناگهان از خنده وا روان یبلند س  ۀپدرش بعد برادرهاش هستن... خند 

بهت   ار،اصالًیدرن رو  ی رتیغ یبرادرها ی! پس اَداشیبه سالبه بکشون یکرد  داش یپ ی که وقت  یاومد  یمن دنبال خواهرت نم یپا

بود دستِ    نیا یدلش قرص شد: اگر پا به پات اومدم برا  مانیسا یمتعجب به برادرش کرد که با حرف بعد  ی. ستاره نگاهادینم

! بهت اعتماد نداشتم،  یهست یو از چه قماش  ی و چه جورآدم یدونستم از چه جنس  ی نامرد به خواهرم نخوره چون م ی تو

به تمام   ۀهرز  ه ی نبود!  ینانیچون به تو اطم ،ی راه بَرم نگردون ۀانیو ازم ی کنم تا بهم شک نکن هانپنرو  م یاصل ت یمجبورشدم ن

باال رفت: خفه    روانیس  ادیفر  یباز بشه! صدا نیاز ا شتریدِ نذار دهنم ب  ،یبه خواهرخودت هم رحم نکرد  ی که حت ی بود ییمعنا

 وافرادش پنج نفر بودن و مقاومت کردن در برابرشون سخت بود....   روانیشروع شد. س  نشونیزد وخورد ب د ینکش ی . طولیشو لعنت
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نابهنگام کمک   دنیگرفت. ستاره از رس  ی شتریو زد وخورد شدت ب  ختنی به داخل ر یدرِاتاق با شدت بازشد. چند نفر  ناگهان

رو دور زد و ازپشت   مانیستاره افتاد. سا به  روان یگوشه ببره. چشم س  ه یدست و پا به  ر یرو از ز ن یکرد آه یخوشحال شد.سع

کنم. اتاق تو    یدختر رو تموم م نیبکنه کار ا ی حرکت اضاف یاش گذاشت:هرک قه ی ستاره رومحکم گرفت، اسلحه شو کنار شق

ره  از افرادش دستور داد ب ی کیبه همراه ستاره اتاق رو دور زد به  روانی. س کارکنهیمانده بود چ مانیفرورفت. سا  یسکوت مطلق

که   دمیهمه دردسر نکش ن یا زمی عز یایمن م با زد: تو  یلبخند مضحک روانیس  ؟ یبر  ی: منو کجا مد یآماده کنه. ستاره پرس  نویماش 

 ستاره رو ول کن منو به جاش ببر. روان یبا التماس گفت: س  مانیاز دستت بدم. سا یبراحت

همراه با ستاره و   ی. عقب عقب از اتاق خارج و از درپشتد یدنبالم والتماسم کن د ییاینوچ نوچ نوچ! ابداً! حاال نوبت شماست ب-

 افرادش فرارکردن..... 

ستاره رو سالم   دم یکنارش نشست: بابا بهت قول م مانیزد. سا یگوشه زل زده بود و حرف نم  هیرو مرخص کرد. به   اکوهمه ید

  یمونیکرد که پش  انیب ی داد حرفشو به گونه ا ه یتک  یوبه صندل د یاز ته دل کش ی گفتن نداشت. آه  یبرا  یاکوحرفیدبرگردونم.  

به تموم معناست اون با وعده   یعوض ه ی روان یدونستم س  ی باشه: نم مونیداد ازکارش پش  یغروربهش اجازه نم یعنیدرش نباشه  

پس بدم؟   ی نیتاوان سنگ  نیچن د یکارم غلط بود که با ی کمک کن! آخه کجا ایاش گولم زد؛ خدا بندهیفر یوحرفها نیریش  یها

که ستاره   نی قولم زدم، پدر! هم  ریز ستارهپدرش نشست: قسم خورده بودم پا تو خونه ات نذارم، اما به خاطر   ۀ گ یطرف د وانیس 

از   شتر یب ذارمینم گهیبرمش تهران، د  یبا خودم م شه یهم یصفت رو کف دستش گذاشتم برا ی ب روانیکردم وحق اون س  دایرو پ

 .ستیهمه رنج و مشقت نبوده ون  نی زجر بکشه، حق ستاره ا نیا

  یتلخ دم،یرو تو چشماش د دم،انزجاری خونه ات نفرت رو تو چشماش د ی مدتهاست که ستاره رو از دست دادم، اون روز تو-

 باشم؟منتظر بخشش  ید یحرفهاشو تو چشماش خوندم با چه ام

همه   نیا  یکه اگر شناخته بود  یتو دخترتو خوب نشناخت ست، یوقت از شما متنفر نبوده ون چیبابا! ستاره ه د یکن ی اشتباه م-

 بشه.  دهیکش  نجایشد که کارش به ا ینم  یی ها ییو وارد ماجرا  یکرد یبراش دردسر درست نم 

 ! ؟یکن  یم  شترش یب ی ! کم عذاب وجدان دارم تو هم هوانیبسه س -

 : حال اون پسره چطوره؟ د یمردد پرس  اکویحرف نزنه. د  گه یبه بردارش رفت تا د یچشم غرّه ا  مانیعذاب وجدان براتون کمه! سا-

بلند  مانی. ساشهیراحت نم المیخ نمشی تا خودم نب  مارستانیبرم ب د ی شوهرِ دخترت! با نه،یاون پسره اسم داره،اسمش هم آه-

. نیریتماس بگ   نیداشت ی کار رم، یوم فتم یخودمم راه م گه ید ۀ ق یتا چند دق روان، یشد:منم بچه ها رو فرستادم دنبال ستاره وس 

نذار.   خبر یب ن ی...آهیتوهم منو از حال آ... آه   وانیوسالم! س  حیخواهرتو برگردون! صح  مانیبه هر دو پسرش کرد: سا ینگاه اکوید

 از پدرشون خونه رو ترک کردن....  یگفتن با خداحافظ  یهر دو برادر چشم
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: با اون وضع  د یبه صورت خسته اش کش یدست  نینو  ده؟یطول نکش  ی لی: خد یانتظار نشست پرس  ی صندل  یرو  ن یکنارنو وانیس 

 طول نکشه؟  ی انتظار دار دمیکه من د ی ا افه یوق

برو دنبال ستاره،   ی بکن یخواد کار  یبا اعتراض گفت: نم ن یکردم که نکردم؟!نو  یم  ارکیچ د یبا گهیمن که تموم تالشمو کردم د-

و   شه یسرش اومده با اون حالش بلند م ییستاره اس، اگر بفهمه چه بال   ره یگ  یرو که م  ی کس ن یسراغ اول اد، یبهوش ب نیآه ی وقت

  گم؟یم  ؟دروغ یکن  ی نگاهم م ی نطوریا ه؟چرای طلبکارانه گفت: چ  نیزل زد. نو نیبه نو  یا قه ی چند دق وانیدنبالش. س  ره یم

 !یگ یبگو دروغ م گمیاگردروغ م

بفهمه بعد از اون   یز یچ میذاریدو روزهم که شده نم ی کی یبرا  ادیهان؟! اون بنده خدا بهوش ب ستیانگار حالت خوش ن نینو-

 . میگ یبهش م

  ستیو حالشم خوش ن اد یکه تازه بهوش م  یماریبه ب ی خان! کس جیبا حرص گفت: گ وان یکـ... س  ستینابغه اون حالش خوب ن-

  نیتموم موند با عجله سمت دکتررفتن، نو مه یاومد.حرفهاشون ن رونیدکتربه همراه پرستار ازاتاق ب ده؟یرو م ی بد  نیخبر به ا

 به؟ دکتر؟حالش خو  یشد آقا  ی: چد ینگران پرس 

 کنه.  دایباشن تا حالش ثبات پ یبستر  نجایا د یبا ی نداره، چند روز یفی تعر اد یوضعِ ز-

و از آنجا دورشد.   گمیمو م  ینظر قطع  ادیبهوش ب  ی به پرونده کرد و بدست پرستارداد: وقت یدکترنگاه  ه؟یمنظورتون از ثبات چ-

 دش؟ ید شه یبه دنبال پرستاررفت: خانم پرستار م وانیس 

 د....فعالً نه! احتماالً فردا عصر به بخش منتقلش کنن-

که داره   د ی رو از دور د وانیکرد. باالخره س  ی م تش یاذ ی خبر ی داد. به ساعت نگاه کرد. ب ی مرتب پاشو تکون م ی عصب یحالت با

  ی به شونه اش زد: با دردسر تونستم برا ی دست وان یس  ؟ یبکن ی کار یشد؟ تونست  ی. بلند شد و به طرفش رفت: چشهیم  کینزد

 زد: دمت گرم داداش. یلبخند  نی. نورمیبرات وقت بگ  قه ی پنج دق

 حرف نزن.  دونهایچند باربگم مثل چاله م-

 !گه؟یچشم! االن برم د ی به رو-

 . گهی! االن نه! گفتن دوساعت دی تو چقدرعجول-

 کنند!  یآدمو دق مرگ م  یا قه یمالقات پنج دق هی  یبابا! برا  یا-

 االن نه!  گنی هست که م  ی زی چ هیحتماً -
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  رونیب ویوگوش  بش یدونم، دست برد داخل ج  یداد: نم  رونینفسشو محکم ب وان یستاره االن کجا باشه؟ س  یزن یحدس م وانیس -

 ؟ یکن  داشونیپ ی شد؟ تونست ی: چد یپرس  یرو گرفت. بعد از سالم واحوالپرس  مانیسا ۀآورد شمار

-........ 

 ازتون فاصله دارن؟  یلیخ-

-........ 

 شد حتماً بهم اطالع بده.  ی باشه اگر خبر-

-....... 

  د یبا تیشدن اما موقع ک یبهش نزد باًی تقر-گفت؟   یم  ی: چد یحوصله پرس  ی ب نیخداحافظ. بعد قطع تماس نو نیمراقب باش -

 بکنند..... یکار  هی جور بشه که بتونند 

موندنت   نجای برو خونه، ا گه یگفت: تو د وانیقبل از رفتن به بخش مراقبتها رو به س   نیر، نواز دوساعت انتظارِکشنده ودلهره آو بعد 

 هستم.  نیآه شی نداره، من شب پ ی ا دهیفا

 . رمیمطمئن شدم م  نیازحال آه-

  ن ینو ۀشون  یرو  ی دست وان یداره. س  اجیبهت احت شتر یب ت یموقع  نیپدرت تو ا رمی گ یبه کمک بود حتماً باهات تماس م از یاگر ن-

 راحت برم....  الیکه منم با خ ریخبربگ  ن یزد: زودتر برو از حال آه

. با  د یرس  ن یپشت سر گذاشت تا به آه ی کی ی کیبودن. تختها رو  یهم اونجا بستر گهیچند نفر د ن یبخش شد. عالوه برآه وارد

نگاهش به   ستاد؛ یتختش ا ک ی. نزدشدن با سماجت با پشت دست پاکشون کرد ختنیفرور ۀتو اون حال اشکهاش آماد  دنشید

لب سمت چپش شکافته شده بود. دست چپ شو آتل گرفته و با   نی چنسمت راست وهم یشانیصورت کبود شده اش افتاد، پ 

رفت. هنوز    یاعصابش رژه م یداد که بدجور رو   یشو نشون م  یاتیدستگاه باال سرش عالئم ح یصدا د،یکش  ینفس م ژنیاکس

خوب شو،   دتربهش زد: داداش هر چه زو   ی آروم ۀ رو که سالم بود گرفت. بوس  یدونست. دست  ینم ی زیاش چ یداخل یبهایازآس 

. پرستار وارد  ایپس به خاطر ستاره هم که شده زودتر بهوش ب کنه،یدق م نه ی وضع بب ن یا یداره، اگر تو رو تو   اجیستاره بهت احت

بخش بود رفت و نشست.  ۀکه گوش   یزی م شو چک کرد بعد سمت م.عالئ د یرس  نیبه آه ماریبخش شد بعد از چک کردن چند ب

  ی زی آورد وتوش چ رونیب  یبازکرد، برگه ا زشویم ی ما چطوره؟ پرستار کشو  ضی: حال مرد یستاد وپرس ی پرستار ا ز یرفت کنارم نینو

  ادیب د یدکترش با ست،یبود گفت: حالش مساعد ن ستاده یکه منتظرا نی نوشت ودوباره سرجاش گذاشت. سرشو باال گرفت وبه نو

 چطوره.  تشی وضع نه یاش کنه وبب نهیمعا
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گفت: ده شب    د یکش ی م ی فرض یکه جلوش بود وخطها ی کاغذ باطله ا ی دستش رو  یپرستاربا خودکارِتو  اد؟یم ی دکترش ک-

 داره....  ت یمن مسئول یبرا نهیبب نجایشما رو ا ی اگر کس رونیب د یلطفاً بر  حاال اد،یم

  نهیودوباره معا  ادیدکترش ب  د یبا گهیداخل سالن نشست: پرستار م یصندل ی:چطور بود؟ رو د یپرس  وانیاومد س  رونیازبخش ب نینو

 حالش چطوره.  نه یاش کنه تا بب 

 ! ی: نه چه اتفاقد یوسط حرفش پر  ن یشده که... نو یطور  نینو-

 . رمینم ییراحت نشه جا نیبابت آه الم یتا خ-

باحرص گفت: تو   ن یبله تکون داد. نو ۀبه نشون  ی سر وان یس  ؟یبمون  نجا یتا اون موقع ا  یخوا ی م اد، یده شب دکترش م   گمیم-

کار دست   یکتفت روعقب بنداز  یروهادا  ، یبرد  اد یو پاک خودتو از یمسئله ا  نیا ر یاصالً حواست به خودت هست؟ ازصبح درگ

 استراحت کن.  یهان! برو خونه کم ید یخودت م

  ی تو به ماجرا  وانی: س د یکامل به طرفش چرخ نیشده. نو یمیقد   گهیکتف من د  یۀمته به خشخاش نذار، قض  گهیاووووووه! تو د -

 ! واقعاً که روت رو برم! یمیقد  ی گ یم ش یدو ماه پ

  نیا ره یکثافت اس   روانیدست س  ایشون اون سردن ی کیهستن که  نیاالن مهمتر ازمن، ستاره وآه یخواد نگران من بش یحاال نم-

صاف نشست با تأسف گفت :منو باش که به فکرشم!   ن یحالش چطوره. نو ستیافتاده معلوم ن مارستانیرو تخت ب ایسرِدن نیا ،یکی

  یلی! خگمیبهت بگم اما م  د یکردم، نبا یمن بودم که با مرگ دست و پنجه نرم م  شیماه پ دو به خدا! انگار  وانیس  یرو دار  یلیخ

نکن.   شترش یب گه یتو د م یدار  یکاف  ۀبه انداز بتیمص  ، یرو نگران کن هی وبق ی خودتو تو دردسر بنداز ی اگر دوباره بخوا یاحمق

 . رمی راحت بشه م المیخ  ن یآه الداد چشماشو بست، نجوا کرد: ازح ه یپشت سرش تک واریسرشو به د وانیس 

که هرچه   یشیچهارسال پ وان ی! جون به جونت کنند همون س گهید  یپات سبز بشه! کله شق ر یقدر بمون تا علف ز  نیبه جهنم! ا-

.....  وانهیهمون س  ی شد  قاًیو آخرش دودش تو چشم خودت رفت االن دق  یوکرد  ی اصرار کردم اون پرونده نحس رو قبول نکن

 ؟ ی اتصال رو برقرارکرد: سالم دامون خوب ع یاسم دامون سر دنیشد.با د وان یس سرزنش کردنش به   ۀمانع از ادام   شیگوش  یصدا

-....... 

 کنم.  ی م فیاومدم برات تعر  ختهیبهم ر یاوضاع بدجور  نجایممنون، ا-

 وچشماش بسته بود.   هی وارتکی نگاه کرد که هنوز سرش به د وان یبه س  نی. نود یطول کش یدامون کم یحرفها

 بدم.  لی به زن عمو دروغ تحو ستمیمجبور ن گه یکرده، د  یکارخوب-

-.......... 
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 اومد؟  یک-

-......... 

 توهم شش دانگ حواست به معدن وشرکت باشه. رم،یگ  یبگو مراقبشون باشه من خودم بعداً باهاشون تماس م نیبه آم-

-.......... 

 مراقبش هستم.  نجایمن ا اد یب ی خواد کس ینم-

-.......... 

 زن عمو بمونه.  شیپ م یکه ما برگرد ی خوبه به مامانم بگو تا وقت یلیخ-

-.......... 

 . د ینش یز یوقت نگران چ ه یممکنه کارمون طول بکشه  نجایا نینه قربونت مواظب خودتون باش -

-.......... 

  یدست  وانیس  ؟ یبود  سادهیزد و گفت: فال گوش وا  یکه بهش زل زده لبخند  د یرو د وانیممنون خداحافظ. بعد از قطع تلفن س -

 نه؟  ا یافتاده   ی چه اتفاق یگ یحاال م م،یدار  ی چه مشکل د یفهم مارستانی کل ب ی زدیطور که تو داد م  نی: اد یبلندش کش یبه موها

  هی  د یع طالتیتع  یبه موقع برا  نیکردستان،آم اد یخواد ب یکفش که م   هی االن پاشو کرده تو  رو به زن عمو گفته،  زی بابام همه چ-

 گفته....  نیرو به آم ز یهفته جلوتر اومده و مانعش شده، دامون همه چ

دکتر بهش   دنیبودن. با د  ستادهیهردو تو سالن ا وانیوس  نیاومد. نو رون یازده گذشته بود که دکتراز بخش مراقبتها ب ساعت

  ن یبود؟ نو یکی کدوم  مارتون یکرد:ب دش یما چطوره؟ دکتر دستهاشو تو رو پوش سف ض ی: دکترحال مرد یپرس  وانیشدن. س  کینزد

  ۀچهر دنی اسکن. دکتر با د یدکتراومد: بردنش برا  یلبها یرو  ی فیبود. لبخند ظر ون که داغ  یزد: به قول شما اون  یلبخند تلخ

 . رنیازش بگ  گهیاسکن د  ه یگفتم  شتر یب نانیاطم یبرانگران هردو باالفاصله گفت: 

  ن یبدتر از ا یبهایکه آس  د ی: خدا روشکر کند یکه... دکتر وسط حرفش پر  نه یبودم ظاهرش داغون بود منظورم ا ششیکه پ  یعصر-

دستشو تو   ه ی  نیکنم فعالً . نو یتا جواب اسکن روبررس   امیدوباره م گه یساعت د هی برم تا  د یبا گه یمن د  ومده،ین شیبراش پ

برو من   گهیتو د روان یشب بود: س  ازده یبه  ک یکرد نزد ی واریبه ساعت د یزد.نگاه ش شو به کمر  گهیموهاش فروبرد و دست د

  ینوبت حداقل بذار م یشیهردو خسته م ی نطوریکنم برو، ا ی گفت: خواهش م  نیخواست مخالفت کنه که نو وانیشب هستم. س 

 .میباش  ششیپ
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تو سکوت بهم زل زدن   ی ا قه ی : مواظب خودت باش. چند دقد یبازوش کش ی رو  یدست  نیبهم خبربده. نو ی داشت ی پس کار-

 ازش جدا شد....... یخداحافظ ه یبا   وانیآخرسر س 

                ************************************ 

خاله اش وکژال تو اون   دنیبا د  وان یساره و کژال رو که دم درآشپزخونه خشک شون زده بود نگران کرد. س  وان،یس  شونیپر ۀافیق

  یا افه یچه ق  نیپرسم اازت ب د ی: من باد ی کش  یساره نفس آسوده ا  د؟ی کن  ی نگاه م ی جور نیشده خاله؟ چرا ا یزی: چد یحال پرس 

  ه یرو مبل انداخت وگفت: اول   یخودشو با خستگ  وانی! س فتهیکه پس م  نهیبب ی نجوریتو رو ا ی ک ؟هریخودت درست کرد یبرا

با   وانیآب! س  نمیآب باال سرش حاضر شد: ا ی وانیبا ل هی . کژال در صدم ثانشمیهالک م یدارم از تشنگ  د،یآب بهم بد   وانیل

دست که نمک    نیبعد رو دستش زد: بشکنه ا م،کژال دست به کمر زد: منوباش به فکرت  ؟یگفت: زرنگ شد  ده یباال پر ییابروها

خاله، اصالً   د یزد:آخ! ببخش شیشونیمحکم به پ  وانیدلم هزار راه رفت مادر! س  ی د ی: چرا به تلفن هام جواب نمد ینداره! ساره پرس 

 ه؟ : حال اون جوان چطوره؟ خوبد ی خوام. ساره کنارش نشست پرس  ی معذرت مشارژ تموم کرده  م یرفته بود که گوش  ادمی

  ی خبرها به قصد کشت کتکش زدن. کژال با دلسوز یاز خدا ب  نیاس، ا ژه ی و یخاله جون! فعالً تو بخش مراقبتها نه یاسمش آه-

 .دنشید  م ییایهست که ب یمالقات یسرش آوردن! حاال ک  یی! جوون مردم رو چه بال یگفت: آخ

دست به کار شد:    عی خبرنگار سر هی نشد؟ کژال مثل  یخبر مانیازسا ی راست دم، یهروقت به بخش منتقلش کردن بهتون خبرم-

از مرز رد بشن،   یخوان قاچاق ی عده م هی گفت به پاسگاه سرِمرز اطالع دادن که   مانیمامان تماس گرفت، سا شیساعت پ هی

نفس   هی بچه  نیها! بذار ا ست یبد ن یری نفس بگ  هی وسط   نی: اد یتشر به کژال توپ ا نظرگرفته..... ساره ب ری هم همه جا رو ز سیپل

 بگو.  یخواست ی تازه کنه بعد هرچ

 نه؟   ایکرده  دایخاله نگفت ستاره رو پ-

 کجاست؟  واری : ژد یازجاش پا شد قبل از رفتن به اتاق پرس  یبا خستگ  وانیعجله داشت نشد ازش سؤال کنم. س  یل یخ نکهیمثل ا-

 ؟ یسر بهش بزن ه ی ی خوا ی مونه،نم یم  ششیکم حالش خوب نبود گفت شب پ ه یپدرته  شیپ-

بلندش ساره رو   ۀ کنم. ن   یرفت گفت: شام برات گرم م   یبه آشپزخونه م کهیخسته ام. ساره درحال یل یزنم االن خ ی سرم ه یفردا -

 رفتن به آشپزخونه منصرف کرد.....  ۀاز ادام 

خواب آلود    ومد یدستش ن ی زیکنار تخت برد، چ یشد. خواب آلود دستشو سمت عسل داریب شیگوش   یشب با صدا ی ها مهین

جواب   عیسر د یخواب از سرش پر مانیاسم سا دنیبا د د یشارژ گذاشته بود. از شارژ کش یرو  ویسرشو از رو بالش بلند کرد گوش 

  هی که شب ییبا صدا ؟ی بهتر خودتو برسون وانیدلشو لرزاند: س  ی پشت گوش  ز ا مانیسا ۀگرفت  یشده؟ صدا یچ مانیداد: سالم سا

شده؟   یحالشو بدترکرد داد زد: با توهستم بگوچ مانیسا یۀگر یشده؟ صدا ش یستاره طور مان؟یشده سا ی : چد ینجوا بود پرس 
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شده؟ چرا   یچ وان ی: س د یبرقو زد ساره نگران پرس  د یوارد اتاق شدن. کژال کل مهیبلندش ساره وکژال سراس  یبا صدا ؟ ییاالن کجا

ترسوند. کژال به خودش اومد   ی شترمیترسونش ساره رو ب یرو نداشت چشما لیگرفتن موبا یارای لرزانش  ی؟دستهایزنیداد م

  وان یبه س  یچ مان؟یشده سا ی : منم کژال، چ د یشن زدیرو صدا م وانی رو که مرتب س  مانیسا یوصدا د یاز دستش قاپ ویگوش 

 خشکش زده؟  ب چو نیع ی گفت

-........... 

شده؟   یقطع کرد. ساره رو به دخترش کرد: کژال چ  ویلرزان گوش  یی. با دستهاد یطول کش ی کم مانیسا ی آدرس بده. صحبتها-

  یوانی بعد با ل ی کرد قبل از حرف زدن ازاتاق خارج شد کم وان یس  ۀد یبه رنگ پر یشده؟ کژال نگاه یبگو چ  شمیدارم قبض روح م

به   یگفت؟ کژال نگاه ی م یچ مانیآب رو پس زد وگفت: سا وانی ل وانی . س ادیب رجاش داد: بخور تا حالت س   وانیآب برگشت به س 

 از مرز رد شده.  روان یگفت: ستاره رو آزاد کردن اما س  وان،آرومیمادرش کرد بعد به س 

 ستاره خوبه؟  ؟ی دردسر هنوز ادامه داره، ستاره چ ی عنی ن یو ا-

 . مارستانیب میبر د یبا-

 ؟ ی چ یبرا مارستانیب-

خارج شدن   ن یلباس بپوشم. ساره ح د ینذاشت ادامه بده: با وانیشده... س  یکم زخم  هی ستاره  نکه ی...مثل ایعنی...یدون ی ...مزهیچ-

درهم    . کژال چهرهرمیتنها م د ییایخواد ب ی باعث شد راه رفته رو برگرده: نه خاله نم وان یبلند س  ی . صداامیاز اتاق گفت:منم م

 . امیحتماً باهات م یک یمن  ین یپشت رل بش یتون  یحالت نم نیتو با ا م یایهم م ؟مایچ ی عنی رم یکرد:تنها م

 .... میایخاله! ماهم م گه یکژال راست م-

به   یپرستار نگاه نجا؟ یتاد رو آوردن ا ۀبه اسم ستار  یماریب د ی: ببخش د یرسوند. هراسون از پرستار پرس  رش یبه پذ  خودشو

دفتر رو نگاه    گهیبار د هی . پرستار شهیم  یبهم گفتن دوساعت ی دونم ول  یآوردنش؟ نم  ی : کد یکرد درهمون حال پرس   یدفتراسام

که خاله اش وکژال دم درمنتظر    یکرد وبه طرف درخروج ی. تشکر میاسم ندار نیبه ا ی ضیگفت: مر  یمکث کوتاه  هی کرد. بعد از 

 شد؟  ی: چد یبودن رفت. ساره پرس 

! تماسو مانیسا ن یآورد غرولند کنان گفت: ازدست ا رون یب فشی از ک و یاسم ندارن. کژال با اخم گوش  ن یبه ا یض یفت مرگ-

 ن؟ییشما کجا ؟یکه آدرس داده بود   م یهست یمارستانیما االن تو اون ب مانیبرقرارشد: سالم سا

-............ 

 . گهید مارستانیب هی قطع کرد: گفت رفتن   ویگوش   میایباشه، االن م-
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 ....مارستانی گذاشت: ب فش یداخل ک ویکژال گوش  مارستان؟یکدوم ب-

اعتراض خاله شو که از   یعبورکرد.... صدا  ابانیانداخت، با شتاب ازخ رونیخودشو ب روان یبود که س  ستادهیازحرکت نا نیماش  هنوز

  یضی مر شیدوساعت پ د ی: ببخشد یرفت  ازپرستار پرس  رش یشد. سمت پذ  تانمارس یگرفت و داخل ب ده یاومد رو نشن یپشت سر م

سرچ کرد:   وتراسمشویکامپ  ینگاه کرد بدون حرف تو  وان یو نگران س  شون یپر ۀ چهر رستاربهپ نجا؟ی تاد رو آوردن ا ۀبه اسم ستار 

: اتاق عمل کجاست دخترم؟ پرستار  د ی پرس  د یآخر پرستار رو شن ۀبودن. ساره جمل  دهیبردنش اتاق عمل. ساره وکژال تازه رس 

 ن؟ یباهاش دار ی : چه نسبتد یبه هرسه کرد پرس  ینگاه

اتاق عمل کجاست؟ پرستار خط زرد کف سالن رو   نیبگ  شهیبرادرشه، حاال م نم یاشاره کرد:ا وانیمن خاله اش هستم وبه س -

زانو به   نیزم  ی رو مانی. ساد یدوم رس  ۀ رد برنداشت تا به دراتاق عمل درطبق.... چشم ازخط زد یخط زرد بر نینشون داد: دنبال ا

  وار ید  ۀگ یهم طرف د سیافسرپل هی بودن،  ستاده یزده ا واری به د ه یباال سرش تک گهید دومرد شده بود.   ره یجا خ ه یشکم نشسته وبه 

بلند شدن نداشت  یکه نا یمانینگاه ازسا وانی: شما؟ س د یشد پرس   ک یبهش نزد وان یس  دنی. با دزدیم د یمنتظر، اطراف شو د

از اونها گفت: درسته   یک ینگاه کرد. گهیاون دو نفرد به برگشت و سیگرفت وگفت: من برادر خانم تاد هستم که تواتاق عمله. افسرپل

 سرکار.....

هزار سؤال درش نهفته بود و ازش   شد که  ی متوقف شد سرشو باال گرفت. چشم تو چشم برادر کشیکه نزد  ییپا یبا صدا مانیسا

دور چشمشو   یاشک ۀ خواهر. هال  ه یاس تا  سهیقد  ه یدونست براش   یدونست چقدرستاره رو دوست داره، م  ی خواست. م ی جواب م

 : ببخش داداش نتونستم ستاره رو سالم از دست اون نامرد نجات بدم. فتبود، پر بغض گ ختن یفرور   ۀاحاطه کرد و آماد 

 اتفاق افتاد؟   نیا ی چطور-

  کیشل یسمت ما که صدا ادیفرارکرد، خواست ب  یاز دست اون عوض هو یشد که ستاره  یچ دمیبود! اصالً نفهم یدفعه ا   هی-

فرار و از مرز رد شد،    سیشد وخودِ نامردش ازدست پل ن یازهمه طرف بلند شد، ستاره تو اون اوضاع نابسامان وسط راه نقش زم

 مور وملخ بهمون حمله کردن.  نیع افرادش شده باشه، تموم ازقبل هماهنگ  نکه یمثل ا

بردنش اتاق عمل از   عی کرد وگفت: سر  ی االن ستاره وضعش چطوره؟ تازه متوجه حضور ساره و کژال شد، سالم ؟ی چ یعنی-

 ندارم.  ی وضعش خبر

  ن یا وانیه اش ساکتش کرد: س معتزض خال  ی رفت. صدا ی انتظار نم نی ازا شتر یب اکویدستهاشو مشت کرد: ازد تیباعصبان وانیس 

  ی هرچ شهی نم ل یدل ی نکرده ول ی کار خوب اکویدرسته د  نه،یاوضاع واحوال بب نیدوست نداره بچه شو تو ا یپدر  چیه؟هی چه حرف

بردنش اتاق   ی: کد یپرس  مانیازسا نباریهم داره،اون پدرته!ا ییهایباش خوب مئنداره مط ییهایبد  ،اگر یدلت خواست بهش بگ 

 عمل؟

 تا االن سرپاست گناه داره.  شبیبره استراحت کنه از د مانی: بذارساد یرو کش وان یس  ی. کژال بازو شهیم  یساعت هی-
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 خورم......  ی تکون نم نجایبابت ستاره راحت نشه از ا الم یتا خ-

  رونیکم برو ب ه ی : د یرو بازوش کش یه دستشد. ساره کنارش اومد مادران   یبرداشته نم یواریساعت د  یلحظه از رو   هی  وانیس  نگاه

 رو هم با خودت ببر.  مانیتازه کن سا ییهوا

 بمونم بهتره.  نجایا فتمینه خاله دارم از دلشوره پس م- 

 یقرارگرفت، با داشتن اون همه مهارتها روان یبود خواهرش چطور مورد هجوم س  دهیشدن. د  ریصدا سراز یب مانیسا یاشکها

ساعت بعد دراتاق   ک یکرد.   یکبود شده بود. طول وعرض سالن رو چند بار ط  روانیمشت س  ی صورتش از ضربه ها ،یودفاع  یرزم

  د یی:خوب دکتر! بفرماد ی. افسر پرس ستادی ا گه یوچند نفر د سیافسرپل  دنی. با دمد او رونیب ی خسته ا ۀاف یعمل بازشد. دکتر با ق

 مونه؟  ی زنده م

  یتونم جواب قطع  ی خطر کامالً برطرف نشده، االن نم ست،هنوزیثابت ن تش یاما وضع م،ی رو مهار کن یداخل  یز یخونر م یتونست-

 بهتون بدم. 

  یر یمتعجب رو به افسرکرد: شما هم تو اون درگ وانیگفت و ازآنجا دورشد. س  ی مراحم ه ی. دکتر شمیپس بعداً مزاحمتون م-

 ن؟ یبود

  شونیسرباز کنار در اتاق ا ه ی اطیاحت  ی برا د یاز مسئول پرونده سؤال کن د یپرونده رو بر اتیمن فقط همراهشون بودم، جزئ-

با اجازه. بعد رفتن   نیکرده باشن، شما هم بهتره مراقب خواهرتون باش  ن یاطراف کم نیا روانیچون ممکنه هنوز افراد س  ذارمیم

 مانیستاره افتاده! سا یبرا یبدونم چه اتفاق د یشده؟ من با ی چ نم یدرست بگو بب مانی: ساتنگاهشو به برادرش دوخ وانیافسر،س 

نبود   ییدست وپا ی : ستاره دختر بستادیپشت سرش ا  وان یبود که گفتم. س  یز یهمون چ هی پشت به اون سمت پنجره رفت: قض

  یی. برگشت، با چشمایکن  یم  یرو ازم مخف  ی زیچ ه ی  یرباز دا مانیسا  اد، یبرن روان یس  ۀعرض ی چند تا از افراد ب ۀکه نتونه ازعهد 

کتش   نی. ازپشت آستیگ یکه تو م نطورباشهیا دوارمیتکون داد:ام یسر وان ینکردم. س  ی رو ازت مخف ی چیگفت: ه  هی سرخ از گر

شو   تیصباندهن بازکرد تا ع  د یبعد. سمت خاله اش چرخ ی رو بذار برا تیگله وشکا ست، یوقتش ن االن وانی : س د یتوسط ساره کش

که بعداً از    یبزن یوممکنه حرف یهست یقدم جلو اومد:االن عصبان  هی . کژال د یدهنش ماس   یکنه که حرف تو یسر اون خال 

بشه   دایدوباره پ  روانیافراد س  ۀ مهمتر، حال ستاره اس، فکر اون باش که ممکنه سر وکل ز یپس ازهمه چ ،ی بش مونیگفتنش پش

  نینشست، سمت جلو خم شد و سرشو ب  یرفت رو صندل وانیبعد. س  ی رو بذار برا ی رگرز یدعوا  ارهیسرش ب یی وبخواد بال

با لحن   د ی... وسط حرف خاله اش پرمیاالن همه نگران حال ستاره هست زمی دودست گرفت. نشستن خاله شو کنارش حس کرد:عز

  ی که بِپا بخواد، به سن ستیاش حرف اونو قطع کرد: ستاره بچه ن نبارخالهیروزکنارش نبودم، منِ احمق...ا ه یگفت:فقط  ی خسته ا

قدرهم   نیقدرخودتو سرزنش نکن ونگو که من فالن بودم وبهمان بودم، ا  نیبه مراقبت منو تو نداشته باشه پس ا از یکه ن دهیرس 

هم   شیافتاده وکار که   هی تو نگرانه، ستاره اگر خواهرِ توئه خواهر اونم هست،اتفاق ۀ برادرتو با نگاههات معذب نکن، اونم به انداز نیا

کژال   ارنیهم سمتش هجوم ب ه یکرد. با اومدن پرستار از اتاق عمل، کژال سمتش پروازکرد جلوشو گرفت باعث شد بق شهینم
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دورش رو احاطه کرده اند جواب داد: بعد   د ید  ی . پرستار وقتنمشیبب  میتون  ی ما چطوره؟ م ضی : خانم پرستار حال مرد یپرس 

برادرشو   یتاب نگاه ها مانینگاه کرد. سا مانیباز به سا وانیبلند شد... س  . آه از نهاد ساره وی  یس  یآ برنش به بخش  یازعمل م

 گفت......   یاستغفراله هی رفت. ساره  رون ینداشت و از سالن ب

آورد وبه مادرش   رونیب لون یاز داخل نا یکی  ی کیها رو  چیونوشابه وارد سالن شد کنارمادرش نشست. ساندو چیبا چند ساندو کژال

دوخت. ساره    و ی ی س  یداد وچشم به بخش آ  ه یپشت سرش تک واریگذاشت. به د ش یکنار ی سهم شو رو صندل ن وایداد.س   وانیوس 

  یجون داشته باش  د یبا ی اریب ر یاون گوربه گورشده رو گ یخوا ی اگرم شهیخوب نم حالشلقمه شو قورت داد وگفت: با نخوردن تو 

. کژال کنارشون  رهینم نییاز گلوم پا یچی توهمون حال گفت:ه وانی. س یبخور  ی زی چ هی کن به زورهم شده  ی دنبالش، سع  یبر

مثل   یعمراً که بتون یداشته باش  اقتوی ل ی روان بیتوان مقابله با اون س  د یبا ی ریانتقام بگ  ی خوا یاگر م  گه یاومد: مامان راست م

 . صحبت کژال دو پهلو بود. یستاره مقاومت کن

 ه؟ یمنظورت چ-

ستاره    یاز اون نداره، پس وقت  یهم دست کم روان یمهارت داره س   یودفاع ی رزم ی پامرده، توکارها ه یخودش  ی ستاره برا-

هم متعجب تر از   وانیکرد. س  ی باز به دخترش نگاه م  ی. ساره با دهنیبراش آب خوردن گهیتو د ادیبرب روان یس  ۀ نتونسته ازعهد 

 د؟ ینک  ینگاه م ینطور یساره، کژال گفت: چرا ا

  یبه سوت  یکژال تازه پ ؟ی دون  یموضوعو م   ن یبلده تو از کجا ا یدونستم رزم  ی نم شیچند روز پ نیتاره ام تا هم من که بردار س -

ستاره دانشگاه قبول شد و رفت   نکه یتا ا ، یکالس رزم م یرفت ی م رستانیاش برد، به ناچار گفت: خوب راستش منو ستاره از دب

  می با هم در ارتباط بود یمجاز  ی فضا قی از طر م،ینگ  ی زیچ ی به کس م ی م قول دادبه ه  نجا،یا نم تهران و کارشو اونجا ادامه داد م

دادم، نگاه متعجب مادر و پسر خاله   ی م می گرفتم به اون تعل  یم  ادیمن   یداد وهرچ ی گرفت به من آموزش م  یم  ادیاون  یهر چ

که ما ازشون    نیها به هم گفت ی چ گهیگفت: د  حرص. ساره با میضررهم نکرد ن یهمچ د ینیب یاش براش جالب بود: خوب م 

و    دهیورپر یبه تأسف تکون داد:من ازدست تو  ی مورد بوده.ساره سر ه ی ن ی! فقط همیچیکژال مستأصل گفت: به خداه م؟ یخبریب

!  یومد ا ینم رون یوب ی د یچپ یتو اتاقت دو ساعت م  ی رفت ی وم  زدیتلفنت زنگ م  ی! بگو وقتکارکنم؟یفکرت چ  یب ۀ لاون دخترخا

 بودم.  خبر یو من ب  ن یبا هم داشت ینگو َسر وسرّ 

به درد ستاره   یمواقع نیکه االن درچن  یکار تشکرکرد،کار   نیته دلش از کژال به خاطر ا وان ی. س میبود که به هم داده بود  ی قول-

 : کجا خاله؟ د ی بود. ازجاش بلند شد ساره پرس   دهیخورده و به دادش رس 

 خسته اس. یسوّمه اون طفلک هم حساب ۀ بزنم طبق نیسر به نو ه ی رم یم-

 بله تکون داد.  ۀبه نشون  ی سر وان یس  ه؟ی بستر نجا یهم ا نیاِ مگه آه-



 من ستاره  دیام

294 
 

مادرش   ی. به غرزدنهاد یدو وان یرو دست مادرش داد ودنبال س  چیندوسا ۀ حرف راه افتاد. کژال نصف  ی ب وان ی. س امیمنم باهات م-

  یکجاست؟ وقت ن ینو نیاطرافش گفت: پس ا ی اونجا نبود. کژال درحال وارس  ی. کسدنیسوم رس  ۀنکرد... به طبق  ی هم توجه

  ؟یکن  ی م نطورنگاهمیگفتم ا یچ  گهی: دد ی پرس  کنه، یباال رفته بِروبِر نگاهش م یی وهابا ابر  د یبرگشت د وان یسمت س  د یرو ند  یکس

گفت: تو االن   یی کژال درکمال پررو  ؟یخال ن یبرات شده نو نیتا حاال آقا نو  یشو با دندون گرفت و ول کرد: از ک یی لب باال وانیس 

  شترازیب وانیس  یچشما ؟ یریبگ  یی که غلط امال ی درآور یگ ی ادیوقت ز  ایلفظ قلم حرف بزنم؟!  یت یموقع  ن یتو چن ی انتظار دار

  یبراش م ینداشت،هر خواستگار یستاره، از پسرها دل خوش  ۀ بود لنگ  یکیداشت کژال   اد یکه به   ییشدن. تا جا یباز نم نیا

کردم؟   اصد  کیرو با اسم کوچ  تیجرمه که دوست شفق ه؟ یکرد:هان! چ ی . کژال پوفذاشتیروش م رادیو ا  بیاومد هزار تا ع

مانع شد:  نینو  یکرد خنده شو قورت بده، موفق هم شد: روت رو برم دخترِخاله. کژال خواست جوابشو بده که صدا  یسع وانیس 

کژال خانم؟ شما چرا زحمت   د یکژال لب از لبش شکافت: خوب دن یاز د ن ینو ؟ی کن ی کارمیچ نجایا ، ییایب یتو مگه قرارنبود عصر 

!  د ییداد: من جام خوبه شما بفرما  روانیس   ل یتحو  یخاله، تنهاست. لبخند گشاد  ش ی: تو برو پکردرو به کژال  روان یس  ن؟ید یکش

با هم   ینگاه روان یشده؟ کژال وس  شینکرده خاله طور ی: خداد یپرس  نی درهم شد وبا اخطار صداش زد: کژال! نو  روانیس  یابروها

با   نیتو رفتار کژال نداشت. نو ی اثر چیه  روان یس  ۀ . چشم غرّمی کرد دایستاره رو پ م یبهت بگ  میکردن کژال گفت: اومد  رد وبدل

 اومده. شیپ ی مشکل ه یکژال تکون داد: آره، اما  ی تأسف برا یاز رو  یسر  وانیس  گه؟ یراست م وان یگفت: س  یخوشحال

به اطرافش   ینگاه وان یشده؟ س  یچ یبگ  یخوا  ی:نمد یپرس  نیسالن نشستن. نو ۀ گوش   یها یصندل ی رفتن رو ؟یچه مشکل-

 .ستیشده، حالش اصالً خوب ن ی ... زخمیر یدرگ  یکرد، گفتنش هم سخت بود، بغض شو قورت داد: ستاره... تو

تو گلوش   داشت که سمج تر ازقبل  یدرقورت دادن بغض ی سع روانیبراش افتاده؟ س  ی چه اتفاق ست؟یحالش خوب ن ی چ یعنی-

 هنوز احتمال خطرهست. ستی ثابت ن تش یوضع گنیرفت. کژال به جاش جواب داد: دکترها م ینم  نییمونده بود و پا

 نجا؟ یآوردنش ا-

 خدا! حاال کجاست؟ ایداد:  رونینفسشو پرصدا ب نیآره! نو-

 . هی بستر وی  یس  یتوآ -

 دش؟ ید شه یم-

 چطوره؟   نی:آهد یسکوت پرس  نیشون برقراربود. کژال خسته از ا نیب ی نیسنگ  یدهند. سکوت ی دکترها اجازه نم-

 شد؟ ی جواب اسکن چ یبا تعلل سرشو بلند کرد:راست وانینداره. س  یف یتعر  ادیاونم ز-

 هم کردن.  یعالوه براسکن ازش عکسبردار-

 شد؟  یجوابش چ-
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 . شهیت خوب مشده دکترش گفت با استراح ده ید ی دگیسمت چپ پهلو، ضرب د یتو دوتا از دنده ها -

 . میشد  روانیدست س  ۀ چ ی: فعالً که ما بازستادیا نهیکشمش. کژال دست به س  یخودم م  فته ی ب رم یگ  روانیس -

 مونم....  یمنتظر اون روز م  فته یم  ریباالخره که گ-

            ************************************* 

  ن یصورتش تو ا یها ی تو دستش نگاه کرد، کبود ۀ نییبه آ نی؟آهیوضعت کجا راه افتاد نی: با اد یازکوره دررفت وبهش توپ نینو

از سر تا پا بهش اشاره کرد: دستت   نیهم خوبه! نو یلیوگفت: مگه وضعم چشه؟ خ ن یرو داد به نو نه ییچند روز کم شده بودن. آ

  ی نم ایباز بگم،  ، یکش ی که م یکش  ینفس نم ی ختاز زور درد به س  زنه،یکه م زنه ینم لنگ پات  ه یکه هست،  ست یوبال گردنت ن

 موند...   مهی! با ورود ساره وکژال بحث شون ن؟ی که از سر تا پا داغون  ی اریمبارکت ب ی به رو یخوا

با من من گفت: ستا....ستاره اس؟   نی! آهادیبگم ب یاگر اجازه بد  یمهمان دار هی جون امروز  نیساره گفت: آه یازاحوالپرس  بعد 

که داشت به زور خودشو   ن یبه آه ینگاه نیاز ستاره خبر داره. نو شتیپ ادیشخص که م نی: نه! اما استادیساره رفت تو درگاه ا

مجابش کرد. با    نیآه ف یضع ۀبل  ؟ی: االن راحت د یرو پشتش گذاشت پرس  ی رفت. بالشت شکشد کرد. به کمک یسمت باال م

.  ستادیسالنه سالنه کنار تخت اومد. ا اکوی بود. د رمنتظرهیبراشون غ نجایاونم ا اکو ید  دنینگاه ها به دربود. ازد ۀساره هم د ییبفرما

  اکویسخت به گوش د  نیآه ف ی: سالم. جواب سالم ضعاومد به حرف  اکوید نکه یچشم تو چشم هم شدن. تا ا یطوالن قه ی چند دق

 .د یرس 

  ی فیضع ۀ ن نی تنهاتون بذارم؟ آه ی خوا یگفت: م   نیکرد. نو ی نگاه م اکو یهمچنان مات به د نیبهت بدهکارم.آه ی عذرخواه هی-

دونم دلت   ی: م د یکش  یآه بغض دار  اکوی. د ادیمرد نم ن یاز اومدن ا یخوب یبراش بود. حس کرد بو  ی قوت قلب  نیگفت. موندن نو

ادامه داد: من درحق تو ودخترم بد کردم،   اکو یجوابش سکوت بود. د . همچناندمتید ی م د یمن با  یول ی نیخواد منو بب ینم

خوشبخت    روانیکه با س   دمیصالح د نطوریاش بودم، ستاره تنها دخترمه، ا ندهیهم بد کردم اما به منم حق بده، نگران آ یلیخ

کنم،   ه یحرفها کارمو توج نیخوام با ا ینم مد، که ازش تو ذهنم ساخته بودم غلط از آب دراو یزیاما برخالف تصورم اون چ شهیم

به زحمت لب بازکرد: فقط...بگو... ستاره کجاست؟ هنوز   نی. آهیبطلبم، منو ببخش تیکه ازت حالل  نهیا نجایهدف اومدنم به ا

و منگ به   جی گ  نیآزاد شد. آه سیبعد از اون اتفاق توسط پلگرفت: نه! دو روز  نییسرشو پا یازشرمندگ اکو یدست اون نامرده؟ د

  ی با اضطراب همراه با دلخور نیکس توان چشم تو چشم شدن رو باهاش نداشت. رو به نو چیکرد.ه   یجمع درون اتاق نگاه

  زنه یداره حرف م ی از چ گه؟ یم  یمرد چ نیانگشت درازکرد:حاال ا اکویسمت د ن؟ یگفته بود  یا  گهید  ز یچ هی : شماها به من د یپرس 

نداشت هرآن ممکن   ی لبهاشو بهم فشرد. سرشو باال گرفت تا بغض شو قورت بده، ستاره وضع خوب نی اطّالعم؟ نو یکه من ازش ب

نگاه کنه جواب داد: آروم باش   ن یبه آه نکهینداره بدون ا یثابت تیبود حالش بدتر بشه به خصوص که دکترها گفته بودن وضع

من بهت    ،یخبر یهست که تو ازشون ب  ییزهایچ هی وسط  ن ی. کژال دو قدم جلوتراومد آروم گفت: اگم یرو بهت م ز یچ ن،همهیآه

من کارتون رو    د یبار! بذار ه یهم  ون یبارش  هی کنه که کژال روترش کرد: بابا مرگ  ی دست شیخواست پ  اکویستاره کجاست. د گمیم
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  ه، یبستر و ی یس  ی تو بخش آ ست، یدو رگه شد: ستاره حالش اصالً خوب ن ه ی. صداش از زور بغض و گرگمیکنم من بهش مراحت 

! دکترها گفتن  ستین ی فی تعر اد یچون ز ده یبهت نم ی واه د یهم ام  ی حال بد خودته، کس  لشیبهت نگفتن دل ی زیاگرتا حاال چ

  ، یدون یحاال هم م  ،یبدون  یخواست یکه تو م   هی زیتموم اون چ نیتا معجزه بشه، ا   د یفقط براش دعا کن ستیثابت ن تشیوضع

خودش   ی. نگاه سرزنش بار مادرشو رو ی مراقب تو باشه تا سروپا بش د یبا ی کیفعالً  ؟ یبد  نجامکه براش ا اد یاز دستت برم یکار

 نیکژال براش سنگ   ی.هضم حرفهاد یازش پنهان کن د یتون  ید که نمتا اب  گم؟یدروغ م  ه؟مگهیگفت: چ ر یّحس کرد برگشت با تغ

سمت   یبارون ییبود. با چشما نییسرش پا اکوهنوز ید  ده؟یم یبه کس ینطور یخبر بد رو ا هی بود. ساره سرزنش بار گفت: آدم 

دنبال دخترش اتاقو ترک   ی عذرخواه هی. ساره با نینفس راحت بکش هیرفتنش گفت: حاال همه تون    رون ی پنجره رفت. کژال قبل ب

 کرد...... 

. ششی خوام برم پ یتوصداش نباشه:م ی شدن. بغضشو قورت داد تا لرزش  ینوازش م  نیپرقدرت نو یدستها ر یهاش ز شونه

 نیگفتن نداشت تا ا  یبرا  یزل زد اما حرف  نیبرگشت به آه اکوی. درمیخودم م  ی اگرکمکم نکن-.  ستادنیازحرکت ا نینو یدستها

  ش یپ یبر  یرو قطع کرد: منوم نیاوج گرفت وحرف نو ن یآه یتو..... صدا نیبه شونه هاش داد: آه یفشار  نیر رو آروم کنه. نوپس

کس اجازه    چیتخت شد: به ه کی نزد اکوی. دد یخودشو باال کش یبا سخت د یند  ن یاز جانب نو یحرکت یخودم برم؟ وقت  ایستاره 

به تو اجازه ندن! به توهم   دارن گفت:حق  ض یدوخت با غ اکو یکه پدرشم. نگاه پرازخشم شو به د  یمن  یبره داخل، حت دنینم

نگران   د یرو گرفت،حرفشو بر نیدست آه  نیتوکـ....نو ،ی رو تو سرش آورد هایبدبخت ن ی! تموم ا؟یگفت پدر! اصالً تو پدر  شهیم

  ییبا قدمها  اکو یبرمت اما آروم باش. د یباشه من م  ؟ ینیببستاره رو   یخوا  یمگه تو نم شه، یبسه! االن حالت بد م نیگفت: آه

  یکه کرده باشه حق نداشت  یکه باشه و هرکار  یباحرص گفت: اون مرد هرچ ن یرفت. نو رونیافتاده ازاتاق ب یی وشونه ها نینگ س 

ها!   یزنیم  یحرف هی زد: پدر! توهم  یپوزخند  نیسوزه. آه یبچه اش م ی باشه پدره! دلش برا یهرچ یاونطور باهاش حرف بزن 

 : کجا؟د یس پر نیتکون داد و سمت در رفت آه ی سر نینو

انداخت نگاهش گشت وگشت تا به   یبه اتاق خال ینگاه ن یگردم. بعدا زرفتن نو ی رو انجام بدم االن برم ی سفارش جنابعال رم یم-

رو جابجا کرده   یانگار کوه زدینشست. نفس نفس م تو تخت  ی بالشت قرارداشت. با سخت ه ی رش یکه ز د یدست گچ گرفته اش رس 

وقت سقوط نکنه. آروم   ه یتخت رو محکم گرفته بود تا   ۀ لی کرد. دست آزادش م زون یآو خت زد. پاهاشو از ت یرو کنار  ۀ باشه. ملحف

رو نگاه کنه. درحال افتادن   رِتخت یگشت، دستشو ول کرد و خم شد ز یم  یی شد..... دنبال دمپا نیُسر خورد و پاهاش مماس با زم

 نفر محکم گرفته شد.  ه یبود که از پشت توسط 

  ی تونست ؟ی کرد کاری: چد ی. از رو نرفت پرس د یبار ی از سر وصورتش م تینگاه کرد که عصبان نیازجا گرفتن تو تختش به نو بعد 

 ؟ یاومد  نییاز تخت پا یچ  ین به من بگو برا: تواالد یپرس  شیبرزخ ۀ اف یبا ق ن ینو ؟ی بکن یکار

 وضع؟!   نیبه وضعش کرد: اونم با ا ی اشاره ا نیستاره. نو دنیخواستم خودم برم د  ستیازت ن یخبر  دمید-
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تونم   ی ! رفته بودم از دکترت بپرسم میاری وقت کم نم  چیکه ه  نیچپ چپ نگاهش کرد:روت رو برم آه نیمگه وضعم چشه؟ نو-

 .اری دن یآقا خودش راه افتاده بره د نم یب ی نه؟ اومدم م ای ی نیببرمت ستاره رو بب

  ی فعالً نم گهیپاهاش پهن کرد: اجازه نداد، م یرو رو  ۀ ملحف   نیگفت؟ نو  یبگو دکتر چ دن یچ یوکبر  یهمه صغر  نیا ی به جا-

 . یاز جات بلند بش یتون

 کرده؟!  خود یب-

  گه یبرمت، د یبگذره، خودم م  گه یروز د هی و   یبذار  گری! دندون رو جید یوفحش م  ی ردادیکه به عالم وآدم گ ی توغلط کرد-

 هست؟  یحرف

به   ؟یتا ادب بش  چمیگوشتو بپ ی بفهم! بچه ا نیگفت: آه یحوصله با پرخاشگر ی از کوره در رفت، ب ن یکنم..... نو ی خواهش م-

به   نیرفت. با تعجب از رفتار نو رونی! اَه! وازاتاق بیستیول کن ن گهی د ی کن  لهیپ یز یبه چ ی! وقت یخدا از صد تا بچه هم بدتر 

 نگاه کرد.....  شیخال یجا

  چیه رون یزده بود ب مارستانیکه از ب شی تو خونه نبود. سه روز پ یبه خونه رفت. کس کراستیکه ازش شد  یبعد سؤاالت مانیسا

  شیچند روز پ عی خودشو رو تخت انداخت، به وقا ی. با تموم خستگ د یکش  یخجالت م وانیاز خواهرش نداشت. ازس  یخبر

کرد تا   یرو همراه روان یبرد به ظاهر، س  ی پ قتی به حق نکه یبود اما بعد ازا  کرده  یهمکار روانیراه با س  ۀ میفکرکرد. اگرچه تا ن

بود.   وار یبه صفحه اش کرد ژ یبلند شد. نگاه لش یزنگ موبا یدست راست افتاد. صدا ی که اون ماجرا رخ داد. رو شیچند شب پ

 نگرانت شدم. ید زنگ ز ری قدر د  نیچرا ا ؟ ییاالن کجا ؟ یخوب وار ینشست و جواب داد: جانم ژ عیسر

-......... 

 . گرده من مطمئنم  یهرطور شده دوباره برم  روان یس  ، یبهتره برگرد -

-......... 

 خداحافظ..... ینگ  ی ز یمنتظرتم به خاله هم چ-

مبل   یرو بست وبه سالن برگشت. رو  خچالیبهش زد، در ی برداشت وگاز ک یک که یت  هی زد  خچالی به  یآشپزخونه رفت. سر  به

  ییکردن. تنها  یاش م وونهی افکار، داشتن د نیزل زد. دوباره ذهنش سمت خواهرش رفت. ا ی در سالن نشست وبه نقطه ا  یروبرو 

 .....رونیبلند شد واز خونه زد ب  اورد،یرو تاب ن

اومد.   رون یاز آشپزخونه ب یچا ی نیبازشد... داخل شد و سالم کرد. کژال با س  ی کیبا ت ی سؤال چ یخاله شو زد. در بدون ه ۀخون  زنگ

 : خاله کجاست؟د یبه سالن کرد وپرس  ینگاه مانیمبل مقابلش نشست. سا ی اد و روجواب سالم شو د
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 ؟ییمدت کجا ن یمعلومه ا  ؟یقدر داغون ن یتو چرا ا مارستانه،یب-

 . شهیحالم خوب نم رمیتا انتقام ستاره رو از اون پست فطرت نگ  کنه، یم تم یاذ الیدونم، فکروخ ی خودمم نم-

 زوم شد. ییبخار چا یرو  مانیکاراونهاست نه کار تو. نگاه سا نی، اکنه یدگ یبه پرونده رس  سیبذار پل-

  یر یمبل لم داد: چرا خودت نم  یگرفت: حالش چطوره؟ کژال به پشت یینگاه از چا ؟ یسربزن ه یبه ستاره  ی چند روز نرفت نیچرا ا-

 دنش؟ید

 کس رو ندارم.  چیه دن ید ی رو-

 .یحال رو براش آرزو نکرده بود  نیازعمد ا ، یخواست یوصالح شوم   ری خ ییجورا ه ی هر چه باشه ستاره خواهرته! تو هم -

 ؟ یکن  یکژال کمکم م-

.  رونیشو برداشت والجرعه خورد. با شتاب بلند و از خونه زد ب  ی! تو سکوت نگاهش کرد استکان چاستم یاگر شرّ توش باشه نه! ن-

 نداد.....  یتیکژال هم اهم ی گفتن ها مانیبه سا

برخورد. با هم دست   وانیراهرو با س  ی..... تو د یدو شاخه گل خر مارستانیدم ب   یپارک کرد.... از گلفروش  ابونیکنارخ  نویماش  نینو

  دنیگرفتم امروز قراره بره د  ن یآه یبا هم همقدم شدن: برا  ؟یگرفت ی ک ی تو دستش کرد: برا ی به گلها ینگاه وانیدادن. س 

 ستاره.

 اجازه رو بهش دادن؟  نیاون وقت چطور ا-

پدرت هنوز نرفته خونه؟   ندش،یبب قه یاجازه داد در حد ده دق شیکردم تا دوساعت پ ی سه روزه رو مخ دکترش اسک قاًیامروز دق -

 . شهیبه رفتن نم ی جواب داد: اصالً راض ستادنیا نیدر اتاق آه  یروبرو 

.  ییایدرب  یشلختگ  ن یبه سر وصورت بکش تا از ا یدست  هی کن بره خونه استراحت کنه، خودت هم  یکار  ه ی فته یاز پا م ی نطوریا-

 به خدا..... ستی: حوصله اش ن د یکش ششیبه ته ر یدست

و   م یاز س  یمشت ر یز فش یزد. جسم ظر یو االن کنار تخت ستاره بود. دستشومحکم گرفت و بوسه ا  ده یلباس پوش  ن یکمک نو با

..... درحال حرف زدن  دمیچند وقته صداتو نشن یدون ی؟مینبود  یکه دختربدقول ؟تو یداربشیب یخوا  ی لوله گم شده بود: ستاره نم

  شه؟یپرستار کرد: حالش خوب م یاز سر تا پا ی. نگاهرونیب د ییتموم لطفاً بفرما قتکنارش قرارگرفت: آقا و   یبود که پرستار

  ی. سرهیثابت بشه، وگرنه خطرهنوز به قوت خودش باق  تشیسر ستاره رو چک کرد جواب داد: دعا کن وضع یباال توریپرستارمان

 .....  دآروم بخش رو ترک کر  ییکنار تخت بلند شد و با گامها  ۀل یتکون داد. با کمک م
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هنوز   گه ی: پرستار مد یدماغ شو باال کش نی : حالش خوب بود؟ آهد یپرس  وان یانتظارنشستن. س  یهایرش رو صندلکنا وان یوس  نینو

 خطر برطرف نشده. 

 .دمیشد بهتون اطالع م ی رو ببراتاقش خبر نیگفت:آه ن یرو به نو  ست،ین ی تازه ا ز یچ نکهیا-

  ی پس لجباز ی دکترت هم سفارش کرده استراحت کن اد، یاز دستت برنم ی کار نجا یکرد: ا یاخم نی مونم. نو  یجا م نیمن هم-

 نکن و بلند شو....

 بشه...   ادهیکمک کرد تا پ نیرفت... به آه نیماش  ۀ گ یشد وسمت د ادهیپ عیپارک کرد. سر نویماش  نینو

بود که با   ن یآه یدر حال مرتب کردن پتو رو پاها ن یبهش بده. نو ریبگ  نو یدر رو بازکرد: ا  یآروم ال وه،یآب م ی وانیبا ل کژال

 . یزحمت افتاد یرو گرفت وگفت: توهم تو  وان یتشکر ل ه یکژال برگشت. با   یصدا

 . هی چه حرف نیا-

 نمش؟ یب ینم ه یکجاست؟ چند روز   واری ژ یممنون! راست-

 کنه، االنه که برگردن.   د یخر رونیمامان رو برده ب-

 .میمزاحم شما هم شد -

که پشت   وار یژ ی. صدامیزحمت داد یل یمدت خ ن یاز تاج تخت گرفت: ممنون، تو ا هی تک نی. آهد ی خودتون بدون ۀخون  رو  نجایا-

رو لبش   ی محو   ی:حال مجنون چطوره؟ لبخند د یپرس  نیرو به آه د ی بود همه رو ترسوند: شما صاحب خونه ا ستادهیسر کژال ا

  هی صورت درب وداغون،  ه یدست وبال گردنشه  ه ی  ست،یبد ن گه ین گفت: راست میبا اشاره به وضع آه ن ی. نوستمینشست: بد ن

: خدا ازشون نگذره.  د ی. کژال چهره درهم کشستین ش یزیجون، چ واری ژ نه یهمه اش هم ده، یضربه د ۀدو تا دند   یکیلنگ و   یپا

تأسف   یاز رو  ی سر ن یبه دربرده. نو تشونکر که جون سالم از دس بازکرد و اومد تو: باز خدا روش  شتریدر رو ب  یبا دست ال واریژ

کنارش نشست:حرفهاشو به دل   واری ... ژهیوضعش چطور  ستیبره گفت: بدبخت اون ستاره که معلوم ن رونیب  نکهیتکون داد قبل ازا

  ییرهادونم چه فشا ی داد به تاج تخت: م ه ی دوباره تک  نیفشار روش بوده. آه  یل یچند روز خ نیبهش حق بده ا ه،ی االن عصب رینگ 

رو بهشون بده، آخرش مجبور شد   نجایبوده، خانواده ام کالفه اش کردن از بس بهش زنگ زدن و ازش خواستن آدرس ا نینو ی رو

 .نجایا ادیب  فتهیآدرسو به داداشم بده تا مادرم دنبالش راه ن

 بشه.  ینجور یگفت: قرارنبود ا  یبا ناراحت ن یه. آهکنارش باشه که کمکش کن  د یبا ی کیکرده، حداقل   یکارخوب-

 رسه؟یم ی حرفو نزن، حاال داداشت ک نیخودش خبرنداره پس ا  ۀگ ید ۀ قی دق  هی کس از  چیه-

 : تماس نگرفته کجاست؟ د یبه پنج بعد از ظهر بود پرس  کی کرد نزد ی واریبه ساعت د ینگاه وار یصبح راه افتاده. ژ-
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 نه! -

  ی هر چ ستین  یازیگفت: ن  یبا شرمندگ نی. آهرسهیآماده کنه، تا شب حتماً م  یز یچ هی شام  یپس من برم به کژال بگم برا -

 . یزحمت بنداز یخواد خواهرتو تو  یباشه خوبه نم

صدام کن..... به آشپزخونه رفت. کژال رو در حال حرف زدن   ی داشت یکار یبرم که توهم استراحت کن  م،یما که با هم تعارف ندار-

  وار یژ ه؟ ی مهمان ک ن یا حاال–زودتر شامو آماده کن.  می امشب مهمان دار یکنم،کژال برا  یحرفتون رو قطع م د ی: ببخشد ید نیبا نو

معلومه آقا کالغه خوب راه   سه ریباال انداخت: خبرها چه زود م یی ابرو ن ی. نونهینشست: برادر آه زآشپزخونهیپشت م یصندل ی رو

  یکنه. دو بسته گوشت وسبز ی کالغ، کله تو از تنت جدا م  یبفهمه بهش گفت  نیگفت:آه رز یافتاده. کژال در حال رفتن سمت فر

ساالد روهم سر    لیدوغ و وسا م، ینون تو خونه ندار واریگذاشت و برگشت سمت برادرش: ژ  نکیآورد و داخل س   رونیرو ب یخورشت

 .ریراهت بگ 

. کژال اخم  یگفته باشم! بعداً اعتراض نکن  رم، یبشه نم ی بره و دوبارهِ کار ادت ی ی زیوچ  رمیکن، برم بگ   ستیل ی خوا ی م ی هر چ-

شو با دو    ی نیب یسرخوش  ۀ با خند  واری . ژیکن ی م  یخونه کلفت نیا  ی برا ی عمر دار ه ی کنه یم الی ندونه خ یکرد: هر ک  ییبایز

اش برداشت و   ینیرفت. کژال دست ازماساژ ب رون ی! با قهقهه از آشپزخونه بیدماغمو کند   کژال باال رفت: اِ یصدا د یکشانگشت 

بود که   یزیو رنگارنگ قدش بلندترازاون چ  بایز  یمحل ینظر داشت. با اون لباسها ریاز پشت کارهاشو ز نیمشغول کارش شد. نو

دست   ؟ی:کژال تا حاال خواستگارهم داشت د یرو پرس   ودزبانش اومده ب ی که رو  ی فکرسؤال ی داد. ب ینشان م  ی معمول یتو لباسها

 ؟ ید یسؤال رو پرس  ن یا یچ ی برگشت: برا  ن یروشن شدن اجاق گاز ثابت موند. به طرف نو یکژال برا 

آورد و    رونی ب  ازی. چندعدد پرو بازکرد نکیس  رِیز نت یاجاق رو روشن و درکاب ر یجواب نده! کژال ز ی دوست ندار ،ی طور نیهم-

هم   اد یزل زد: بله داشتم، ز نینشست به صورت نو زیآب چکان برداشت. برگشت پشت م ی از رو ییظرف و چاقو ه یدرشو بست،  

نشست و   نی رو لب نو ی شد. لبخند محو  ازهایکردم. مشغول پوست گرفتن پ  دشونور  ومد یکدومشون خوشم ن چ یداشتم اما ازه

  هی چه سؤاالت نی :محض خنده! آخه اد یبوده؟ کژال دست از کارکش ی چ یردشون کرد  نکه یا ل ی: دلد یقورتش داد، دوباره پرس  عیسر

کس موفق نشده   چیتا حاال هم ه نه یشتو نگاه اول به دلم ب د ی! خوب دوستشون نداشتم! من معتقدم خواستگار با؟یپرس  ی که م

  پ،یپسرخوشت ه یداد: اگر  ه یتک  یصندل ی به پشت ن ینت کنه. دوباره مشغول شد. نوتوش سلط ادیقلب ودلمو بازکنه و ب ن یقفل ا

  ده یورقلمب یکژال با چشمها  ؟یکن  ی قبول م  ؟یچ  یخواستگار ادیبرات ب دهیکرده،خانواده دار،بااصل ونسب،فهم ل یباکالس،تحص

رو داشته باشه؟ البته اگرتا حاال رو   ط یشرا نی که تموم ا یرو سراغ دار  یکس  ن یهمچ ه ی:تو د یرک ازش پرس  ی لینگاه کرد خ شبه

  رآبی رو ز ازهای. کژال رو ترش کرد. بلند شد پرخندهیدفعه زد ز ه یکژال تعجب کرد   ییدست ننه و باباش باد نکرده باشه؟! از پررو

که تو    نطور یوگفت: ا به لبخند شد  ل یتبد  نینو ۀخند  ؟ ینزدم گفتم سراغ دار یدار  نده گرفت تو همون حال گفت: حرف خ

دخترمحترم با اصل   ه یها! آدم با  یوقت خجالت نکش ه ی: سادی! کژال دست به کمر واید یگفتم تو رو دست ننه ات ترش  ید یپرس 

  یعذرخواه ه ینره. با  سهیر  نیاز ا شتری کرد ب  ی سع نینو زنه؟ یحرف م ینطور یا پ یکرده، خوشت  لیتحصل ده، یونسب دار، فهم

تمومه ، نه    یرو سراغ دارم که همه چ  ی آدم نیهمچ ه یحرف بزنم! درضمن   ی نجوریخانم محترم ا هی گفت: من ِشکر بخورم با 



 من ستاره  دیام

301 
 

! برو  برو! نی کژال لبخند زد:از دست تو نو  نباریبرداشته. ا ۀشده وآماد   دهیبلکه هم کامالً رس  دهیتنها رو دست ننه وباباش نترش 

هم بعداً فکرامو   دهیوترگل ورگل ترش  دهیرس  ۀ پسر نینشه راجع به ا یز یپسرعموت آبر ی ت جلووق ه یباشه  یبذارحواسم به آشپز 

 گفتم کژال! روش فکرکن وبهم خبربده و کژال متعجب زده رو تو آشپزخونه تنها گذاشت....  یبلند شد: جد  نیکنم. نو یم

نفسشو   ی حوصله وعصب ی ب نیآه د؟یازت پرس  یکنارش نشست: چ  وان یرفت. س  نیچند سؤال ازآه دن یبعد از پرس  سیافسرپل

 عوض کنم؟   یی هوا هی  اطیبرم تو ح ی کن ی جا نشستن خسته شدم کمکم م ه یاز  ،یداد: سؤاالت تکرار  رون یب

  نیباعث شد آه فشی کتفش چپش افتاد.آخ ضع ی رو ن،یآه ینیسالمش برد، موقع بلند شدن سنگ  یبازو  ری چرا نشه! دست ز-

 نبود.  یز یچ ،یچی شد؟ چشماشو از زور درد بست و بازکرد: ه ی: چد یتشو پس بکشه نگران پرس دس  عیسر

  وانیس  نیکم هم به خودت فکرکن. نگاه خشمگ   هی  ست،ین ت یزندگ ۀروزها اصالً حواست به خودت هست؟ ستاره هم نیا وانیس -

! ستاره  نیآه گم یم شه یهم یبرا  نویا ست،ی تا حال ستاره بده منم حالم خوب ن ست؟ ین می گفته ستاره کل زندگ  یروش نشست: ک 

خواد باشه، دستش نامحسوس   یم  یحاال هرک  رمی گ ی ازش م اشو یدن رهیازم بگ  وکه بخواد اون  یکسمه، پس کس  ۀوجودمه هم  ۀهم

 شد. ی م نییاش باال وپا دهید  بیکتف آس  ی رو

برقرارشد.   نشونیب ی طوالن باًیدردت رو ساکت کنه. مکث تقر نیه برو داروهاتو بخور تا اتموم شد  داتی حاال اگرتهد  دم، یباشه، فهم-

 برسونند نه تو. ب یبود که بخوان به ستاره آس  ی کم تند رفتم، منظورم اون افراد هی گفت:ببخش   یبا لحن آرومتر  وانیس 

استراحت کنم عصر   رمیبلند شد: من م وانیبه اتاق س  نیبا ورود آم ؟یگ یخودت م ی برا ی من االن ناراحت کتف توهستم، تو چ-

 کرد.  یتشکر نیبا اجازه. آم د یبه خودم بگ  نیداشت  یخان شما هم کار نیآم مارستان،یبرم ب د یبا

کنار تخت    زیم  یرو رو   ینیوارد شد. س  ی چا ین یس  واربایداد: نگران خواهرشه. ژ ه یبه پشت سرش تک نیچش بود؟ آه نیا-

 نگاهش کرد.   یسؤال وار ی. ژیباش  وان یبره صدا زد: بهتره مواظب س  رونیب نکه یرو قبل از ا وار یژ ن،یشت. آهگذا

مدت که حواسم بهش بوده اصالً به فکر خودش   ن یدرد کتفش دوباره شروع شده کمکش کن داروهاشو سروقت بخوره تو ا-

 .ستین

 هستن واقعاً ازشون خوشم اومده.  ی میگرم وصم  ۀگفت: خانواد  نیازاتاق آم واری..... با رفتن ژیممنون که گفت-

 خوشحالم نظرت راجع بهشون مثبته. -

تا منم   ره یگ ی زن م ی ک ن یگفت آه ی م  یوقت ی دون  ینم  اد،یم  رونیب ییتنها  نیتازه سحر از ا م،یبش ل یباشه قرارفام یهرچ-

 رفت.  ی دار بشم؟ انگار رو مخم رژه م یجار

 . رهیسحر تونسته ستاره رو بپذ خوشحالم -
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 : منم خوشحالم.... نیآم

              ************************************* 

لب تخت نشست    نیهست که ستاره بهوش اومده و منتظره تا مرخص بشه. آه یوبد گذشت. چند روز   ییروز از اون روز کذا هفده

با دست   نی.آهشهیداد: مرخص بشم حالم بهترم  ه یبه بالشت پشت سرش تکستاره  ؟ یزد: امروز حال خانمم چطوره؟ بهتر   یلبخند 

تهران.    میگرد ی که مرخصت کنند برم نی :خدا دوباره تو روبه من داده همتروش کاش  یسالمش دست ستاره رو گرفت بوسه ا 

سکوت   یدارم! وقت ی خواهش هی ازت  نیگرفت نگاهشو به همسرش دوخت:آه   یملحفه رو به باز  یستاره با دست آزادش لبه ها

نذاشت ادامه بده:   ن یبرده.....آه یمدت کنارخانواده ام باشم، حاال که پدرم به اشتباهش پ هی خوام  یادامه داد: م د یرو د نیآه

 بشه.  دایپ روانیس  ۀ هرآن ممکنه سر وکل  ستیبرات امن ن نجایستاره ا

  ن یندارم. آه تیباشم چه تهران درهر دو صورت امن  نجا یچه ا کنهیکار خودشو م  روانیباز س  امیر تهران هم بدونم !من اگ  یم-

با صدا نفس   ن یرو موندش بود. آه ید ییستاره تأ یسکوت طوالن ست؟یمن برات مهم ن  تی: رضاستادی پشت به ستاره رو به پنجره ا

 .  رهیتو رو ازم بگ  روانیس  گهیبار د  ه یتونم بذارم  ی مونم، نم یم  شتیمنم پ ی خوا ینطورم ی: باشه حاال که اد یکش

بدون تو رو   ی زندگ  ،ییکارمن تو  ، ییمن تو یزندگ -. یکه عالف من بش  شه یمادرت منتظرته، نم  ،یتو کار دار ی ول  ن،یممنونم آه-

  شینکرد وهمراه ی اعتراض چیستاره شد وآروم به سمتش رفت..... ستاره ه یخوام ستاره! لب تخت نشست نگاهش زوم لبها ینم

هم که شده همراهت   ا یوقت ازم نخواه تنهات بذارم تا اون سر دن چیجدا بشن: ستاره! ه مدادن که ازه  تیبعد رضا یکرد..... مدت

 .امیم

 .یهست  میممنونم که تو زندگ -

برق زدن: چرا که نه! بابام   یستاره ازخوشحال ینجا؟چشمایا انیب التیتعط  یخانواده ام برا ه ینمونده نظرت چ د یبه ع یزیچ-

  ی عروس  می اریرو به عقد دائم درم غهیص  مید یروهم انجام م  یگفت: مراسم خواستگار یبا بدجنس  نی. آهشهیخوشحال م یلیخ

 باشه.   رشدهیدستگ   روانی که س  م یریگ  یم  ی روهم وقت

 خانم راسخ. یفکرکرد  ی: پس چد یبلند خند  یبا سرخوش  نی! آه یواقعاً که فرصت طلب -

لبخند رو لب    نیآه ۀ بلندتر بخنده. از خند  نیآه  نباریپررو. باعث شد ا ۀتاد هست پسر م یلیوفام می حاال خوبه هنوزازدواج نکرد-

 ستاره نشست.....

برادرش به همراه   ۀزود شروع شدن. مادرش، دامون وآهو، خانواد  یل یخ ینوروز  التیهفته به سرعت برق وباد گذشت. تعط هی

با هم دوست شده بودن   یوکژال حساب  نویناراحت شد. م یلیپسرش تو اون حال خ دن یعموش اومده بودن. هاجر از د ۀخانواد

کاشت: من فدات بشم، تو   گونه اش  ی بوس بلند وآبدار رو هی  نو یآدمم ها! م نجایاستاره دراومد: حاال خوبه منم  یکه صدا  یطور
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رو   ن یودامون نشسته وآذ  زدانیرفت، کنار   نیسمت آه  ی! نگاه ستاره به آن؟یبه دوتا سر خر دار یازی چه ن ی نیکه نور چشم آقا آه

خواهرش   یبرا یز یچ هی بهش زد:  یا  مه . آهو که کنارش نشسته بود سقلد یکش  یم  یگچ دستش نقاش   یپاش بود وداشت رو

بلند دخترها شد. تموم نگاهها به اون   ۀ حد ممکن بازشدن که باعث خند  نیستاره تا آخر  ی! چشمایرت داد بذار، داداشمو قو

.  نینازک کرد: زنونه بود آقا نو یمحترم؟ آهو پشت چشم یخانمها نیخند  یم  یبه چ د یدار د یبگ  شهی : مد یپرس  ن یسمت رفت. نو

 دور نموند: زهرمار خنده داشت.  ن ینو نیزبی خنده شو قورت داد که از نگاه ت وانیس 

  د ییگفت: بفرما  اکوی.دنطوریهم هم هی که تازه پا تو سالن گذاشته بود بلند شد بق اکو یبه احترام د نی آم  دم؟یآخه من کجا خند -

وآرامش تون رو بهم    میال مزاحمتون شد تاد امس ی آقا د یگفت: ببخش یعذرخواه ه ی. هاجر با د یکنم شرمنده نکن   یخواهش م

 کاناپه نشستن. یکنارهم رو   اکوی. ستار ود میزد

بهتره ناهار رو   گم یم اکو یمثل شما شده. ساره تعارف رو کنار گذاشت:د یی!خوشحالم امسال خونه ام پراز مهمانهاد یینفرما ی ب یب-

 . هیعال ی لیهواخ رون، یب میببر

به همراه سحر با سر وصدا وارد سالن شد. از  نییخانهما امر کنند. همه با دست زدن موافقت خودشون رو اعالم کردن. آ یهرچ-

وروجک   ن یازدست ا ی ستاره وشوهرش نشست: وا نیرو مبل ب یکرده بود صورتش گل انداخته بود. سحر با خستگ   یبس باز

سحر از حدقه دراومدن   ی. چشمایاریهم برام ب گه ید  ۀبچ  ه ی د یزه اولشه باتا نیا زم یکنار گوشش گفت: عز ن یخسته ام کرده! آم

پدرمو درآوردن! چه خوش اشتها هم   طونکیدو ش  ن یبه دلت صابون نزن! کم ا خود ی پنبه دانه، ب ند یبا حرص گفت: شتر درخواب ب

 .    یهست

 . یدلمو بشکن اد یدلت م-

آروم شون رو ستاره   ی. صداستیخبرها ن  ن یاصالً از ا ری! نخ؟یاریب ایبچه بدن ی خوا ی ! مگه تو مادیمورد آره که دلم م  ه ی ن یتو ا-

باز نگاهش   شیداشت با ن  د یدرگوش سحر گفت: گناه داره داداشم! نذار آرزو به دل بمونه. سحر سمت ستاره چرخ واش ی د،یشن

  ییمنم به نوا د ی نطورشایارایرو براش ب یکی ی دوست داره، سال  بچه یلیخ  نیآه زم یگفت:عز طنتیش  اباال انداخت ب  ییکرد، ابرو یم

ستاره از   ی . گونه هاکنهینم ی خواهر زاده و برادرزاده براش فرق ۀ وشوهرم دست ازسرم برداره، آخه اون بچه دوسته و بچ دمیرس 

نگاه   نیوبه آه  د ی! ستاره نگاهشو از سحر دزدهی خجالت چقدر  زم یعز یجار  یشونه اش زد: آخ یرو  ی شرم قرمز شدن. سحر دست

 . شهیبداخالق نم نی صاحب ا یقدر نگاهش نکن بابا! مال خودته کس ن یکرد. سحر در گوشش پچ پچ کرد: ا

 ! یوماه ی خوب نیسحرجون!پسر به ا-

 کم نداره اما ازاخالق تا دلت بخواد.  ی زیکه چ  یز یچ یازخوب-

 سحرجــــــــون!-
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 جـــــــونِ سحر!-

 رو شوهرم هان! ی کرد د یمروزکلا-

 . د یبش ریهم پ یکنم به پا ی شده قدرشو بدان، دعا م بت ینص یپسرخوب شییاما ستاره جون بگم خدا دکردنها،یکل ن یتا باشه ازا-

 رفتن....  اطیبا سر وصدا به ح  ی.همگ د ییلطفاً بفرما م یکنار باغ پهن کرد  اط ی: سفره رو تو حد یچیساره تو سالن پ یممنونم. صدا-

. ذاشتیم لدای وگ نو ینگاهش به کژال بود که داشت سر به سر م یهر ازگاه نیکمک کرد تا راحت ترغذاشو بخوره. نو  ن یبه آه ستار

 جوان ترها صرف شد..........   یهای..... ناهار با شوخیپسرها هم گرم گرفته بودن حساب

  دهیچسب نوی به م ن یرو همراهشون فرستاد. آذ ن یو نو وان یس  شتریب تی امن ی برا اکو یبزنن. د ی گرفتن تو شهر دور م یتصم دخترها

تو   نی:آهد ینرفتنش کارسازنبود. سحرهم مجبور شد باهاشون بره. ستاره مظلومانه پرس  ی برا ن یشد.اصرار سحروآم ی و ازش جدا نم

رو براش قدغاً  ت ی فعالچند بار بگم، دکتر فعالً  زمیکرد: عز تشیطرف درسالن هدا هدست خواهرشو گرفت ب  وانی؟س یاینم

دست روشونه اش گذاشت: دخترهم   لدای دخترها شد. گ   ۀکه موجب خند  د یکش  یباهاتون. ستاره آه حسرت بار  ادیکرده،چطور ب

 قدرجلف!  نیا

 خانم!  دایگ رسه یمنم م ۀ باشه اون وقت نوبت خند  تیتو مأمور قه ی دم به دق یکه ه   یفتی ب ی کی ری گ یاله-

خورده کار   ه ی: من با مامان سادیاومد کنارش وا نی. آهمیگرد ی و زود برم  می زن یقندهار! دوساعت تو شهر دورم  م یمگه قراره بر-

 عوض کن.... یی هوا ه یاومدم تو برو با بچه ها  یدارم وگرنه م

گرفته   ید یکه ستاره براش ع شیسوز داشت. به ساعت مچ یکم  یبود ول یهوا بهار نکهیدرخت، آخر باغ نشست. با ا  ۀکند   هی  رو

  ن یشناخت، اول یاومد پدرت سر از پا نم ایبه دن نیآم یبود. مادرش شروع کرد به حرف زدن: وقت  م یسه ون کیبود نگاه کرد نزد

گرفتم. کاربابات کم کم رونق    ادیرو ازش  ی موند وبچه دار شمیمدت مادرم اومد پ  هی نداشتم.  یبچه دار  ۀ بچه مون بود تجرب

  نهامونیگرفت، اون موقع بود که معدن تو زم  یشتر یاومد وکارپدرت رونق ب ایبچه هم بدن ن یسه سالش بود که دوم نیگرفت. آم

لب هاجر نشست و ادامه    یرو  ی پربرکته، لبخند  چه ب نیگفت قدم ا ی بابت خوشحال بود، م نیپدرت چقدر از ا ی دون ی.نم داشد یپ

  ی لیبچه هاش خ ی هرمادر ی! برا نیآه  یطورهم شد، اون بچه تو بود نی و ا  شهیاون بچه صاحب معدن م یروز  هی تقد بود داد:مع

  گرفتسر وسامان  ن یداره، آم  ییخودش بو یبرا  یداشتن که هرگل  یضرب المثل ه یها  یمیپسرم! قد  ی دون ی م زهستن،یبراش عز

ازبابت هردو راحته، االن سرنوشت تو ازهمه برام   الم یآهو هم شوهرکرد ودست صاحب دادمش، خ  ش،یو رفت سرخونه وزندگ

  ی لیمدت خ ن یا ی زن عموت آروم شدم، تو یشدم اما با حرفها یعصبان ی لیرو برام گفت اولش خ زی عموت همه چ ی مهمتره، وقت

کنم آخه تو   ی بود قالب ته ک ینزد دمتی د  افه یوق  ختی ر نیبا ا ی باش، وقت خودتتو رو خدا مواظب   نیبهشون زحمت دادم، آه

 رو نداشتم.  یز یچ ن یانتظار چن ،منم یکن ی اطیاحت ی که ب  ینبود ی آدم
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 شده.  می که بعد از تو، تموم زندگ یکنم از کس ی نشده، دارم از ناموسم دفاع م م یزیاون دلت بشم! من چ ی فدا ی مادرِمن،اله-

  شتیماجرا ادامه داشته باشه منم پ نیکه ا یکنم تازمان ی نم غی ازت در اد یکه از دستم برب ی مراقب خودت باش، هر کار شتریب-

 .  یاز دستم خالص بش ی تون  یها هم نم یزود   نی! به اییتنها  ینکن الیوقت خ  ه یهستم، هواتو دارم،  

  یتا دست تنها نباشه منم موقعش بشه برم   یامون کمک کنو تو اداره کردن شرکت به د  یمامان مگه بچه ام، تو بهتره برگرد -

 گردم.  

هم که   نو یوم زدان ی. زهستیرضا رو سرپرست معدن کرده وخودش هم تو شرکت مواظب همه چ  ست،یدامون دست تنها ن-

 ؟ یدار  ی چه بهونه ا گهیمراقب شرکتِ تهران هستن د 

 مزاحم ساره و خانواده اش بشم. نیازا شتریخوام ب ی طول بکشه، نم نجا یمامان ممکنه کارمن ا-

  اطیهاجر تموم ح گه؟ ید  نیفکرهمه جاشو کرد-.  مینباش  ی که مزاحم کس م یکن  یرو اجاره م   ییجا هی  ی مدت ی برا ست، ین یمشکل-

  هی ز کردم وقعاً ا ی بوده ومن خبر نداشتم، فکرم ی پاره ا ش یآت  هی ستاره هم  نیا ه، یقشنگ   اطیچه ح  یرو ازنظر گذروند:آره! راست

نشست   نشیکه ستاره داخل ماش   یآوردن روز  اد یبا به  ن یخانمه. آه ن یکردستان به نام ا  فهست، نگو نص ی وندار ر یفق ۀخانواد

کردم نگو   یشد. خنده اش گرفت: منم مثل تو فکرم  یمدل باال سوار م  نیماش  ه ی بارش بوده  نیرفتار کرد که انگار اول  ی وطور

 . زدیم د یوند  ی به تموم معنا بوده وخودشو به خنگ  ۀشاهزاد  هی خودش  یخانم برا

: د یرس  مانیتا سا  ستادی.بلند شد واادیبه سمت شون م د یرو د مانیآشنا شدم. از دورسا نیبود باهاش تو ماش  روز ید نیانگارهم-

مزاحم خلوتتون    د یت: ببخشگف ی با شرمندگ مانی. سامی کرد  یباهم اختالط م  میبه مادرش اشاره کرد: داشت نیآه د؟یینجایشما ا

 شدم.

تونه حرف   یهاجرنم ی بود جلو ن یا ۀنشون دهند  مانیسا ؟سکوتیدار  ی :کارد یپرس  نینه پسرم،اختالط مون تموم شده بود. آه-

تکون داد: نه... بعد    یسر  نیآه ؟یندار ی استراحت کنم کار ی برم داخل تا کم گهیمطلب رو گرفت: من د تیبزنه. هاجربا درا

 باهام تماس گرفت. روانیس  شیپ ۀ قی گفت: چند دق مانیازرفتن هاجر سا

اما معلوم    رانی گرده ا ی لبشو خاروند وگفت: داره برم ۀبا انگشت اشاره اش گوش  مانیخواست؟ سا ی م  یگفت چ  یم  یخوب!چ-

به   ی خوب ی کارش بو  نی: ازاد یپشت سرش کش ی به موها یبه پوزخند شد، دست لیتبد  ن یآه ی! لبخند عصب؟یوچطور ی ک ستین

 .  میخبر بد  س یبهتره زودتر به پل رسه یمشامم نم

 خواهد افتاد.  ی بدتر ازاتفاق قبل یاتفاقات میبگ  یز یچ سیگفته اگر به پل-
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بود وبا نوک کفشش   نییسرش پا مانی. سامیخبر بد  سیبه پل د یبه تموم معناست با ی روان  هی  روانی س  نیکنم ا  ینم سک یمن ر-

برداشت   زهیبا سنگر یدست از باز  مانیسا ؟یمونده که نگفته باش  ی ا گهی : حرف دد یپرس  نیگرفته بود. آه  ی رو به باز ی ا زهیسنگر

 ؟ یدوست دار  و خواهرت ر  یل یخ نیسرشو بلند کرد:آه

 به خواهر من داشت؟ یسؤال چه ربط نیا-

  ه؟یسؤاالت چ نیمنظورت ازا مان؟یسا ی بگ  ی خوا ی : چه مد یپرس  یعصب  نی؟آهیکن  ی کارمیچ فتهیب ی خواهرت اتفاق ی اگربرا-

نشه   یکس چ یه بیکشدش که نص یم  ا ی شهیستاره زنش م ایقسم خورده   نباریچشم توچشمش شد با بغض گفت: ا مانیسا

 مخصوصاً تو. 

  ریحاالش هم د نیتا هم  ،ی کالنتر میری بروآماده شو، م فته، یب ی اتفاق نیهمچ  ذارمی! مگه من مزیهمه چ ی غلط کرده!مردک ب-

 سمت ساختمان به راه افتاد..... مانی. ساگمیبه خودش اومد: دِ برو م ن یداد آه یشده. از جاش تکون نخورد. با صدا

  یرو جلو  یبرگه ا  ییبایکرد. سرگرد ز یم  فی تلفن رو براش تعر یداشت تموم ماجرا مانیدفتر سرگرد نشسته بودن و سا ی تو

رو که باهات تماس گرفتن روهم   ی درضمن شماره ا  س،یبنو نجایا ی رو که برام گفت ییزهایچ نی گذاشت گفت:تموم ا مانیسا

 گرفت وشروع به نوشتن کرد...  رو برگه  مانی. سایسی برگه بنو ن یا ینره تو  ادتی

داد.   رون یب نی داد و نفسشو سنگ   هی تک یصندل یپشت به محض نشستن به  نیپشت رل نشست. آه مانیخارج شدن. سا ی کالنتر از

نزد تا   یحرف  گهیتا خونه د مانیآروم گفت: خوبم. سا د یکش ی قی: حالت خوبه؟ دوباره نفس عمد یپرس  نیروشن کردن ماش  نیح

: د یشدن پرس  ادهیکنار ساختمان پارک کرد. قبل از پ نوی... ماش دنیکه رس  بود به شش  کیاستراحت کنه. ساعت نزد شتریب نیآه

  ادهیآروم پ نی درِسمت شاگرد رو باز کرد وآه مانیتونم ممنون... سا یداد: خودم م ی به خودش تکون ن یکمکت کنم؟ آه ی خوا یم

 نیزنمه ومنم تو چننره ستاره  ادتی کرد:   هتاز  ینفس ستادیا نیآه ؟ یو اومد  ی حالت چرا دنبالم راه افتاد ن یشد: آخه تو با ا

 و به سالن رفت....  ام یاصالً کوتاه نم ی موارد

 ن؟ یکجا رفت  هوی: شما دو تا د یپرس  مانی اومد ازسا رونیمحض نشستن هردو، ساره ازآشپزخونه ب به

  ن یآه ده؟یپسرم؟چرا رنگت پر ی: خوبد یپرس  د یکرد با ترد ن یبه آه یخاله؟ ساره نگاه یداشت  یکار  م یزد یاطراف قدم م  نیهم-

کم حالش بد شد مجبور   هی به جاش جواب داد: موقع قدم زدن  مانیجواب وسؤال کردن رو نداشت سا ۀانگار کوه کنده بود، حوصل 

 . سادیپسرش وا ی درست روبرو مان؟یشده سا یشد: چ  دهیسرشون شن تنگران هاجراز پش ی . صدامی برگرد میشد 

   ومدن؟ ینکن رو به ساره کرد: بچه ها هنوز نشلوغش  ی من خوبم مادر، الک-

هم به سمت اتاق مشترکش با پسرها رفت    نیتوآشپزخونه ام . آه نیداشت ی بشه من برم شامو آماده کنم کار داشونیپ د یبا گه ید-

 نکنه....  چشیسؤال پ نیاز ا شتریتا مادرش ب 
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  وانی. س ادیتابستان رو حتماً به تهران ب الت یوعده گرفت که تعط اکویگذشت. ستار از د التی هفته از تعط ه یسرعت باد  به

پسرهاهم سرگرم درست کردن کباب بودن. قرارشد ناهار تو باغ صرف بشه. هاجر   یۀرفته وبق رونیخونه ب د یخر یبرا مانیوسا

درحال خورد کردن کاهوها از    ترایرشت بودن. مکردن ساالد وپخت برنج  وخو  درستدرکنار ساره تو آشپزخونه سرگرم   ترایوم

  تراینشست تا تو درست کردن ساالد به م ز یبرنج رو کم کرد برگشت پشت م ر ی: ساره جون کژال چند سالشه؟ ساره زد یساره پرس 

 و چهارسالشه، پدرمو درآورده.   ست یکمک کنه جواب داد: ب

 چرا؟-

ادامه   یکنم؟ لبخند زنان وبا شوخ کارش ی دونم چ ی نم دهیجواب مثبت نم کدام از خواستگارهاش   چ یاز دستش ذلّه شدم، به ه-

بدست گرفت و   یی هر سه شد.هاجرهم کنارشون نشست برگ کاهو ۀحرفش باعث خند  نیترسم آخرش رو دستم بمونه. ا  یداد: م

  ه؟ یچرا جوابش به خواستگارها منف ید یتا حاال ازش پرس  ه،یزرنگ وباهوش  تر مونه دخ  یبهش انداخت: نترس رو دستت نم ینگاه

  ی ا جه ینت چیبکشم ه  رونیزبونش ب ر یشو از ز ی لیهزار راهو امتحان کردم تا بتونم دل د یکن  ی: باورمسادیدست ساره از کارکردن وا

با   د یرو نبا ی امروز ی وگفت: دخترها رهرفت دستهاشو شست، برگشت سمت سا نک یبه طرف س  د یدست از کارکش  تراینگرفتم؟! م 

 از راهش وارد شد. د یداره با یراه  هی  یز یکرد هرچ سه یمقا  یروز ید  یدخترها

خواستگار خوب براش سراغ   ه یزد اومد سر جاش نشست:من  یلبخند  ترای. م رمیمن همون راهو م ه ی راهش چ د یشما به من بگ -

کژال باهاتون حرف   ۀ ازم خواست دربار شم، یاومد پ نینو شبیادامه داد: راستش د ترا ینگاه کرد. م  ترا یدارم. هاجر با تعجب به م

  ۀ مز ینیوبب ی خودشو داره اما اول خواستم با تو مشورت کنم که با کژال صحبت کن ترسم ورسوما یدونم خواستگار  یبزنم، م 

 خوشش اومده؟    ی دختر هی سرتق تو باالخره از  ۀ پسر نیباورکنم ا یعنیترای. برگ کاهو ازدست هاجرافتاد تو سبد: م هیزبونش چ ریز

ستاره رو   نی سرت آورد تا خدا ا ییچه بال  ن یآه ستین ادت یمبارکش رفته  ی اگر سرتق هم باشه به پسرعمو ن یهاجرجون نو-

  ،یپسر سرتق من داشته باش  نیازا یانتظار شهیشو به ستاره باخت، پس نم مانیوا  نیدل نه و صد دل، د ه یسرراهش گذاشت و

خواد سربه سرم بذاره   ی م نیکردم که باز نو   یفکرم نیدرآوردم ساعتها به ا خ خواسته شو مطرح کرد خودمم شا ن یا شبید ی وقت

کنم ساره جون؟ با   کاری: چستادیکنارش ا ترایکرد. م  نییوتز د یچ گه ید ی . ساره بلند شد ساالد رو تو ظرفهانمیب یدارم خواب م  ای

فقط     گمینگاه کرد: چشم بهش م تراینشده! ساره از سرشونه به م  مونیدوباره پش   شنهادش یپسر من ازپ نیتا ا ؟ یزنی کژال حرف م

هرسه مصادف شد با ورود کژال به آشپزخونه. کژال با   ۀ. خند ذارمی م  ابونیسر به ب ی کینده که من  یخدا کنه باز جواب منف 

رفت،   خچالی کژال سمت   نجا؟یا یاومد  ی چ ی : تو براد یساره پرس  ن؟ ید یخند  یم  یبه چ  نی: داشتد یپرس  ده یباال پر یابروها

وهاجرکرد که داشتن    ترایبه م  یشد،نگاه ده یگردم. ساره دنبالش کش  یتوش زد، توهمون حال گفت: دنبال مسکن م یگشت

  نکیکنارس   نتیآورد همه رو کاب رونی دارو رو ب ۀ سیمادر؟ کژال ک  یخوا ی م  یک  ی: مسکن براد یکردن، پرس   ینگاهشون م

  ترای لبخند به لب به هاجر وم ه یخوام،با   یم  یی بنده خدا ه ی  یگفت: برا  مادرش رو پرآب کرد و به  وانی کرد، ل  دایپ یخت،مسکنیر

من از   یروز  ه یتکون داد وگفت: باالخره   یرفت.  ساره سر  رون یمحترم روزتون خوش و از آشپزخونه ب یخانمها ۀگفت: با اجاز

 خواست.....  یم  یک  ی رو برا کنمس  نمیگفت: برم بب ترای! م ؟یدونم ک   یاما نم ذارمیم ابون یدختر سر به ب  نیدست ا
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بود رفتن... فرشها رو وسط   یی روستا کی ازشهر فاصله داشت ونزد یلومتریکه چند ک  اکوید یازباغها یک یبه  یبه درهمگ  زدهیس 

  بالیوال یبرا ی اومد داد زد: ک رونیب یتوپ بدست از انبار ن یوسر وکله زدن با هم بودن. نو  یهن کردن. جوانترها درحال بازباغ پ

ناناس! شماها که   ی گفت: بچه ها مانیکردن که سا ی وسط اعالم آمادگ ن یهم ا ن ییوآ  نی. آذدنکر ی اس؟همه اعالم آمادگ هیپا

کنم   ی خوام باز  یبا لحن بچه گانه اش گفت: منم م نی. آذنهیشما کوچولو ها سنگ  ی برا ی بزرگ نیتوپ به ا  د،یکن  یباز د یتون ینم

تا منم غصه نخورم. با اشاره به دستش ادامه   ی عمو بمون شیپ د یبوس آبدار رو گونه اش زد: تو با هی دستشو گرفت و  نیعمو! آه

کنم تازه من که   ی تونم باز  ینشان داد: اما من مَردم عمو! م نیو به آهش  ک یکوچ  یبازو نییکنم. آ ی تونم باز  ینم ن یداد: بب

  ن ی. آذد ینینب  بینکرده توپ بهتون نخوره و آس   یتا خدا د یمن بمون شی پ د یرو به دو قلوها گفت: اما شما با نیدستم سالمه. آه

  م یرس  ی گفت: بهم م  نیهم با اخم رو به آه نییکنم باهات قهرم. آ  یبا عروسکهام باز رمیکرد: پس منم م زان یآو یلب و لوچه ا 

  یکنار برادرش اومد: لجباز نیبازبود. آم  نییآخرآ ۀهمه با گفتن جمل  ش یبزرگترها رفت.ن شیبه دنبال خواهرش پ  نیآقا آه

گفتن حالل زاده به   م ید از ق ن یرفت گفت: داداش آه یاون سمت تور م  کهیدر حال  نویبه خودت رفته داداش. م  شیوابوحاضر ج

دوباره   نو ینه عمو. م رهیم یی خانم حالل زاده به دا نویداد زد: م باً یوارتقریبه اون سمت رفتن. ژ نوی. دخترها به تبع مرهیعموش م

با اخم گفت:الزم نکرده بنده   نی.آهگمیدونم که م ی م ی زیچ ه یبه عموش رفته حتماً  سرِما پ واریبرگشت طرف پسرها وگفت: آقا ژ

 شروع شد..... یبا زدن سوت باز نیرو سوژه قرار بد 

داغون   یها  افه یبه ق ینگاه وانی تندتند درحال نفس زدن بودن. س  ی. از زور خستگ دنیکش یدست ازباز  وانیس  اد یفر یصدا با

  لدایتا سرد نشده. گ د یایم بگم ناهارآماده اس بسوم برگشتن، خواست  ی ها رو نگاه! انگار ازجنگ جهان افه یشون کرد: تو رو خدا ق

  گه ید ی کیخودتون رو گردن  ی گفت: تنبل  ی با سرخوش  نی. نویرو خراب کرد  زیکه همه چ  می برد یم  م یاخم کرد: نمکدون! داشت

رفتن سمت   نی به من داره؟ ستاره ح ی چه دخل د یببر نیتفاوت گفت: شما نتونست ی ب وان ی. س می برد یآخرش ما شما رو م  نیننداز

به تبع ستاره    هی . بقمیتا دوباره مسابقه بد  نیایب  یوعصر  نیهنوز تموم نشده، مرد باش  ی بود گفت: باز یکیکه همون نزد رآبیش 

.  دمیخوشحال ند  نطور ی : تا حاال ستاره رو اسادیوا ن یدست به کمرکنارآه  وانیرفتن تا خودشون رو خنک کنند. س  رآبیسمت ش 

  یمصنوع ماخ وان ی! س ن؟یباالتر ازا یز یمثل منو تور زده، چه چ ی پیوخوش ت  یبه خوب  یرو شونه اش زد: چون پسر  ی دست نیهآ

پسرش   یازآشناها ستاره رو برا ی کی روزی د  نیبگم خواهرم هنوز خواستگار داره،هم د ی! بایدست باال گرفت  یل ی! خودتو خیکرد:ه

در گلو    یباد  وانیبگو! س  گهیبار د ه ی  یحرف زدن بمونه: جرأت دار  ۀ باعث شد از ادام نیکرد که... لحن تند آه یخواستگار

 شد..... وان یس  ۀباعث خند  نیخواهرم بوده تو رو از راه به درکرده؟ لبخندآه نیا ی کن ی انداخت: پس اعتراف م

باهاش حرف بزنه. سحربچه ها رو برده   وانیس  ۀته باغ رفت تا دربار  لدایقدم زدن تو باغ رفتن. آهو با گ ی از ناهار بزرگترها برا بعد 

. وارشد یکه باعث اعتراض ژ ی کرد طور  یقدم به قدم کژال رودنبال م نیهم رفتن تا اطراف باغ قدم بزنند. نو ه یبود بخوابونه. بق

هم اونجا   یگشت  ن یگفت: دوست دار مانیا. س ستادنیمشخصه.همه ا نجایاومدن: روستا از ا یاز پشت سرم نو یهمقدم با م زدانی

 گرفتن....  شیهم اعالم موافقت کردن و راه روستا رو درپ ه یموافقم. بق  ی کیگفت: من   یبا خوشحال  نیآم م؟یبزن
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قدم هم بردارم، خسته شدم. کژال که   ه یتونم   ینم گه ینشست: د ن یزم یروستا آهو به نفس زدن افتاد. همون جا رو  کینزد

رو بهت نشون بدم. دامون رو به   نجایا یدنی د  یخواستم جاها ی تازه م ؟یهمقدم با آهو بود کنارش نشست: تو چه زود خسته شد 

شو به  دست ستادی. دامون باالسرآهو انی. دوباره به راهشون ادامه دادن اال کژال و آهمیایما پشت سرتون م د یهمه کرد: شماها بر

آفتاب به   می چشماش کرد تا از نورمستق  بانیسمتش درازکرد: جان من بلند شو بذارامروز بهمون خوش بگذره. کژال دستشو سا

همه رو معطل خودت   نیبود گفت: آهو بب ت که تا اون موقع ساک نی . آهامیمن باهاش م د یکنه: شماها بر  یریچشماش جلوگ

شد همون. تند به بچه ها   یم نییکه ازصبح تو معده اش باال وپا یعیمون، هجوم ماحرف زدن ه یباز شدن دهن آهو برا  ؟ی کرد

کرد. کنارش زانو زد،آهو رو سمت خودش   شتر یدامون رو ب ینگران ن یرو که خورده ونخورده بود باالآورد. ا ی پشت کرد وهرچ

بغلش   یداد. دامون بدون معطل تیهم سرا ن یرو به کژال وآه یآهو نگران ۀ د یشده؟ حالت خوبه؟ رنگ پر یچ زم ی:آهوعزبرگردوند 

 ...... دنیدو  یوکژال هم دنبالش م  نی. آهد یکرد وشتابان سمت باغ دو

از   یکی  یگلناز باعث شد رو  یعصب یکرد. صدا یم  یترسوند...دامون مضطرب عرض سالن رو ط  شتریاش هاجر رو ب ده یپر رنگ

  ی: چد یاومد. همه سمتش هجوم بردن هاجر نگران پرس  رون یبه همراه دکتر روستا ازاتاق ببعد ساره  قهی ... چند دقنهیمبلها بش

تو دستش جابجا کرد وگفت:    فشوی لبخندش بودن. دکترک جیشد. هاجر وگلناز گ  رهسا ی مهمان لبها ی شد؟ حالش چطوره؟ لبخند 

دامون نگاه   ۀد ی جلو اومد وبه رنگ پر یآورد؟ دکترگام ی:اگرحالش خوبه چرا اونطور داشت باالمد یحال دخترتون خوبه. دامون پرس 

 کرد.   نییباال وپا ی دامون سر ؟ ی: شوهرش هستد یکرد پرس 

باز وبسته   یگفتن حرف   یبوده. دهن دامون برا نیهمبگم اون بارداره علت حالت تهوعش هم  د یبهتره، با یکیحال خانمت ازتو  -

به خودش اومد که دکتر رفته بود. کژال زودتر ازهمه به خودش اومد: حاال   یاومد.هنگام ینم  رونی ازدهنش ب یچی شد اما ه یم

  ی نیاره با س . س یدربر  رش یاز ز ی تون یداره، گفته باشم دامون خان نم  یسورحساب هی  یممه  نیخبره به ا ن؟یچراهمتون الل شد 

شربت   یوانی برادشتن ل نیتازه کنند. گلناز ح ییگلو ان ی. ازهمه خواست بیاومد: کژال آبرو برام نذاشت رون یشربت از آشپزخونه ب

 ......اوردیخودش ن ی به دخترش رفت که کژال به رو ی ا. ساره چشم غرّه دمیکژال جون سورهم م   گه،ید  گهیگفت: دخترم راست م

 .ی باش  یسمونیتو فکرس  د یساره رو به هاجرگفت: از حاال با 

. گلناز گفت:  ومدهین رون یرفته تو اتاق هنوز ب ی دامون از وقت ن یو به در بسته اشاره کرد: ا رم یگ  یرو م ی سمونیس  نیبراش بهتر-

و دعاهامو مستجاب   ی و دارقدرهوام نیممنونم ازت که ا ایدستهاشو سمت آسمان گرفت: خدا  رم،یمن ازاالن قربون صدقه اش م 

 ..... یکرد

رو دست همسرش زد: برام مهم   ی. دامون بوسه ا یینجایزشته! االن دوساعته ا رونیتشرزد: دامون خجالت بکش برو ب آهو

! آهو  یاستراحت کن د یفقط با  یبزن د یوسف اهیدست به س  ی خواد بکنه ازحاال گفته باشم آهو! حق ندار  ی م ی هر فکر ی ک ست،هرین

:برات د یبمونم. دامون خودشو سمت آهو کش کاریکه ب ستم ین یمن آدم   یدون ی کرد: شلوغش نکن،خودت خوب م یبا ناز اخم

 . زمیعز ید یفهم ی د یانجام م گمیهم من بهت م یهرچ رم یگ  ی مستخدم م
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 ! گهید  رمیدفعه بگو اس  ه یاز دست تو دامون!-

گرفت وعاشقانه به    شیاز لبها یآهو خانم!  آروم بوس  ی دونه ا  هی  چه کنم ،ی رقلبمی،اس یمخلص خانمم هستم، راست گفت-

 کرد....   یهمسرش نگاه م

آهو    ۀمدام قربون وصدق لدایتو جمع حاضربشه. گ  د یکش ی کردن. آهوخجالت م یآهو اظهارخوشحال یخبر باردار  دنیازشن همه

نازک   یپشت چشم لدایخواهشاً بسه! گ  یعمه شد  دنی! بابا عالم وآدم فهملدایگ  ی: وا د یبهش توپ الیرفت تا دان یوبچه اش م 

دادن   انیپا ی برا مانیسا ؟ یکن یابراز احساسات م ینجور یا ی شیعمو م یعمرت دار  تو بار   نیاول ی؟برا یکرد: تواصالً احساس دار

ساره ازآشپزخونه اومد:   یکژال به جا بلند  ی. صداشمیتلف م یدارم از گرسنگ  شه یآماده م ی شام ک نیبحث گفت: خاله پس ا نیا

: د ی رو شن وار یمعترض ژ یاس. صدا ده آما گهیساعت د هی تا  ،ی هست رکردنش یکارد تو اون شکمت بره که فقط به فکر س 

با لحن طنز   مانی. ساگمیداد: جانم داداش جان! مگه دروغ م ه یاومد چاقو بدست به در تک رون یکـــــــژال! کژال از آشپزخونه ب

  یونوچ بلند  نکژال باال رفت   یراحت بشم؟! ابروها یکیزبون تو  شیتو رو ورداره ببره تا از ن ادیب ستین  یکیهمراه با التماس گفت:  

کاسه است.    نیآشه وهم  نیموگرنه ه  یریو زن بگ  ی به حال خودت بکن یفکر  هی رو که تنگ نکردم، بهتره  یکیتو   یکرد:جا

 هر دو تکون داد: متأسفم براتون.... ی با تأسف برا ی سر وانیدوباره به آشپزخونه برگشت. س 

  نکیساره از کنار س  ؟ ی:با کژال حرف زدد یرفتنش از ساره پرس  رونیکرد. مطمئن ازب رون یبهونه کژال رو ازآشپزخونه ب ه ی با  ترا،یم

  ن یموضوع آقا نو ی وقت ارم، یحرف زدم اما دارم از تعجب شاخ درم تراجونی:آره مستادیا ارفت همون ج خچالی فاصله گرفت سمت 

لبخند   ترایحرفو به من زده باشه؟! م  نیکژال ا  تراجونی م شهیمن بگم، باورت م یوگفت هر چ  دنکر  ی مخالفت چ یرو بهش گفتم ه

:  د یساره رو درآغوش کش ترا، ی. مد یبه سرخودتون زد د یزد  یندارم، هرگل یحرف ساره شد: راستش من حرف ۀبه لب منتظرادام 

ومراسم   یخواستگار ی رو برا ی روز ه یو  زنمیستار حرف م باپسرآسوده شد انشاءا...تهران که رفتم  نی منم از ا الیممنونم ساره! خ

 . میکن ی م ن ییعقد تع

 مبارک باشه.......-

                *********************************** 

اون قدر به دامون درمورد شرکت ومعدن   نیهمه به تهران برگشتن . آه  وانیو س   نیبدر به جزهاجر وآه زدهیروز بعد ازس   دو

  یوقت  نیهست. نو  ز یمواظب همه چ نی داد تا هر وقت برگرده نو نانیستارهم درآمد وبهش اطم  ی سفارش کرده بود که صدا

 ...د یرو خواهند د گه یهمد  یگفته بود بزود  ن یبه آه ی کژال جواب مثبت داده ازخوشحال د یفهم

به سقف به پسرش گفت:   ره یداد وخ  هی کنارتخت گذاشت. سرشو به تاج تخت تک  زیم  ۀشو از سر درآورد و گوش  ی روسر هاجر

  ؟ یستیراحت ن نجا یا-.  میوخانواده اش نش اکویتا مزاحم د  م یاجاره کن کی کوچ  ۀخون  هی بهتره  میبمون نجا یا یاگر قراره مدت  نیآه

از ابروهاشو   ی کیبا نوک انگشتش  نیراحت ترم. آه ی نجوریخودم ا ست،ین ی وناراحت ی هاجر نگاهشو از سقف گرفت: بحث راحت
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. شنی نبودن وناراحت م ی کنند که مهمان نواز خوب ی برداشت م نطور یبرسه ا اکوخان یبه گوش د یحرف نیخاروند: اگرچن

...نفست به نفس ستاره بنده،  امادر! ممکنه چند ماه طول بکشه توهم که ماشاء ستیماه و دوماه ن  هی هاجرصاف نشست: حرف 

 .چون هنوز خطر کامالً از ستاره دور نشده یکه بترس  ی بگم حق دار نوهم یالبته ا ،یلحظه ازش دورباش  ه ی یستیحاضر ن

به زنها   یا گه ید  د ید ه یبا   نکهیکه بعد ازچند سال دوباره تونسته اعتماد منو به خودش جلب کنه، ا ه یمامان ستاره تنها دختر -

  شهیهاجرنشست: هم ی لبها ی رو یجون  یبرم گردونده. لبخند ب ی معمول ی زندگ  هی ستاره هستم که دوباره به  ون یمد  نو ینگاه کنم، ا

رفتن گفت:   رونیبلند شد قبل ازب نی. آهمی که تو رو دوباره بهم برگردوندن، از ته دل ازعروسم راض نمنواول ازخدا بعد ازستاره مم

تو   یوگفت:هر چ  د ی. هاجر رو دست راست دراز کشرمیخونه م ه یفرصت دنبال  نیکنم اگرموافقت کرد در اول  یصحبت م اکو یبا د

مملو   یبا نگاه  نی. آهنید یرو د گهیکم همد  ی لیمدت خ ن یتو ا  ره،ستا ش یکنم حاال برو پ ی روخوشحال بکنه منم همون کار رو م

 رفت.....  رون یتشکر،آروم ازاتاق ب   هی ازعشق به مادرش و با 

درمهمان   یینوع عدم توانا  ه یرو  ن یحرف آه نیناراحت شد ا یمنوط بر رفتن شون حساب نیآه شنهادیبعد ازمطرح کردن پ اکوید

راحت باشه   الش یشد. ستاره تونست هاجر رو قانع کنه همون جا بمونند وخ مون یحرف پش نیاز گفتن ا ن یکرد. آه ی تلق شینواز

با هم اُخت شده بودن. ستاره و   یمدت هاجر وساره حساب ن یگذره. تو ا  یاز اون روز م یکماهی.....االن ستنیکس ن چ یکه مزاحم ه

زدن، با    ی روستا شدن. قبلش به شرکتِ واردات وصادرات سر یاطراف، راه ینهایبه زم یسرکش یبرا  وانیبه همراه س  نیآه

 اومدن...... رونیداشتن و از شرکت ب  ی کوتاه  یهم گفتگو مانیسا

سکوت   ۀ روز ای ن یباهم اعتصاب کرد ن؟ی دوتاتون ساکت  : چرا امروزهرد یپرس  د یکش نییپا نو یماش  ۀشیوش   د یچیبه راست پ وانیس 

درُشرف وقوع هست.   ی اتفاق هی کنم  یداداش،احساس م م یطور ه یدونم چرا امروز  ی گرفت: نم ابونیستاره نگاه از خ ن؟ یگرفت

 نزد. ی اما حرف کرد یبه ستاره نگاه نیبغل ماش  ۀن یازآ نیآه

: د ینشد پرس  وان ی درست متوجه سؤال س  ؟ی سکوت کرد  ی چ یشما برا ن یآقا آه  ،یدلواپس ی به دلت بد راه نده خواهرکوچولو الک-

به   ن؟یشده آه ی زیبرادرش گفت: چ یداد. ستاره به جا ی بهش کرد ودوباره حواسشو به رانندگ یینگاه گذارا وان یس  ؟ی گفت یزیچ

شده؟ با تعجب به ستاره نگاه   شی: بارِت طورد یخودشو جلوکش یدوصندل ن یب تاره. س ستین یزیشد: نه چ  لیسمت عقب متما

 . یضرر کرد  ی هات غرق شده وکل ی خودم گفتم کشت شی پ ی تو فکر رفت  یکرد. لبخند ستاره پهن ترشد:آخه طور 

شد: آخه داداِش من، من دلشوره دارم.   رهیروبروش خ ۀ. ستاره به جاد ی تو لک بود   یبدجور  شیپ ۀق ی حاال خوبه خودتم چند دق-

  وانیباعث اعتراض ستاره شد: اِ س  نیوا د یخند  ی به کل کل هر دو م وانیجوابتو بدم. س  ستیکه جاش ن ف ی: حد یکش ی آه نیآه

  هد یفا  یبه زور خنده شو قورت داد: آخه اگرهم بخوام طرف تو باشم ب وانی! س ؟یخند  ی م ی دار یهوامو داشته باش  نکه یا ی به جا

من    یکه بخوا  یپنهان کردن گذاشت یبرا ی زیچ ، یکرد ی وهم زندگ ی هم کارکرد  ست،ییر نیا رِدستیسالِ تموم ز ه یاس مثالً  

  یآقا نیاز دست ا ی اول چ یروزها یوند  ی نه! نم شییگفت: خدا نی کنم؟ ستاره هم خنده اش گرفت رو به آه  یازت طرفدار

  ؟ یاوردیکه سرم ن  یینره تو هم چه بالها ادت یمعترض گفت: ستاره  نی کوه غروربه تموم معنا بود. آه ه ی  دمیبداخالق وسرتق کش
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با  د یخند  یهم به تبع ستاره م  وانیپر کرد. س  نو یماش  یسرخوش ستاره فضا  ۀنرفته؟ خند  ادتیروز اول برخورد مون رو که 

داد    هیتک  یصندل ی . ستاره به پشتد یکن ف یتون رو برام تعر ییآشنا ۀ روز مجبورتون کنم تا نحو  هی باشه  ادم یحال گفت:  مونه

هم گفت:   ن ی! آهریبخ ادش یبودن  یی:چه روزهاد یکش  یآوردن اون روزها نفس حسرت بار ادی . با به د یکش  ینفس آسوده ا

. ستاره  د یچیپ  یروستا، درون کوچه باغ یکوهستان ۀ از پشت سر گذاشتن جاد د بع وانیبودن چه زود گذشت.... س  یخوب  یروزها

  یجلو  وانیدادانه؟ س  ی روستا م ینوره است؟ مگه قرار نبود بر ی که روستا نجایا وان ی: س   د یشد پرس   رشونیرمسییتازه متوجه تغ

براش انجام بدم. هرسه   ام یداشت گفت قبلش ب ک یکار کوچ ه ی نجایشدن گفت: آخه بابا ا اده یپارک کرد قبل ازپ یبزرگ  ی درآهن

پربارشون که   یها وه یسبزدرختان و م یداشت وشاخه ها یمیقد   ی کوچه باغ شده بود، بافت ییبایمحو ز ن یشدن. آه ادهیپ

 .... ادهیتماشا ز یتو وقت برا یی ایرو صدا زد: بهتره ب نیآه  وان،یخم شده بودن. س  رونیبه سمت ب وارباغ یازد

هم طنز   یکه کم  ی کرد ن یریما چطوره؟ مرد باغبون با لحن ش  رمرد ی : حال پد یکش  رونیوش بلبخند به لب باغبون ازآغ وانیس 

 ! من هنوز جوونم. رمردهیکرده بود گفت: جد وآبادت پ شیچاشن

 . رایبرمنکرش لعنت کاک ه-

  ی اش کرد آه وه یبه باغ پر ازم  یهم نگاه  را یه ؟یبه باغ کرد وگفت:هنوز سر وپا نگهش داشت ینگاه وانیطرفها پسرم؟ س  نیازا-

مونده که   نجا یاطراف رو فروخته، تنها ا نیا ی نهایکه تموم زم اکو یپدربزرگته که من ازش خاطره دارم، د ادگاریتنها  نی: اد یکش

کرد با   وانی به س  ی کنارش افتاد. اشاره ا  ۀب یبه ستاره نگاه کرد تازه چشمش به مردغر ی بود. وقت ناونم به ضرب و زور ستاره جو 

آقا پسر،شوهرِستاره   ن یکرد: ا ک یانداخت وبه خودش نزد نیدستشو دور کمرآه وان یس  ؟یکن  ینم ی : معرفد یپرس  یزبون کرد 

در پنهان کردن خنده    یمتعجب به ستاره که سع رای ما هم عروس بشه. ه  یباهم ازدواج کنند وستاره کوچولو  ی جونه، قراره بزود

دستشو سمت   رایشد تا دل خواهر ما رو ببره و تورش کنه. ه دایپ یکیه باالخره  ادامه داد: بل  وانیستاره... س  یعن یاش داشت کرد: 

به خاطر   گمیم   کیبهت تبر ،یپسرم، قدم رو چشم ما گذاشت ی گفت: خوش اومد  ی دست وپا  شکسته ا ی درازکرد با فارس  نیآه

  ینم رای: عموهد یدامن بزنه که ستاره وسط حرفش پر  حاتشی به توض شتریاومده... خواست ب  رتی گ یچه دختر  یدون یانتخابت،نم

  طونیدختر ش   نیچند ساله ا ی دون ی ! موانی کرد: از ذوق آقا س   یمعذرت خواه رای. هیزی چ ،ییچا ،یبه شربت  ی دعوتمون کن یخوا

 تمان باغ رفتن...... به سمت ساخ وان ی... با تعارف س رایزد: ممنونم ه رایه  ۀبه شون  یبا حفظ لبخندش دست  وان ی. س دمیو بال رو ند 

شربت از آشپزخونه   ی نیبا س  را یجالب بود.ه ی لیخ نیآه  یومدرن بود که برا  یسنت ی ازسبک معمار یبی ساختمان ترک درون 

تو   ی افتاد رایرو ازدستش گرفت: ممنونم ه ین یبچه ها. ستاره بلند شد وس  نیخوش اومد  یل یبلندش گفت: خ یاومد با صدا رون یب

تو   ی ! بابا جان باز که رفتوانیتکون داد: س  ی دلسوز یاز رو  ی. سر فکرکردساکت وغرق در  وانِ یبه س  ینگاه رایزحمت. ه

دوست   ی لیباغ رو خ نیباغ برام پر از خاطرات مادرمه اون ا نیزد: ا  ی به خودش اومد لبخند محزون رایه ی با صدا وانیفکر؟!س 

  وانیس  ۀ حال گرفت دن یبود؟ با د یمعما بود که مادرِستاره چطور زن  نیآه ی . برارونی و ازسالن رفت ب  د یکش ی آه رایداشت. ه

شربت   وانی ل ۀ واریبوده؟ ستاره با دستهاش به د ی تونم بپرسم اون چطور زن یم  یاز مادرت برام نگفت  یز یگفت: ستاره تا حاال چ

 . گمیه! موقعش که بشه برات مگفت: االن ن ن یبه ستاره افتاد به آه وان یآورد که بغض شو خفه کنه. نگاه س  یفشار
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 کنم.  ی خواستم فضول یخوام نم ی معذرت م-

  ی مورد سؤال نیاز ستاره در ا د یکه نبا  د یاالن نه! وبه ستاره اشاره کرد. فهم گم ینه نه نه فکر بد نکن! گفتم به موقعش برات م-

کنار ستاره نشست. دستشو    نیتو سالن نبود. آه  یگردم.....کس یباال اشاره کرد: کارم اون باالست االن برم  ۀ به طبق  وان یبپرسه. س 

بود. آروم   ی ا گهیلبخند محزون ستاره تلخ تر ازهر لبخند د  ؟یکرد   یبه من فکرم یشوخ گفت: داشت  یالتدورگردنش انداخت با ح

. ستاره  یکن  نیروغمگ   کتیاون دل مهربون وکوچ ی وقت اجازه ندار چیه  گهیخودش فشرد: د شتربهیو ب  د یگونه شو بوس  ی رو

داشت، حس    یکرد احساس خوب ی حس م اینقطه در دن نینقطه رو امن تر نیا نکه یدرآغوش شوهرش جا داد،از ا شتر یخودشو ب

ذهنش سمت ترمه رفت.اون ازهر    یلحظه ا ی . برارهیآغوش رو ازش بگ   ن یا یکس  ستیاوست و قرارن یتنها برا نیآغوش آه نکهیا

اش   یشمیابر  ی موها ی رو یدست نوازش   ن یشد. آه زیکرد، ناخودآگاه اشکش سرار ی استفاده م نیبدست آوردن آه  یبرا  یفرصت

خانومم؟ با انگشت  یکن  ی م ه یگر  یچ  یدو دستش قاب کرد: برا  نیستاره به خودش اومد، صورتشو ب  ی کردنها  نیف  نی. با فد یکش

  ه یاگر  ؟ی وقت تنهام نذار  چیه ید یگفت: قول م یتو دماغ یگونه شو پاک کرد و منتظر جواب شد. ستاره با صدا ی اشک رو

خنده رو لبهاش   یاش زل زد، بعد ازمدت کوتاه یعسل ی متعجب تر ازقبل به دو گو ن ی. آهرمیم ی بدون تو م ی ترکم کن ی روز

تنهات  ایخوام ترکت کنم  ی گفته م ی سرشو بوسه بارون کرد: ک ی و رو  دش یشده؟! محکمتر درآغوش کش ینشست: گفتم حاال چ

! ستاره با پشت دست اشکهاشو پاک کرد:  ه؟ی چ یافکارمنف  نیا مون،یسرخونه وزندگ  می تا زودتر بر زنم یم ی بذارم؟! من به هر در

 ؟ ید یقول م

 شدن؟  یوقت تنهات نذارم حاال خانم راض چیه دم یقول م-

از اون داشت اونها  تیحکا وان یاومد ازش فاصله گرفت. لبخند مرموز س  ی م نییکه داشت از پله ها پا  وانیس  ی پا یاوهوم. با صدا-

 کرد. ی راحت برخورد م یلیموارد خ ن یدرا ن ی. آهد یکش ی. از برادرش خجالت م دهیرو د

رو به ستاره کرد: البته اگر خانم تاد اجازه   طنت یبا ش  ، میبر م یتون ینگاه از خواهرش گرفت: آره حاال م وان یکارت تموم شد؟ س -

  لیلبخندش به خنده تبد   وانیهان! س  ینکن وگرنه با من طرف تش یبه بازوش زد: اذ یادامه بده مشت شترینذاشت ب ن یبدن و....آه

زودتر   نیندار ی کارخوب توهم! اگر  یلی برد: خ یاز سربه سر گذاشتن خواهرش لذت م وانیشد. ستاره معترض گفت: داداش! س 

 .می بزن ی دادانه هم سر ی به روستا د یبا م یفتی راه ب

  ی. لبخند مرموز میجا بخور نیناهار روهم ا یخوشم اومده ب نجایفردا، من از ا ی بذار برا یگ یرو که م ییروستا نیا گم یم وانیس -

 ه؟ یشد: ستاره نظر تو چ  وانیس  یدوباره مهمون لبها

آقاتون بگه؟ تا ستاره کفششو از پا درآورد و    یهر چ ایمن بگم  یگل کرده بود:هرچ طنتش یرگ ش   وانی. س د یشما بگ  یهرچ-

که   وانیو به س  ساد یپله ها وا نیی. ستاره دست به کمر پاد یخند  یپا به فرارگذاشت وغش غش م  وانیس  ره، یبرادرشو هدف بگ 

 .نییپا ایب  یوارگفت: جرأت دار  د یپله ها رفته بود تهد  یباال
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 . هی چه مارمولک نیدونم ا  یمن، من م ۀ دست ستاره رو گرفت: بذارش به عهد   نیعمراً! آه-

بود   یکیکه همون نزد  ییاز اتاقها یکیعقب عقب سمت  وان یباال رفت. س  ی کی یک یپله ها رو  نیها! آه یومد یباال ن یاومد  نیآه-

نکن   تشیروگرفت: اذ ن یرش سوخت. از پشت لباس آهاومد. دلش به حال براد ی م نیرفت. ستاره خنده اش گرفته و پشت سر آه 

 گناه داره. 

 . ادیحساب کار دستش م گهیاز شوهرخواهرش بخوره د یکتک حساب ه یاگر-

به دربسته زد وگفت: برو دعا کن ستاره وساطت  یک یبار به خاطر من ببخشش. لحن التماس ستاره دلشو نرم کرد.  ه ی نیحاال ا-

   رون؟یب امیآورد: همه جا اَمنه ب رون یدرآروم سرشو ب ی . از الیخوند  یاشهدتو م  د یرو کرد وگرنه با

باشه توهم   یخم شد: ممنون بانو! لبخندش گشادتر شد:هرچ یکم  نهی اومد دست به س  رون یاما بارآخره ضمانتت رو کردم. ب  ایب-

 کنم.   یناکارت م  زنم یم  دفعه خودم ن یا یکن  ی ازنقطه ضعفم استفاده م یتکون داد:بازدار  ی. ستاره سر یتاد هست هی

 ....  رمیم  یم  یدارم ازگرسنگ   یکیکه من  می ناهاردرست کن  یبرا ی زیچ ه ی م یتون تموم شده بر ی اگرتعارفات خواهر وبرادر-

تو دست ستاره   بیبه سبد پر ازس  وانیبلند اعالم کرد ناهار آماده است. س  ی . دم درسالن با صداد یزچیم ی ناهار رو رو لیوسا رایه

از درخت گفت:   بیس  دنی. ستاره درحال چفتهی و از دهن م  شهیسرد م م یبر ر یناهارآماده اس د ،ید یچ یاشاره کرد: بسه هرچ

  یبخش تیبه سبد کرد. لبخند رضا یسالنه سالنه به سمت ساختمان رفتن.... ستاره نگاه وان یوس  نی . آهامیمنم االن م د یشما بر

  نهیاز پشت سر ترسوندش، دستش رو س  یی دوست داره. صدا یلیقرمزخ   بیبرم، س  ی بابا م یرو برا نهایزد با خودش گفت: ا

آشنا بود.   یاد یبرداشت صدا براش ز نهیس  و. دستشو از ر یقرمزدوست دارم خانم  یبهایازاون س  شتر ینشست: اما من تو رو ب

چندش آورش حالشو بهم   ۀ شت، خودش بود. خند حد ممکن بازشده بودن. آروم و هراسون به پشت سرش برگ نیچشماش تا آخر

هم به دنبالش.   روانیو س   د یدو ی فرمان فرار داد. ستاره همچنان م میبه عقب برداشت. عقل سل  ی. سبد از دستش افتاد. گامزدیم

 بود....   ی کرد و دنبال راه چاره ا ی انگاراون لحظه مرگ دنبالش م د یرس   ی نم ییبه جا غشیج یصدا

تو شروع کن    نیدخترکجا سرش گرم شده، آه  نیباز ا نم یبلند شد: من برم بب ز یکرد ازپشت م یوار یبه ساعت د ینگاه وانیس 

 . امیاالن م

بلند ستاره رو   یدرحال خارج شدن از آشپزخونه گفت:من بهتر از تو قلق شو بلدم.... چند بار با صدا  وانیبذارمن برم دنبالش. س -

  دن ی....با د؟ستارهییبلند دوباره صداش کرد: ستاره!ستاره کجا ی. با صداد یچ ی م بیستاره س  که  ییصدا زد. ته باغ رفت همون جا

. وسط راه چشمش به خواهرش افتاد که  د یشورافتاد. قدمهاشو تند کرد و سمت ساختمان دو دلش  ن یزم ی سبد واژگون شده رو

  یکه ستاره به سخت  یف یتوجه کرد، به حر یشتر یب اس. از پشت سر قابل شناخت نبود با دقت گهی نفرد  هی درحال زد و خورد با 

  دنیجنگ  یبرا  ی توان گه یستاره مشخص بود د نیسنگ  تبود.ازحرکا روانیباورنداشت، س  د ید  یکرد.اونچه رو م  ی باهاش مبارزه م

  دنیپرتش کرد. ستاره ازد یبا تموم قدرت به سمت د یرو چسب روانیس  ۀق ینداره. معطل نکرد، به طرفشون رفت. از پشت سر 
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به موقع   هحمله برد. ستار وانیبلند شدو سمت س   روانیبرادرش تو اون لحظه خشکش زد. خدا چه زود دعاشو برآورده کرده بود. س 

  چیه یمرد واقع ه یگفت مرد؟!  شه یزد: به توهم م ادیبا تموم قدرت فر ستاد، یحمله شو دفع کرد. گارد گرفت و با فاصله ازش ا

زد،   یپوزخند  ستاد یا روانیس  یرو دررو  وانیشد. س  ده یاز عقب کش یکی کنه. دستش توسط  ی زن از پشت سرحمله نم  هی  وقت به

زن رو در شأن   هی با  دنیجنگ  ی عنیافتاد،  ی زن درنم ه یوقت با  چی ه روان یهست س  ادمیکه  ییگفت: تا جا ی با آرامش ظاهر

فکش منقبض شده ودستهاشو مشت کرده بود، با   تیازعصبان روانیس  ؟ یزن در افتاد  هی شده با  ی حاال چ د،ید ی خودش نم

مرده به   ه یمن  ف یمرده، پس حر ه یاون  داره دخترها فرق  یۀ داشت گفت: ستاره با بق شیدر پنهان کردن عصبات   یکه سع ییصدا

 تم.من هس  ایب ؟ یخوا ی م فیجلوتر رفت: حر ی پررنگتر شد، قدم وان یظاهر زنه! پوزخند س 

توهم   د،یوقت دستت به من نخواهد رس  چ ی!هروانیس  یستاره حرفشو قطع کرد: آها اد یبرم..... فر یبا تو لذت نم  دنیمن ازجنگ -

مثل خودت   ی کیو با   یکه بود  ییبه همون جا ی دنبالته! پس بهتره برگرد س یچون پل یندار رانیا ی موندن تو یبرا یشانس

اگر   ستین روانیخصمانه سمتش نشانه رفت: اسمم س  روانیس  یکه تو رو بخواد و دوستت داشته باشه. چشما  یکس  ،یازدواج کن 

  ، ینی ب یبهش داد: تو خواب هم نم یجون تازه ا د یکه به گوش ستاره رس  ی نفرسوم ینبرمت. صدا رانیتو رو مال خودم نکنم و ازا

اون قدربه   ن یپسر؟ آه ی : توهنوز زنده ادز  یلبخند معنا دار  نیآه دنیبا د روان ی. س ذارمیمن نم ی عنی! یداریچه برسه به ب

  قینگاه عم ه؟ یچشم دشمنان وحسودام آره، حرف  ی در کمال آرامش گفت: به کور د، یاش کش قه ی به  یشد و دست کینزد روانیس 

نشد با   جادیا  ی رییتغ  چیبلندش کرد. تونگاهش ه ر یوبا تأخ رانداختیبه عقب رفت. سرشو به ز ینشست. گام نیآه ی رو روانیس 

.  د یشو چسب قهی حرکت  هی تو  روانیبرداشت. س  گهیقدم د هی  ن یاون گوشت فروکن. آه ی تو نویا ستی گفت: ستاره حق تو ن  یند ت

با   رایبهشون اضافه شد. ه ی ا گهیکه افراد د د ینکش ی شروع شد. طول یر یرفت. دوباره درگ نیستاره معطل نکرد وبه کمک آه

کالف سردرگم درهم    ه یمثل    زیستاره شده بود.همه چ یقوا د یکوتاه باعث تشد  راحتبه افراد تازه وارد زل زده بود. است ی جیگ

  یۀ به شکم ستاره زد که به درخت پشت سرش برخورد و از حال رفت. تا بق ی تموم چنان ضربه ا  یبا نامرد  روان یبود. س  دهیتن

 رفت.......   رونیباغ ب ز دوش انداخت و به سرعت ا  یبا اون دو تا بودن ستاره رو رو  یر یرگم درگافرادش س 

                *********************************** 

غضبناک تراز قبل   ؟ یخواهرتو ازچنگ اون رذل نجات بد  ینداشت نوی ا ۀعرض  یکل ساختمان رو لرزاند: تو حت اکو یبلند د ادیفر

به   دهیدر یبا چشمان فته؟ یناموست بدست اون پست فطرت ب ی! چطورگذاشتیکن  ی م ی شوهر یبرگشت: تو که ادعا نیسمت آه

  ی تو سکوت به پدرش نگاه م مانیدونم وشما! سا  ی! اون وقت من مفتهیب ی اتفاق ترمدخ ی به حالتون اگر برا یهر دو نگاه کرد: وا 

شونه اش گذاشت و آروم   ی. به خودش جرأت داد سمتش بره. دست رو د یلرز  یوعصا تو دستش م ده یکرد به شدت رنگش پر

  ان یرو درجر ی باش، کالنتر دتکم به فکر خو   هی  ی خور ی و حرص م یی ازعصرتا حاال سرپا ی استراحت کن یگفت: بابا بهتره کم

خودشو نشون داد:   یا  گهیپررنگتر از هر وقت د اکویشد بهمون اطالع بدن. پوزخند د یاگرخبر م یبه همه سپرد میگذاشت

پست فطرت  نیوقت ا ه یجوشه که  ی و سرکه م  ریآشفته بازار؟! بخوره تو سرم! دلم داره مثل س   نیاستراحت! اونم تو ا

. هاجرکه تا اون موقع ساکت بود  شمیآروم نم نم یاستراحت کنم؟ تا ستاره رو کنارم نب نم یبش اره،ین ش سر ییبال یازسرِلجباز
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برگرده جواب داد: هر وقت اوضاع   نکه یوبدون ا ستاد یدرا ۀ :کجا هاجرجون؟ هاجر درآستاند یبره، ساره پرس  رونیخواست از سالن ب

شد.   اکوید  ک یشربت نزد یوانی . کژال با لهی کردم ناراحته وعصبان یمکه فکر  ی زیازاون چ شتریاالن خان ب ام،یمناسب تر شد م

و هزار تکه شد. به   وارخورد یکه به د وان یل ری زد ز  ی. چنان محکم وعصبانیکم آروم بش ه یبخور تا  نویرو سمتش گرفت:عمو ا  وانیل

به خدا باشه، ستاره دختر   دتون یاومد: بچه ها ام وانیوس  نیآه  کی.ساره نزدد یاتاقش رفت و در رومحکم پشت سرش به هم کوب

.  رهیتو به دل نگ   تشهیازعصبان زنهیم یهرحرف  هیخاله!پدرت االن عصبان وان یازخودش مراقبت کنه، س  ی دونه چطور  یم  هیزرنگ 

  ی فکرم یتوچ  نیداد:حق با پدره من عرضه نداشتم از خواهرم مراقبت کنم، آه ه یمبل تک ی سرشو به پشت ی همراه با آه وانیس 

 ؟ یکن

خودم   یرذل رو هم با دستها  روان یگردونم، اون س   یکنم و برش م ی م داش یاون ور مرز،هر کجا باشه پ رم ینزده م  ده یمن سپ-

  ستین ی . ساره نگران گفت: کار درستامیشد: منم باهات م وانیس  ۀ ن یبه س  نهیاونو به عقب برگردوند، س  ی کنم. دست ی خفه م

گفت: اگر قراره ستاره با کشتن من از دست اون نامرد   ی ماندگخسته از در ییچشما ا ب نی.آهنیفتی خودتون هم به خطر م ی نطوریا

بده، ستاره خواهرمنم   یعقل درست وحساب ه یبه تأسف تکون داد: خدا به هر دوتاتون  یسر مانیکنم. سا  یکا رو م   نیآزاد بشه ا

کنه. لحن    یخودشو ط ی پرونده روند قانون نیا نیبهتره بذار فته، یشماها جونش به خطر ب ی با ندونم کار شه ینم ل یهست اما دل

  ا ی رسهیازستاره بهم م یخبر  یک  نمیمونم که بب ی فکرکن اما من منتظر نم  یلرزش داشت: تو هر جور دوست دار  ی کم وانیس 

 ....... ارهیکه به سرش ن یی اون کثافت چه بالها

رو   ل یفام ۀاز افراد زبد  یتعداد  واری رزبرن. با کمک ژکنه دنبال ستاره اون ور م  یتونست پدرشو راض وانیتا س  د یروز طول کش چند 

حاال  نیسفرندارن ازهم نیبرن. ابتدا با اونها اتمام حجت کرد که اگر دل به ا روانینجات خواهرش به زادگاه س  ی جمع کرد تا برا

و نگاه    ستادهیازسالن ا ی گوشه ا مانیخواهند گرفت. سا یکارشون پول خوب  یشون کنند در اِزا  یراه اعالم کنند درعوض اگرهم

دوشش انداخت:   یشو رو وارکولهیبود. ژ ی مراقب پدرم د یبا یکیسفرهمراه برادرش باشه اما  نیخواست تو ا ی کرد. دلش م یم

وبرادر مواجهه  د  دنیدرآغوش کش  ۀکنه که با صحن  یادآور یرو  یزیچ  وانیبرگشت به س  ن ی. آهمیبهتره تا آفتاب نزده حرکت کن

 لبش جا خوش کرد.....   ی رو یشد. لبخند 

که با    نهیکوله رو بب  ۀرند یاونو گرفت. برگشت گ  یشونه اش بندازه، دست  ی کوله شو برداشت  تا رو مانیازسفارشات الزم به سا بعد 

قرصات که   نمی ؟ببی دت بد کار دست خو  یخوا  ی بازم ؟ یبلند کن نیسنگ   زیبا اون دستت چ د یروبرو شد: چند باربگم نبا نیاخم آه

رو گرفت ملتمس گفت: مراقبش   نیدست آه مانیرد شد. سا نیفرستاد و ازکنارآه  رونیب تنفسشوبا شد  وانی نرفته؟ س  ادتی

 باش.

 نگران نباش مراقبشم..... -

لب   ر یز یز یچ خت، یپر از آب رو پشت سرشون ر ۀحرکت کرد. ساره کاس  نیکنار راننده نشست ودر رو بست، ماش   یصندل ی رو

مادرشو گرفت و به داخل خونه   ۀ خارج بشه. کژال شون دش یکامالً از د  نیدوخت تا ماش   ابانیزمزمه و بعد فوت کرد. چشم به خ
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  یگل  ۀوت داشت. از کنار ب ی . کژال آروم کنار مادرش قدم برمد یکش ی. ساره آه شهوقت عمو نگران ن  ه ی داخل  م یکرد: بر تشیهدا

ساختمان  کیازش جدا و تو دستش له کرد. مثل مادرش تو فکربود. در دل دعا کرد سالم برگردند. نزد  ی گذشتن دست برد وبرگ

  ی رفع شک خاله اش گوش  یبرا مانی. سارد و بعد کژال ک  مانیبه سا ی. ساره نگاهیصداشون زد: کژال تلفن دار  مانیبودن که سا

  نیو داخل ساختمان رفت.از ا د یقاپ مانیاز دست سا و یتو دستشو نشون داد وگفت: نامزد کژال خانمه. کژال پا تند کرد گوش 

  نیآخرش ا داره، یتکون داد وگفت:شوهرنکرد ونکرد، حاال هم که کرده هول ورش م ی حرکت کژال خنده اش گرفت. ساره سر

 بره.  یکارهاش آبرومو رو م  ن یا ادختر ب

 ! زمیعز نم یب یخودتو هم م  ندهی نازک کرد: درآ ی! ساره پشت چشمدهیاس خاله، شوهرند  دهیرند شوه-

 مانی! سامانیرو دستش زد ومعترض گفت: خجالت بکش سا یکی. د یبرد ولپ خاله شو کش شیبشم، دست پ لیمن عمراً زن ذل-

خودت   ۀ وونی رو د امرزیداهات بود که اون خدا با ن یبا هم ،یخوشکل خودم  ۀکرد. در حال رفتن به ساختمان گفت: خال   یخنده ا

 . یکرد

 ...... گهید ی ا ونه یاون کژال د ۀ خال ۀ تو هم پسر-

  نیا یکه بتون   یداشته باش   نویتوان ا  د یبا ، ینخورد ی چیه  روزیاز د ی ریکم جون بگ  ه یکمپوت رو سمتش گرفت: بخور  واریژ

  یینکنه بال زنهیکمپوت رو پس زد به آسمان پر از ستاره نگاه کرد نگران گفت: دلم شورم وان ی. س یرو پشت سر بذار  رسختیمس

رفته    یقیبه خواب عم  یشد که از خستگ  ی م یافراد نگاه کرد، دوساعت یۀ به بق ذاشتکمپوت رو کنارش گ  واری. ژ ارهیسرستاره ب

اطراف آشنا   نیا ی با سوراخ وسنبه ها نی ! آه وانیس  م گ یزل زده بود: م  یساکت نشسته و به نقطه ا ن یاون طرف ترآه ی بودن. کم

 .یوقت ازش غافل نش  ه ی ستین

 تو حواست بهش باشه من االن تموم فکر وذکرم ستاره اس.-

توان مقابله با اونو داشته   ی شیروبرو م روانیبا س  ی تا وقت ی بخور یزیچ  هی بهتره  یبه ستاره کمک کن یخوا  یباشه! توهم اگر م -

 .یباش 

چشماش   نکه یآورد.... قبل ازا رونیخواب شو ب سهیبلند شد، از داخل کوله اش ک واریاصرارنکن. ژ ره ینم  نییاز گلوم پا یچیه-

  نکهیبه خصوص ا م، یندار یجان تیوامن  می ستیتو خاک خودمون ن گه یبسته بشه هشدارگونه گفت: حواست به اطراف باشه، د

 .میهم وارد شد  یقاچاق

 تو بخواب حواسم هست...... - 

              *********************************** 
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شد: پست تر از تو هم تو   ره ی زده بود بهش خ رون یکه از حدقه ب ییبه دهنشوبا پشت دست، محکم پس زد. با چشما کی نزد ۀ لقم

مدت   نی شو کنترل و دست روش بلند نکنه: ستاره ا ت یچشماشو محکم روهم فشار داد تا عصبان  روانیس  شه؟یم دایپ ایدن نیا

  د،یترس  یمرد م  نیپناه برد. ازا واری د ۀ داره. خودشو به عقب کشوند، به گوش   یبا اخالق گندت راه اومدم، بفهم صبر منم حد  یلیخ

کرد    یزانوها گذاشت، اشکِ دورچشماشو پس زد. سع یکرد، سر رو   زنونه اش استفاده ۀ لیمقاومت با اونو نداشت. از ح ی ارای گهید

تونه جاشو برام پرکنه. به    یکس نم چیدوستش دارم ه  ،اونه  شیو پراز بغض باشه: بذار برم، من شوهر دارم، دلم پ فیصداش ضع

بلند   ادی ... فر رمیم ی م ن یکنم! بذاربرم به خدا بدون آه ی خواهش م روانیشد : س  ریچشمش سراز ۀاز گوش  یزور قطره اشک

. انگشت ومخوام اسم اون پسره رو بشن ی نم گه ی: بِبُر اون صدا تو، داوردیخودش ن یاما به رو  ختیترسو به جونش ر روانیس 

  نیدر کنترل اون داشت گفت: ستاره بب  یداشت وسع  تشیگرفته که نشون ازعصبان ییبه سمتش نشونه رفت، با صدا دش یتهد 

کس به جز من حق    چی،هیفقط  به من تعلق دار  ، یشیگوشت کن، تو فقط زن من م ۀ زیحرفمو آو شهیهم ی بار برا ه ی!  گمیم یچ

رو مراقب    یرو بکن، گفته باشم چند نفر  هی بشه، پس اگر جون پدر و برادرت برات مهمه بله رو بگو وقال قض کینداره بهت نزد 

برگشت   ستادی. بلند شد سمت در رفت، تو درگاه اینواده ات گذاشتم تا در صورت نه گفتنت خالصه شون کنند،حاال خود دانخا

شد   ی م ی هفته ا کیاتاق پخش کرد.  یرو تو ی بد  یغذاصدا ینیوگفت: فردا مراسم عقدکنونه خودتو آماده کن.... پرت کردن س 

رفت تا خودشو گم وگورکنه نگاه کرد.   یکه داشت پشت کوهها م  ید ی شده بود. سمت پنجره رفت به خورش  ریاس  روان یدست س 

  دنی. چونه اش براثر خشم درونش در حال لرززدیدامن م شیغروب به دلتنگ  ن یاومدن و ا نییاشکهاش پا ن یآه اد یناخوداگاه به 

دراتاق نگاهشو ازغروب گرفت وبه داخل اتاق کشوند. باز    یبود. صدادردش ن  ۀکردن چار ه یکرد گر ی م  یفکر  هی تا فردا   د یبود. با

  یر یکردن وگردگ ز یتم نیغروب رو نگاه کرد.... زن درح ۀ تفاوت بهش پشت کرد و صحن ی. بیشگ ی همون زن با همون اخم هم

رو برداشت وداخل   ی صداشو نشنوه هندزفر نکهیا یرفت. برا  یاعصابش رژه م  یرو   ناون ز یکرد. غر زدنها  یداشت غرولند م

 تهاش یبودن،خنده هاش،عصبان نیاونو بشنوه....تو افکارش،غرق با آه ۀ نکر ی تخت نشست تا کمتر صدا ۀ گوشهاش کرد. گوش 

عقاب که به   هی  نیزبیچشمان ت کباره،چونی . به د یاز ته دل کش یکردنهاش، دوست داشتهاش و کنارهم بودنهاش بود. آه  ی،شوخ

  د یکرد جوالن داد. با  یکه تو ذهنش مرورم   یزد. بلند شد به نقشه ا  ی زوم کرد و لبخند مرموز یبه گوشه ا  کنهیشکارش نگاه م

بود.   رممکنی ازدستش غ ی شد وخالص یبه در کنه وگرنه تا ابد گرفتار اون کفتارم   دانیرو از م روانیکرد تا س   یکار رو م  نیهم

 ....  ادیسراغش ب روان یه س موند تا دوبار  منتظر

که توجه   یز یچ ن یبه در زد و وارد شد. اول ی باال رفت. تقه ا یکیمخصوصش داد. پله هارو دو تا   ۀمیرو به ند  ی دستورات  روانیس 

. ستاره  ستادیمنتظرنشسته بود.در رو بست، لبخند زنان پشت سرش ا نه یآ  یبود که جلو  یکرده ا  شیآرا ۀ شوجلب کرد، ستار

اش   ۀنیبه س  نهیفرستاد. س   یروسر  ریداشتن نگاه کرد. موهاشوبا دست ز یخاص رق ب یکه چشماش ازشاد روان یبه س  نهیازآ

  روانیس  ه؟ی شد؟ خبر  داتیبود: چه عجب بعد از دو روز پ ی ا که یخودش ت یبرا یاز سرتا پا براندازش کرد. تو لباس کُرد  سادیوا

  ی: م د ی. دو دستشو به کمر زد پرس رهیبگ  لهازش فاص  شتر یجلوتر رفت که باعث شد ستاره ب ی شو ازش گرفت، قدم نینگاه پرتحس

 شد. لیبه قهقه تبد  روانیس  ۀباال انداخت: نوچ خودت بگو. خند  ییکجا بودم؟ ستاره ابرو ی دون
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  یداد وسرشو بلند کرد: م رون ینفسشو ب  د،ینداشته اش کش  شیبه ر ی. دستد یازخنده ماس  روانیس  یلبها ؟ یخند  ی م ی چ یبرا-

  بهیاون غر یکن  ی وارد شهر شدن، تو فکرم به یچند نفرغر هایشده تازگ  ع یشا گنیآدمهام م فورم، یک  یینجایا نکهیستاره! ازا ی دون

 تونند باشن؟   ی م ایها ک

 ه باشه.شد  د ییکردن تا صحت خبرشون کامالً تأ ی م یریگ یشترپی ب یگفت  یهات م نیهمون خبرچ ؟بهیپرس  یچرا ازمن م-

 : خوب؟! گهیم ی جد  ای کنهیم ی معلوم نبود شوخ  روان،ی رفت سمت س  ع یزدم. نگاه ستاره سر ییحدسها ه یخودم -

 چاکت باشن.  نه یعاشق س  ۀ ها برادر و اون پسر به یاون غر زنم یحدس م-

 ؟ ید یرس   جهینت  نیبه ا ییاون وقت به تنها-

 تونه باشه؟ ی م ن یاز ا ر یغ یزیچ-

  نینظربدم اما اگرا دم یو نشن  دمیکه ند  ی زیچ ۀ خبرم پس ازم نخواه دربار یهم ب  رون یازاتفاقات ب رم،یتو دستت اس   نجایمن ا-

  یآزاد   یکه برا شم یهم خوشحال م یلیکرد، چرا که نه! خ  انیب ظ یشوهر روغل ۀبرادرم و شوهرم باشن، کلم  یگ یکه م  یی ها بهیغر

هزار بار   ی روز د یبا فتنیدرهم شد: دعا کن اونها نباشن که اگر باشن و بدستم ب  روانیس  یاومدن. اخمها نجایخواهرشون تا ا

غزل   شهیهم ی برا د یبرسه اون وقته که با نجایاون پسره پاش به ا هی ! کافگمیم ی چ نیمرگ کنند، توهم خوب گوش کن بب  ی آرزو

ستاره هم بسته شد... چشماشو با خشم باز کرد. هر چه   یهم چشماشدن در ب  ده ی. همزمان با کوبیرو باهاش بخون یخداحافظ

 کرد.....  یم   ینقشه شو عمل د یزودتر با

...  ادیبهت م  یهم بپوش  یتو گون ه؟ یچ یدون  یشد ! م  م یپسر!حسود ادی اسکنش کرد: چه بهت م  نییازباال تا پا د یکش ی سوت واریژ

 شد. هی وبق وان یس  ۀباعث خند  نیزهرمار گفتنِ محکم آه

خودش   یگفت وبه آشپزخونه رفت تا برا  ی طونیحرفشو قورت داد، لعنت برش  یۀ بهت بگم.... بق ادی ! خوشت مدمیهرهرهر خند -

  وان ی. لزیمنم بر  یزحمت بکش برا ،ی خنده توش بود: حاال که تو آشپزخونه ا یرگه ها وار،هنوزیژ  ی. صدازهیبر یی چا یوانیل

 .  زمی بر یکیتو    یبرامراً زد: ع هیبدست تو درگاه آشپزخونه تک 

  وارمظلومانهی . ژیمعذرت بخوا نکه یراه داره، اونم ا ه ینه! فقط  ی باال انداخت وگفت:التماس هم بکن ییابرو ؟یاگرخواهش کنم چ -

  یطونیبه آشپزخونه رفت لبخند ش  واری. ژار یوب  زیبراش بر  ییچا ه یسر به سرش نذارگناه داره   نیگفت: آه وان ینگاهش کرد که س 

آخ   ی. صداختی رو لباسش ر ییچا اتیبهش زد ورفت. نصف محتو ی محکم ۀ رد شدن  تن امکرد،هنگ   یم  ییلبش خودنما ی رو

 . ؟سوختمیکن یم  کاریرفت هوا: چ نیگفتن آه

: تو  ستادیروبروش ابدست  وان یل وار یژ ؟ی ضی پشت سرش داخل آشپزخونه شد: مر ن ی! آهیبهت التماس کردم!خودت نخواست-

 شاهو اومده.....  ن یخبرچ د،ییایاومد: بچه ها ب وان یس  ی فکرکن آره! صدا
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ما   دهیاز کجا فهم روانی: س د یپرس  وانیدادن.بعد ازتموم شدن حرفهاش س  ی گوش م نیخبرچ ی نشسته وبه حرفها دورهم 

دارم سالهاست که برام    نانیکرد: من به آدمهام اطم وان ینافذ به س  ینگاه د یکش ششیبه صورت پر از ر یشاهو دست م؟یینجایا

  ؟یدار  نانی: تو به افرادت اطم د یپرس  واریرو به ژ  وانیس  ن؟ینداشته باش  مادهست بهش اعت ی افراد خودتون کس ن یکنند، ب  یکارم

  یدارد افراد  اد ی که به ییشد »تاجا رهیخ یی جا هی تو سکوت به  یشو با دندونهاش گرفت و تو فکررفت. مدت  ییلب باال واریژ

  دایتا تونستم افراد مورد اعتمادمو پ د یطول کش یندارن« جواب داد: فکر نکنم! چند روز  ی ا نهیشیسوءِ پ چیروانتخاب کرده که ه 

رفت   ی جوون! نگاه مضطربش به آن یگفت:ه د یبه جمع حاضر توسالن نگاه کرد. شاهو وضع آشفته شو روکه د شون یپر نیکنم. آه 

 سمت شاهو.

  ی خواد نگران باش  ی: نمد یبه پاش کش یدست نوازش   وانیخونه اَمنه. س   نیا د،یینجایفهمه شما ا ینم روان ینگران نباش پسرم، س -

 به تکون دادن سر اکتفا کرد.....  نیکنه. آه دایهاشو پجاسوس  ی دونه چطور ی شاهو تو کارش وارده، م

کردن   دایپ یبرا  یتازه ا   د یآسمون بودن که بهش آرامش وام  یستاره ها نیکرد. ا  یباز احساس غربت م واریو ژ  وانیبودن س  با

  گه یه بندازه تا درو را ی زود بساط عروس  یلی که ستاره رو نجات داد خ  نی. با خودش عهد کرد همدادنیخودش م  ۀستار ۀ دوبار

! منم دچار اضطراب  یقدرنگران نباش   نیا شهی: مد یکش رون یب الشیاونو ازعالم خ وان یس  ی. صدارهیجرأت نکنه اونو ازش بگ  یکس

  وانیدرحال افتادنه. س   یاتفاق بد  هی کنم   یحس م ست،ی: دست خودم ند یکش ی وآه د یدست راست خواب ی . رویکن  ی م یونگران

 .....میدار ش یدرپ ی که روز سخت  ی بخواببهتره  م، یفتیدستشو ستون سرش کرد: بد به دلت راه نده فردا آفتاب نزده راه م

کردن و به خارج ازشهر راه   ی همه اعالم آمادگ ی اعلیمرتبه. با گفتن  یساکها رو چک کرد، مطمئن گفت: همه چ گه یبار د هی  واریژ

تو   ی کنارش قرارگرفت: شاهو تونست وانینبود. شاهو جلوترازهمه درحال حرکت بود. س  زمعلوم یچ چیشب ه  ی کیافتادن... دراون تار

 ؟ یکن دایدو روزه اون جاسوس رو پ نیا

  ستادن یاون جاسوسه. ا یبه مدد حرفها میازش حرف بکشه اگر االن هم راه افتاد یکه خوب بلده چطور  ی آره، دادمش دست کس-

به   یاشاره ا ؟ یپسرجون تو منو دست کم گرفت ی به صورت پرازتعجبش زد:ه ی باعث شد شاهو راه رفته رو برگرده. لبخند  وانیس 

جوون کردم که   هیدل عاشق   یکار رو برا ن یخودمو دارم، درضمن ا ی! منم آدمهاردمنک د یسف ابیموها رو تو آس  نیسرش کرد: ا

  ۀ... شونه به شون میجا نمون  هی تا ازبق فتی حاال هم راه ب د،یکش ی از ته دل آه م ی رفت وهراز گاه یرژه م   اطیتا صبح تو ح دمید

 . یفرارکن روان یکه از دست افراد س  یکارکن یچ نکه یا ی رفت. تو افکارش غرق بود. شاهو گفت: االن فکرتو بذار رو یشاهو راه م 

 شرف رو نشناسه؟!  ی که اون ب ه یشاهوهمانطور که نگاهش به جلو بود جواب داد: ک ؟یشناس  ی رو م روان یتوهم س -

 داره؟  ی ادیمنطقه شهرت وقدرت ز نیپس تو ا-

 . نطورهیها!هم-
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لبخند   وانیمن گفتم بگو چشم. س  یشرمنده! تو فقط هرچ گهید نویکج کرد:ا ی شاهو سر ه؟ینجات خواهرم چ ینقشه ات برا -

انسانها از   یبا خودش زمزمه کرد: گاه وانیبراش تکون داد. س  ی شاهو جلوتر راه افتا د و توهوا دست !سیی زد: چشم جناب ر ی محو

  ستیجوون ب   هی نجات جون  ی ازپرونده هاش برا ی کی یبرا  شیپ ۀ هفت  نیزد، تا هم هند که نخوا ییاجبار دست به چه کارها ی رو

نجات   ی حاال داشت برا ی شو ثابت کنه ول یگناه  یکه نزده بود تا ب   ییدست به چه کارها رعمد یوسه سال به خاطر قتل غ

 .... هیبیعج ی جا ایدن  ره،ی رو بگ  گهید ی کیبرد تا جون  ی خواهرش دست به اسلحه م 

پنهان شدن. همه تو آرامش درحال خوردن   دهیسر به فلک کش مه ین ی . افراد در پس کوه ها دنیرس  روان یس  ۀ خون ی کینزد ظهر

دست نخورده اش کرد: بهتره    یایبه کنسرو لوب ینشست. نگاه وارکنارش یبود. ژ ده یودن که شاهو براشون تدارک دب ی ناهار ساده ا

درست   یوعده غذا   هی  می بتون ی دوباره تا ک ستیمعلوم ن  ؛یغول دوسر رو داشته باش  نیبا ا ی ریکه توان درگ ی بخور یز یچ هی

 . می بخور یوحساب

بنده   ۀدخترخال  یوقت   نهیگفت: منظورم ا دن یرو داخل دهنش گذاشت بعد ازچند بار جو ا یاز لوب ی وارقاشقی ژ ه؟یمنظورت چ-

و شاهو زمان    فتهی ب ابیتا آبها از آس   یتوهول و وال بمون  د یبا م،یکن  یخودمون رو آفتاب می تون یکرد تا چند روز نم  داینجات پ

 . برسونهکنه تا ما رو به مرز  دایپ یمناسب

  ی! توهنوز کُردها خوب رو نمقاًی غذاش گفت: دق دن یکرد بعد بلع نییباال وپا ی سر وار ی. ژمی بش میقا د یت ستاره بابعد ازنجا یعنی-

رشته سر دراز   نیا ی کار رو نکن  نیبشه اما اگر ا ریقائله ختم به خ نیکن تا ا  یاگر ستاره آزاد شد باالفاصله باهاش عروس  ،یشناس 

ستاره   ۀو دلباخت فته ی ش  روانیس  ر،یدر نظر بگ   نویدنبالت، ا  ادیو م   دارهیدست از سرت بر نم  روانیس  نیا ی رقاف هم ب ۀداره، قل 

  یبلند شد با چشمهاش اشاره ا واریاحمق! ژ ۀک یجمع کرد:غلط  کرده مرت تیمشت شده شو با حرص توأم با عصبان یاس. دستها

  یشد. حرفها رهی.... نگاهش به ناکجا آباد خیرو در رو بش روان ین س یبا ا یبه کنسرو دست نخورده اش کرد: پس بخورتا بتون 

 حساب نبودن...  ی ب وارهمیژ

 بده.... حیهمه توض ینقشه رو برا  گه یبار د ه ی ازگروه ده نفره اش خواست دورهم جمع بشن تا  شاهو

              ************************************ 

دستشو سمت شالش برد که    عی تو درگاه در سر روان یس  دن یسوت زنان، خوش وخرم، بدون در زدن وارد شد. ستاره با د روانیس 

  یتو. از درگاه اتاق کنده شد لبخند پهن ایصاحب رو بزن بعد ب یدرب  نیگفت: صد دفعه گفتم ا تی تخت افتاده بود باعصبان ی رو

با حفظ همون لبخند   اورد یخودش ن ی به رو روان یبا شدت دستشو پس زد. س  ستارهکه   رهیزد،کنارش نشست خواست دستشو بگ 

 . میشیبه هم محرم م می دار یازم رو برگردون  ستیالزم ن یش یمال خودم م  شهیهم یبرا گه یتا دوساعت د  زمی گفت :عز

 شد. ل یتبد به خنده  روانی. لبخند س کنهینم یعقد رو جار ۀشوهر دارم! اگرعاقد بفهمه هرگزخطب  گم یمن هم بهت م-
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با   ز یچرا؟ چون همه چ ی دون یم  کنهیکار رو نم  نیهرگز ا زم،عاقد یخنده شو جمع کرد: نه عز روانی گفتم؟ س   یحرف خنده دار -

 موارده.   نیهم جزءِ هم یک ی نیوا شه، یپول حل م 

 . دمیند  ییتر ازتو جا فی پست تر وکث-

اتاقو ترک   روانیس  نکهی. قبل ازایتا به موقع تومراسم حاضر باش  ی بهتره زودتر خودتو آماده کن زم،یعز  یهنوز مونده تا منو بشناس -

 وبرگشت. ستاد یدم در ا روان یکنه صداش کرد. س 

. راه رفته رو برگشت انگشت اشاره شو  گمیبهت م  نویباره که ا نیباشه هزارم ادت ی ، یمنو مال خودت کن  یتون یوقت نم   چیتوه-

من   ی که شده، پس برا ی متیبه هر ق یشیتو مال من م  گم،یدخترجون منم بارهزارم هست بهت م نی ه رفت: ببسمت ستاره نشون

  نکه ی. بدون اادی کار ازم برم نیا ی دون ی کنم، م ی وآماده ات م  امیوگرنه خودم م  برس نکن، حاال هم خوب به خودت  نییتع  فیتکل

  ی ناهنجار یپنجره پرتاب کرد صدا ۀشیرو برداشت وبه سمت ش  یرفت. گلدان کنار پاتخت رونیمنتظر جواب ستاره بمونه از اتاق ب

 ....د یچیتو اتاق پ

. از رو تخت بلند شد: برو به اون اربابت بگو جرأت  نییپا د یایب نیاگرآماده هست گنیوارد اتاق شد: خانم، آقا م  یشگ یهم مستخدم

  ی کلفت خانم! بخوا ن ی: ببد یشو چسب قه ی ستاره رو دو چندان کرد  تی که عصبان د ی. مستخدم چهره درهم کشادیدش بداره خو

کنم پس حد خودتو بدون وبرام اخم وتخم نکن،با شدت به عقب پرتش   ی م ی خال ی کیتو  رِمو س  یتموم دق دل  ی اریبرام دم درب

و    اطیکه مستخدم اتاقوترک کرد با احت نیبه اون ارباب احمقت هم بگو. پشت به مستخدم به سمت پنجره رفت....هم نو یکرد:برو ا

کرد تا   یهراسون به اطرافش نگاه م  د،یرس  یم  ی. به هراتاقودخونه ناآشنا ب ی ای.... با زوا رونیاز اتاق زد ب روان، یس  دنیقبل ازرس 

 ازآدم شده بود.... یخال  یکردن مراسم عقد بودن. ساختمان تا حدود  ای... همه سرگرم مهندش یسرنرسه و بب یکس

تو اتاق   یزد. با عجله پله ها رو باال رفت..... با شدت در رو بازکرد. کس  یحرف درهم شد. مستخدمو کنار  ن یا دنیاز شن ابروهاش 

  وار یبود. مشت گره کرده شو به د زانیآو  رونیتخت به ب یۀ بود. به سمت پنجره رفت. چند تا از ملحفه ها به هم گره خورده و از پان

 نعره بود افرادشو صدا زد...  هی که شب یی زد. با صدا

طورمسلسل وار بد   ن یهم روانیکردن ستاره داشت... س   دایدر پ  یشد که هر کدوم سع ییتموم خونه پر ازآدمها ی بهم زدن درچشم

 کرد.......  یم   اقتشیل  ینثار افراد ب راهیو ب

  ه ی یپا یبود. صدا  دهیقدرنترس  نیداشت توعمرش ا  ادیکه به   ییحمله بود. تا جا ۀکرد وآماد  نیکم  نیرزمیز ۀ گوش   نیکتریدرتار

شدن.   یکترمی . قدمها آروم آروم بهش نزد د ی شن یبلند ضربان قلب خودشو به وضوح م ی. صداد یشد رو شن نیرزمی نفر که وارد ز

سرد و   یمتوقف شد. نفسها  کشیقدمها، نزد  یکمرش راه بازکردن. صدا  یمهره ها ی رو ی نفسش به شماره افتاده بود.عرق سرد

  ی نشه. کم غی به ج لیتا صداش تبد دهنش گرفته بود    یترسوند. دستشو جلو شتریستاره رو ب  ۀد ی آروم اون شخص، چشمان در

طرف مقابل باعث شد دستش   یازدن باال رفت اما صد  ی رو صادرکنه. دستش برا ف یتا مغزش فرمان حمله به حر  د یطول کش
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. صداش به گوش  د یدختر شن ی ترسو به وضوح تو صدا  زیمطلق و وهم انگ  یکیکنم نزن. در اون تار یروهوا معلق بمونه: خواهش م 

آشنا اومد: خانم جون فدات بشم، منم، صنم! دهن ستاره ازتعجب بازموند، زبونش قفل شده و توان حرف زدن    یلیستاره خ

کردم هر جور شده کمک   ی آورده سع نجایپست  تو رو ا روانِیس  دمیفهم ی خوام کمکت کنم، از وقت یگفت: م   بارهنداشت. صنم دو

  یکارمیچ  نجا ی: تو اد یصنم رو لمس کرد پرس  ی. دست ستاره بازو ارنیرو که سرمن آوردن سر تو ن  ی یو اون بال ی کنم تا فرارکن

به فکر فرار از   د یبا ستیسؤاالت ن نینشه: خانم جون االن وقت ا  ردموقع وا ی ب ی صنم هراسون سمت در برگشت تا کس ؟یکن

دختر    یتموم بمونه: ه مه یباعث شد حرفش ن ی مرد یناگهان ی.... صدادمیم حیبرات توض نمت یاگر تونستم دوباره بب ،یباش  نجایا

بود گفت: بهم گفتن   ستادهیدر ا  ۀتانکه تو آس  یزودتر برو سر کارت. صنم از ستاره فاصله گرفت به مرد  ؟ی کن ی م ی اونجا چه غلط

  یتکون داد: نه آقا کس ن یبه طرف یصنم تند سر ؟ یکرد دایهم پ یز یخشن مرد دوباره بلند شد: چ ی رو بگردم. صدا نجایا امیب

  یبه صنم کرد با همون لحنش گفت: الزم نکرده زودتر برو جاها ی. مرد نگاه مردد نیخودتون هم بگرد د یخوا ینبود، م  نجایا

  ی راه ه یانداخت از دم در آروم گفت: خانم جون تا شب همون جا بمون  رون یبه ب یرو بگرد... بعد از رفتن مرد صنم نگاه گهید

 کنم....  یم  دایبردنت پ یابر

که راست راست جلوم راه   دم یمن بهتون پول مفت نم اقت، یل ی ب یحبس بشه: احمقها نهیباعث شد نفسها تو س  روانیس  ادیفر

  یکنم، حاال هم ازجلو ی رد م غ یهمه تون رو از دم ت د ینکن داش یوامونده نباشه؛ اگرتا فردا برام پ  ۀخون  نیوحواستون به ا د یبر

کرد   یوسع  د یکش  یم  یقیعم یاز آدم شد. خودشو رو مبل انداخت. نفسها یخال  یدن... سالن در چشم بهم ز د یچشمام گم ش 

 . ازدست دادن ستاره براش کابوس شده بود..... رهیبگ  میآرامش خودشو حفظ  کنه تا بهتره تصم

دام وارد شد.  یبردن علف برا  ۀو به بهون  اط یتازه کرد. صنم با احت ی نفس ن یرزمیشده بود. با اومدن صنم به ز کیتار هوا

  ی لیخ روانیس   ،ی صبر کن د یخودشومشغول بردن علف نشون داد اما آروم با ستاره شروع به حرف زدن کرد: خانم جون شرمنده با

 دنبالتون.   امیو رو کنند، موقعش بشه خودم م ر یخونه رو ز وباره کرده تا د  جیتموم افرادشو بس  ه،یعصبان

بدون   ستاد،ی افتادم. صنم سمت دررفت همون جا ا یم  وونیاون ح ریممنون صنم، خدا تو رو برام رسوند وگرنه تا حاال دوباره گ -

که من    یروانی س  نیاکرد  شهیم ی چ نمیباش تا بب نجایامشبو ا گم یبازم م ، یبه گردنم حق دار نهایازا  شتریبرگرده گفت: تو ب نکهیا

  ی کیرفت... ستاره به تار  رونیب ع یوسر ی ازدستش فرار کن یعمراً بتون گهید ی فتی تو دامش ب  هیکاف ه، یپلنگ زخم هی مثل  دمید

رو   یصنم دردسر درست نشه.... شب بد  یمهلکه نجات بده تا برا  نیخودشو از ا یکرد چطور  یفکرم  نیروبروش زل زد به ا وارید

پشت علوفه    ن،یزم  ر یز ۀبه خاطر جمع شدن درگوش  بدنش پر از ترس ودلهره. پلک رو هم نذاشت. تموم  یپشت سرگذاشت، شب

بشه و   داش ی شد. چشم انتظار صنم بود تا دوباره پ ی م ن یرزمیوارد ز یاز شکاف درِ تخته ا  د یخورش   یها درد گرفته بود. اشعه ها

 ... ارهیبراش ب رونیاز ب یرخب

سالم کرد.   ریکنه. برگشت وسر به ز  یکرد ترس شو در پس ظاهرسردش مخف یشد. سع خکوب یسرجاش م روانیس  یبا صدا صنم

  نیبه طرف ی صنم سر ؟ ید یتو ستاره رو ند  اناًیاح نمی : ببستادیمقابلش ا زد یشالق بدست که مدام اونو به دست چپش م  روانیس 

صنم زد وسرشو باال آورد. چشمان به اشک  ۀ رچون یدستشو ز  ساد،یوا  بروش زد و دوباره رو یتکون داد: نه آقا! دورش چرخ 
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خونت   ی به فرارستاره کمک کرد نم یبب ایکاشت گفت: بفهمم   یکه ترس رو تو دلش م ی روش نداشت با لحن یر یتأث صنمۀنشست

  یفی ضع ۀچشمش روان شد و بل  ۀ اشک ازگوش  ی ا گم؟قطره یم ی که چ ی همفیشه،میکه هست بدترم ی نیخودته، وضعت از ا یپا

 ... یبر  یتون  ی تکون داد: حاال م  یسر  روانیگفت. س 

سرشو   یبهم شک کرده. ستاره کم  نکهیکرد مثل ا ی م  چمیسؤال پ  روانیامروز صبح س  ی بکن یکار   هی جون بهتره زودتر  خانم

بتونه بهم کمک کنه؟ صنم همونطور که به ظاهر، خودشو سرگرم مرتب   یشناس  ی رو نم یآورد: توکس رون ی ب یکیتار  ۀازگوش 

گدار به آب   یتونم ب  یبره نم یزمان م نیمن دوست درام کمکت کنم اما ا ، کردن علوفه ها کرده بود گفت: خانم جون فدات بشم

  روان یس  یرفت...آدمها رون یب  نیزم ر یتوجه شو جلب کرد. صنم تند از ز رون یاز ب ی همهمه ا یترسم. صدا ی بزنم، ازجون شما م

  میسمت، بهتره زودتر خودتو قا نیا انیدارن م   روانیس  یاومدن. هراسون برگشت: خانم جون آدمها ی م ن یرزمیداشتن سمت ز

به  صنم  یبودن. با صدا  ادیرو نداشت، اگر هم داشت تعداد اونها ز روانی. ستاره اون قدرخسته بود که توان مبارزه با افراد س یکن

  اشتبرد زیدرون علوفه ها خ  عی خواست زودتر درون اونها بره. سر یسمت زده و ازش م ه یخودش اومد که علوفه ها رو تندتند به 

علوفه ها رفت وخودشو مشغول   ۀگ یازستاره نموند. سمت د ینشون  گهیکه د یی تا جا خت یو دوباره تندتند علوفه ها رو روش ر

مواجه شد.   روان یس  کی از افراد نزد اریپر از خشم داد ۀ افیچنان با شدت بازشد که صنم با ترس برگشت. با ق نیرزمیکارکرد. در ز

گفت: دارم   ی فی ضع یصنم با صدا ؟ یکن ی م ی چه غلط نجا ی: تو اد یدست و پا شکسته پرس  ی فارس  هنگاهش کرد ب  زیتند وت اریداد

افرادش شد.  یپرت کرد. ناظربررس  یرو بگردن. صنم رو به گوشه ا  ن یرزمیبه افرادش اشاره کرد تموم ز ار یکنم. داد  یمو مکار

 خواست تا به خانمش کمک کنه...  ی صنم ازخدا م

گذاشت. دشنه رو    شیخودش پا پ تیبا عصبان اریکنند. داد  دایپ یزیسرسوزن که چ  ه یاز  غی رو گشتن در نیرزمیز ۀ گوش   گوشه

برد. اون لحظه   یعلوفه ها فروم  یجا یو به سرتفنگش بست. با خشم هر چه تموم تر اسلحه رو درون جا  د یکش رون یازغالف ب

  روانیس  یدستها ی شدن تو ر یبود با ابد اس  یاز دهنش مساو  ییصدا نی کوچکتر  نبود. خارج شد  یمرگ و زندگ ۀ ستاره لحظ  یبرا

دندونهاش گذاشت  ن یازش فواران کرد. از زورِ درد دستشو ب ی گرم و لزج ع ی. ماد یبازوشو خراش  یزیت   زیچ ه یخواست.   ینم نو یو ا

  رونی. به افرادش دستور داد بارمیرمیرو گ  ز یهمه چ یب  ۀدختر  نیکرد: آخرش خودم ا  خیمو بر تنش س  ار یداد  ادینکشه. فر غ یتا ج

  یچ  نیخون بس! خوب گوش کن بب ۀدختر یخودش جمع شد:ه یکز کرد و تو  وار ید  ۀبه طرفش گوش  اریبرن. صنم با اومدن داد

با   یبفهمم تو فرارش نقش داشت ه یکاف  ؛ یبهش وفادار بود یلیخ دمیخانمت بوده، شن ی روز هی باشه اون دختره  ی ! هرچگمیم

  ۀ شد.صنم بل رفهمید ش نکنن انتیکه به اربابشون خ یبش نیریکنم تا عبرت سا  یم  زتی خونه حلقه آو نیدستهام تو ا نیمه

  ن یاون، عروس خون بس شده دردشو فراموش کرد. حق ا یصنم به جا نکهیو ا  اریداد  یحرفها دنی گفت..... ستاره با شن  یفیضع

ها رو از روش   ارعلوفه یکردن... با رفتن داد  یکار رو باهاش م نیا د ینبا ی ول شترو ندا یسرنوشت شوم نبود، درسته کس نیدختر ا

آروم شدن باال  ۀ شده؟ ستاره دستشو به نشون ی : خدا مرگم بده خانم جون! چد یستاره نگران پرس  یزخم  یبازو  دنیکنار زد. با د

  ۀ . دوباره تو همون گوش کهیخراش کوچ ه یفقط   ستین ی زیخسته اش پنهان کنه: چ یکرد دردشو پشت صدا یبرد. بلند شد، سع

بهش انداخت.  یستاره رو لمس کرد ونگاه  ی نباشه. دستش بازو انیفه ها رو جمع کرد تا اثرخون نماپنهان شد. صنم علو کیتار

نجات بدم،   ی سگدون نیتو رو از ا  امیب دمی آزاد شدم قول م نجای از ا نکهیمقدمه گفت: هم یشو از صنم گرفت ب  قیستاره نگاه عم
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من   ی بهم نگفته بود تو به جا یراحت برات درست کنم، کس  ی زندگ ه ی خوام  ینبود، م نیاومد، حق تو ا ی بال سر تو م نیا د ینبا

 رو ترک کرد.....  نیرزمیز یحرف چیهمه رنج نجاتت بدم. صنم بدون ه نیاز ا دمیقول م  یول  ؛ یعروس خون بس شد 

ضماد گذاشته بود تا  صنم روش  نکهیکرد. با ا ی تحمل م د یحال با نی خراش ساده نبود با ا ه یبود. زخمش  ده یامان شو بر درد 

 .....  ارهیمدت دوام ب   نیتونست تا ا یصنم نبود نم  یچرک نکنه هنوز هم درد داشت. اگرکمکها

دو روزه   ن یا ی: تو د یرس  ار یکرد تا به داد  ی! به تک تک افرادش نگاهن؟یقاف رفت: آب نشده که بره تو زم  ۀتا قل   روانیس  ۀنعر

که   ی به حال اون روز یوا  کنه،یداره کمکش م  یکیخونه اس و  نی دونم تو ا ی م ؟ یدختر رو هم نداشت ه یکردن  دایپ ۀعرض

 . زنمیم شش یجا آت ن یکمکش کرده هم ی بکنم و بفهمم ک داش یپ

اون قدر زرنگ هست   فه؛ ی لشکر رو حر هی  ییدختربه تنها نیتو خونه نباشه! ا د یشا مینکرد  دایپ یچی ه م، یارباب همه جا رو گشت-

و خاک بر سر    ی دختر  نیبه چن ن یبا استهزا گفت:آفر ستادیاش ا نه یبه س  نهیس  روانیبکشه. س  رون یخودشو ازآب ب  میکه بتونه گل 

رو به همه کرد: بارآخره به همه   روانی. س نهیدستهاشو مشت کرد تا تو صورت اربابش نش  اری. دادیدخترهم کمتر   هی تو که از 

 باال ترک کرد....  ۀ کشم و سالن رو به قصد اتاقش به طبق  یهمه تون رو به سالبه م نینکرد داش یپ چیکه ه  نیکرد داش ی! پگمیم

                    *********************************** 

چند بارگفتم،    ؟ یچند روزه رو هدر بد  نیتموم زحمات ا  ی واخ ی : مستادیمقابلش ا د یدست برد و شونه شو کش تیبا عصبان شاهو

بود که فقط  چند متر باهاش فاصله داشت   یروانیس  ۀشب به خون  یکیتو اون تار  وانیگردونم؟ نگاه س   یبرت م  یکن  یتکرو   یبخوا

  یلیخ ه، یرقانونیغ نجایما به ا  ،اومدنی ربندازینکن همه رو گ یشاهو هست، کار بارو گرفت:حق   نیبه عقب برگشت دست آه 

کنند؛ اگر قصدت کمک کردنه حوصله به خرج بده سپس رو   ی به کشورشون زندون ی رقانونیتونند ما رو به جرم ورود غ  یراحت م

 نکرد.....  یتوجه چیهم ه  ن یآه یدستمون نده. به اعتراض ها ی باشه تا کار نی : حواست به آهوارگفتی به ژ

قالبها محکم هستن،    نکهیبلند پرتاپ کردن. مطمئن ازا یوارهای د یپراکنده کرد. قالبها رو باال  روانیس  ۀافرادشو اطراف خون  شاهو

  یازآدمهاش کرد:باشو! مواظب اطراف باش خبر یکینکنند. رو به   جادیا  ییسروصدا چیدکردهی.تأکدنیباال کش واری از د یکی یکی

 گفت و منتظرهمون جا نشست... یا ه شد بهم اطالع بده. باشو بل

 .ی گردونم، قول بده با ما هماهنگ باش  ی جا برت م نیازهم ی کن  یتکرو   یبخوا نیآه نیتذکرداد: بب  گه یبارد ه ی وانیس 

 رفت....  نیوپشت سرش آه  د یزد و از قالب باال کش یلبخند معنا دار  وان یزود باش. س  شه یرمی! داره د دمیقول م-

نکنند و نقشه شون خراب نشه. کارشاهو خارج   یکار  یبا هم درارتباط بودن تا بدون هماهنگ  میسیب  ق یازطر وار یشاهو و ژ وان،یس 

 شروع کرد به گشتن..... رون یب یاز اتاقها وان ی. س ادین رون یازساختمون ب یبود تا کس  وارمراقبیبود. ژ  دانیکردن نگهبانان ازم
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که کنارش بود گفت:   ن ی.آهسته به آهستادیدر ا نیدم آخر وانیگشتن داشتن.... س   یساعت فقط  دو ساعت وقت برا  طبق

  ی شب به زورجلو ی کیبود.دراون تار کیوتار ک یکوچ ی تکون داد. وارد اتاق شد.اتاق ی سر ن ی. آهادین ی جا مراقب باش کس نیتوهم

تا   د ییپا ی مرتب اطرافو م  نینباشه. آه  یز یپاش چ یقدم برداشت تا جلو   رومعادت کردن و آ یکی . چشماش به تارد ید یپاشوم

 اومد.  رونیب وانیبعد س  قهی سر نرسه... ده دق یکس

 شد؟ یچ-

 ! یچیه-

 ممکنه داخل ساختمان باشه؟-

افتاد.   اطی ح ۀرفت نگاهش به گوش  یم  وانیطور که داشت دنبال س   ن ی. همدهیند  نجایما رو ا یتا کس  می احتمال داره!حاال بر-

اون در متعجب   دن یاشاره کرد. از د نی رزمیبا سربه درِ ز نیوبا استفهام نگاهش کرد.آه ساد یوا وانی. س د یرو کش وانیدست س 

وقت   ادی رفت:عجله کن ز نیرزمیندونستن تکون داد. به طرف ز یبه معن  ی ا ونهش  نیگفت: چطورمن متوجه اش نشدم؟! آه

 پشت سرش راه افتاد...  وانی. س میندار

  هی تماس گرفت که  وان یس  واربای . ژد یدو  یم  نیرزمیوبه طرف ز  زدیم  د یزد. مرتب اطراف شو د رونیاختمان بنفرهراسون ازس  هی

 نفر درحال اومدن به اون سمته....  

شو... خودش پشت  میزود قا ادینفر داره م   هی دست نگه داشت:   وانی س  یکه با صدا  زدیعلوفه ها رو کنارم ی به آروم نیآه

ستاره رو   یاومد تو. درحال رفتن به ته انبار یکیبازشد.  ی به آروم یبد  ژیق  یکرد... دربا صدا نیعلوفه ها کم ن یب نی.آهستادیدرا

از پشت سر دست رو دهنش   یکی ن،ی رزم یاتاقک نمور ز ۀبه گوش  ده یخانم جون! نرس  جون، : خانم زدی صدا م ینییپا یبا صدا

کرد با چنگ زدن به شخص پشت   یزدن بودن. نفسش به شماره افتاد. سع رون یدرحال ب  ادیم از ترس زصن یگذاشت. چشما

 ترس شو دو چندان کرد. ش یازپ شیب به یمرد غر ه ی یسرش خودشو نجات بده. صدا

زن    د ید ی وقت  نی. آهادیب نییضربان قلبش پا ی باعث شد کم نیمرد براش آشنا اومد وهم ی زنه! صدا  هی  نکهیپسر! ا یشد  وونه ید-

چراغ قوه رو روشن کرد. نورشو رو صورت زن نگه داشت. صنم با   وان ینگاه کرد. س  وانیبه س  کنهینم ییرها  یبرا ییتقال چیه

 دهنش قفل بود.  ی رو نیآه  یشروع کرد به تقال کردن تا حرف بزنه اما همچنان دستها اره رو شناخت. دوب وان یهمون نگاه اول س 

 بگه.  ی زیچ ه ی خواد  یم  نکهیدستتو بردارمثل ا ، یدخفه اش کر  نیآه-

تو   وانی نکشونه؟ س  نجا یرو ا روانیس   ی نکنه وآدمها داد یکنم! ازکجا معلوم دستمو برندارم وشروع به داد وب سکیتونم ر  ینم-

  ی بزن غی دارم خدا شاهده ج یمن دستمو برم  نیگوش صنم برد: بب کی کرد. سرشوآروم نزد  ینوچ ن یسکوت نگاهش کرد که آه
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  قیچند نفس عم ن یشد. با برداشتن دست آه نییباال وپا عیبارسر  ند گفتم؟ سر صنم چ ی چ ید یکشمت فهم  یجا م نیهم

 د؟ییشما وان یگفت: آقا س  وان ی. حالش که جا اومد رو به س د یکش

 خانم؟ د یشناس  ی شما منو ازکجا م-

 ستاره خانم. ۀ میمنم صنم! ند -

 ؟ یکن ی مکاریچ نجایتو ا-

 د؟ یینجایا یچ ی اش مفصله! شما برا هی قض-

 ؟ ینجات خواهرم اومدم؛ تو ازش خبر دار  ی برا -

خورده، اون قدر مست   یتوپ داشت، تا خرخره زهرمار یمهمان ه یامشب  روان یبدم، س  یآره! االنم اومده بودم تا خانم رو فرار -

 رو تخت افتاده.   هوش یشده که ب

رو گرفته بود اشاره   د ید ی که علوفه جلو  نیرزمیز ۀ ستاره کجاست؟ صنم به گوش  یبگ  شهیم میندار ی ادیصنم ما فرصت ز -

 ..... ارنیسمت ازخونه باشن تا ستاره رو با خودشون ب نیبه شاهوخبرداد مواظب ا وان ی. س زدیتندتندعلوفه ها رو کنار م ن یکرد....آه

  یچشمها یشد. دستش سمت صورتش رفت. به آن  شیداده و چشماش بسته بود دلش ر ه یوارتکید ۀ ستاره که گوش  دن یازد نیآه

  ی خودت م ی پشت سرش فروبرد: بهم دست بزن وارِ یتو د  شتریخودشو ب ،یمرد درچند سانت ه ی دن یستاره از هم بازشدن. از د

باشه. مغزش هنگ کرده بود که صنم گفت:   ن ی! شوهرت! باورنداشت آهن یآهبود برآتش: ستاره منم  ی چون آب ن یآه یصدا ؟ یدون

گونه هاش  ی سر برسه. اشکهاش ناخودآگاه رو روانیس  یازآدمها یکیهر آن ممکنه  د یبر نجایخانم جون بهتره زودتر از ا

گفت:   وانیکنه که س  مش کرد آرو یسع  نیباشه. آهبودن اون مطمئن  ی سپرد تا از واقع نیخودشو تو آغوش امن آه خت، یفرور

برد وبلندش کرد. ستاره   ربازوش یدست ز  نیاش شدت گرفت. آه ه ی گر وان یس  دن ی. ستاره با دشهیم  ریداره د  م یعجله کن د یبا

جهنم خالصت    نیگردم و ازا  ی: صنم منتظرم باش برم زدیبرق م یکیاشکبارش تو اون تار یآخر برگشت طرف صنم؛ چشما ۀ لحظ

 .....دارید د ی به ام گمیخداحافظ م گمیازت ممنونم، نم یکه برام کرد   یی هاکنم، بابت تموم کار یم

بود تا چند   نینقشه شون ا ۀ دورافتاده برسونند. ادام ی روستا ه یصبح با هزار دردسر تونستن خودشون رو به خارج از شهر تو   دم

شب وبه دورازچشم مردم خارج بشن.   مه یو ن م یبه دو گروه پنج نفره تقس د یستا بابشن موقع خارج شدن از رو یآفتاب د یروز نبا

 خودشون رو تو اتاق ولو کردن.... یبا خستگ  ینبود.همگ  یشکلم  چیبرنامه ه ی نجایفعالً تا ا

  شیزخم ی ازوبه ب یکرده. دست داینجات پ روان یکرد. هنوز باورنداشت از دست س   یداده و به فرارش فکرم  ه یوارتکیبه د ستاره

خواست   یچشماشو بست، نم د، یکش یرو لبش اومد. آه ی با وسواس کامل براش پانسمان کرده بود لبخند  نیآه  نکهی. ازاد یکش

ورقه قرص داخل شد. در رو با پا بست. کنارش   ه ی آب به همراه  ی وانیبا ل ن یباز وآه راتاقخواب نباشه. د  ه یبخوابه تا مبادا فرارش 
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.  د یآب سرکش وانی. قرص رو با لکنهیبه دستش داد: بخورش، دردت رو آروم م وان یقرص از ورقه جدا کرد و به همراه ل هینشست 

رد رو  م  نیا یتونه جا یکس نم چیدونست ه  یکه به صورتش زل زده بود نگاه کرد.چقدر دلش براش تنگ شده بود. م   ین یبه آه

کردم    یخدا خدا م دم؟ یکش ی تو مدت چ یدون   یپشت دستشو نوازش کرد: نم نیآه ؟ یکن  ینگاهم م نطور ی: چرا ارهیتو قلبش بگ 

  ممکنه  گهید  ۀ کنم مراقب خودت باش! دفع ی دست اون پست فطرت بهت نخوره، ستاره! ازت خواهش م اینشده باشه   ر یوقت د  هی

 در نبودت سکته رو بزنم. 

  یبغلش کرد موها نی. آهیحرفها بزن نیمن ازا  یجلو  یحق ندار ،یزنیدرمورد شوهرِمن حرف م  ی! دارریخدا نکنه! زبونتو گاز بگ -

  ی ستاره بهش آرامش م ی! لبخندهاشهیم  م یبد! داره به شوهرت حسود ۀدختر  ی وگفت: اِ  د ینوازش کردن بوس  نیشو ح یمخمل

هم سروکله شون   نجایتا ا  روانیممکنه افراد س   میطولش بد  اد یاگرز م، یقراره فردا شب ما گروه اول باش  ، یره بخواببهت گه یداد: د

    اد؟یباهامون م وانیاش جا خوش کرد:س  نهیس  ی بشه. سرستاره رو دایپ

 . ادیاحتماالً پس فردا با گروه دوم ب-

 . رمینم  ییاما من بدون برادرم جا-

  هی د ی با د،یاونو دادم وخواب یتو، اول قرصها ش یپ امیب نکه یدرد گرفته، قبل ازا وار یازد دنیباال کش یۀ کتفش به خاطر قض-

 رو تحمل کنه.  میدار ش یکه در پ ی داشته باشه تا راه طوالن  یاستراحت کوتاه

 بخواب.  ریکرد حاال بگ  شه یم  یتا فردا چ  نم یدرکش کن! حاال بذاربب زمیکرد: ستاره! عز ی پوف نی. آهامینم وانیمن بدون س  ی ول-

  ه یبه  ید ی رمیگ  ی: ستاره وقت د یخودش کش ۀ آشفت یبه موها یدست  ن ی. آهادیداداشم باهامون م ی بهم قول بد  د یتا فردا نه!با-

  ۀبرگون  یبخواب. ستاره با شتاب بوسه ا ر یراحت شده بگ  التیحاال اگرخ اد ی! باشه فردا با خودمون میست یول کن ن  گهید  یزیچ

 ....د یاومد دستهاشو محکمتر دور ستاره حلقه کرد وخواب نیلب آه  یرو  ی بخند همسرش زد وخودشو توآغوشش حل کرد. ل

حرکت   د یشو تو کوله جا داد: دخترخوب با  لیوسا یۀ بق  ن ی: مگه ساعت چنده؟ آهد یصداش زد. خواب آلود پرس  ی چند بار نیآه

از رختخواب دل کَند. لباس   ی داد به سخت ی کرد چهارصبح رو نشون م ی واری به ساعت د ی. ستاره نگاهشهیم رمون ی د داره   میکن

  نی. ستاره شال لباس رو محکم بست وگفت: حالم ازاادیزد: بهت م یسوت  نی. آهد یپوش  و کرده بودن ر  ایرو که قبالً براش مه یمحل

: خوبه لباس  ستادیدوشش انداخت، دم در ا  یکوله رو رو  ن یبود از دستشون راحت بودم. آه یچند سال ه یخوره،  یلباسها بهم م

  ن یکشور خودمه؟ آه ی لباس محل نی: به نظرت االن اردبه لباسش ک ی. ستاره از سرتا پا اشاره ا یزنیقدرغر م  نیخودتونه و ا یمحل

بهش   ی اون ور مرز. ستاره چشم غرّه ا ای یور مرز باش   نیداره ا ی بره: لباس، لباسه! چه فرق رون یدر رو بازکرد منتظرشد تا ستاره ب

 رفت.... رونیوب  دمیم  حیمن لباس کشور خودمو ترج ی خودش محترمه ول ی رفت:هرکدام به جا

.  ییافتاد سمتش رفت: داداش خوشحالم توهم با ما روان یبه جمع کرد چشمش به س  یآماده بودن. ستاره نگاه اطیپنج نفرتو ح هر

 از داداشت. نم یخانم؛ ا ی کچلم کرد  شبیازپشت سرش اومد: د نیآه یصدا
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رو به   وانیخوبم. شاهو موقع رفتن رو اعالم کرد. س  گه یرسونه وم ی :سالم مد یبه بازوش کش ی زخمت چطوره؟ بهتره؟ ستاره دست-

داداش. ستاره هم   دار ید د ی: به امدنیرو تو آغوش کش گهی. همد میسرِمرز منتظرتون هست نیمواظب خودتون باش  ی لی: خوارکردیژ

 کردن...  یکرد و ازهم خداحافظ  یتشکر

داشت. شاهو   یراه پر از سنگالخ آروم قدم برم  ی داده وتو  هی تک ن ی. ستاره به آهدنید  یپاشون رو م یجلو  یبه سخت ی کیتار دراون 

  ی به شاهو کرد: م یینگاه گذارا ن ی. آهمیتا به روز روشن برنخور  د یکم تندترحرکت کن ه یاز پشت سر خودشو به اونها رسوند:بهتره 

نتونه. ستاره   ده یکوه وکمره بع  ۀپامرده، بچ  هی زد: ستاره خانم ماشاءا...خودش   ی. شاهو لبخند ادیب تند تونه  ی خانمم نم یدونم ول 

همه اش صخره اس، منم اگربخوام تو راه رفتن   نجایاما فکرکنم ا فتی رو محکمتر گرفت وگفت: آقا شاهو ممنون از تعر نیدست آه

زبونت   نیدختر! با هم ی دار  یتکون داد: عجب زبون   ی. شاهو سرمشکلترکنموکارِشما رو   ادیسرم ب  ییکنم ممکنه بال یاطیاحت یب

  یکرد، نم  یستاره بود که ازم خواستگار نی گفت:نه آقا شاهو ا ی به شوخ نیآه ؟ ید بدبخت رو مجنون خودت کر ن یآه نیبود که ا

آخش باال رفت. شاهو با   ی صداشدم بهش جواب مثبت بدم. ستاره محکم به ساق پاش زد و یکرد تا راض ی م یچه التماس  ی دون

  ی الک گهیباشه د  ن ینشده، تا ا شیزیچبا دست ساق پاشو ماساژ داد. ستاره به جاش جواب داد:  نی شد؟ آه ی: چد یپرس  ینگران

خراب نشده برم جلوتر   نتونیب نیا شترازی:ازدست شماها!تا بد یبلند خند  ی برد و با صدا ی پ هی رو نزنه. شاهو به اصل قض یهرحرف

 گفت: کارت اصالً خوب نبود.   یبا ناراحت ن یچه خبره. با رفتن شاهو، آه نمیبب

 حرف توهم درست نبود. -

 کردم.  ی من شوخ-

 راه افتاد...... نیهم قشنگ نبود وجلوترازآه شیشوخ-

 استراحت دوباره راه افتادن....  قهیرفت.بعد  ازچند دق ی م یی کم رو به روشنا  هواکم

مطمئن شد  ی قت. شاهو ودنیرس  رانی عصر بود به مرزا ک یپر ازسنگالخ رو پشت سر گذاشتن. نزد ی و راه ها قیعم ی ها  درّه 

 کرد و دوباره سمت روستا برگشت....   یازشون خداحافظ کنه ینم دشونیتهد   یخطر

از اونها  یک یرو با کمک هم برپا کردن. ستاره درون  ی مسافرت یوچادرها  دایپ یمطمئن یشدن. جا رانیمرزگذشتن و وارد ا از

  ی آتش نیوآه  وانی. س دنیرفته و خواب ی ا گهی به چادرد  یازهمراهان شون ازخستگ  گهیخوابش برد. دو نفرد د ینرس  ه یو به ثان د یخز

بدون دردسر به    وارهمی ژ دوارمیسکوت رو شکست: ام وانیس  یی رو به راه انداختن.... درحال خوردن چا ییروشن کرده و بساط چا

 برسه.  رانیا

 کنه.   جادیستاره مزاحمت ا یبشه وبرا دایپ  روانیس  ۀسر وکل که دوباره  شه یشروع م یمن زمان ینگران ی شاهو تو کارش وارده، ول-
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وارد   یبشنوم قاچاق ایکنم، اگربفهمم  یرو باطل م ران یدوم مجوزِ ورودش به ا  دم،یخبرم  یکه رفتم اول ازهمه به کالنتر  نجایازا-

 بشه.  مونیخودش پش ۀ کنم از کرد  یم  یشده کار رانیا

  دایپ صلهی ف  هی قض ن یا شهیهم یکه برا  م یریگ  یم  یعروس  هیبعدش   م یکن  یمنو ستاره با هم عقد دائم م م ید یبه خونه که رس -

 کنه. 

.  یبه آسمون پراز ستاره کرد: توهم که ماشاءا...رو دست من زد ینگاه نیطولش نده. آه  اد یبه نظرمنم ز ، یکن  یم  یکارخوب-

 خواهر دامون.  گم،یمرو لدایخنده اش گرفت: گ نینگاهش کرد. آه  ی سؤال وانیس 

 بهت گفته؟  ی زیستاره چ-

کنم، ازدستش نده. قبل از رفتن به چادرگفت:   یمن ضمانتش م   هیدخترخوب  دم،یفهم لدایگ  ی رو گاهتیگاه و ب  یابداً! ازنگاه ها-

 باهات لج  کنه.  اکو یممکنه باز د یبند به آب ند  گهیمواظب باش د

  ی حرفها ۀمورد حمل   نکهی! قبل ازااکوی: باشه بابا! پدردد یخند  نی! آهاکوید  یگ یمونه بهش م ی خجالت بکش! بابام مثل بابات م-

بود. لباسشو   دهیبچه آروم تو خودش مچاله شده و خواب هی خواب نگاه کرد مثل  غرق ۀوارد چادر شد. به ستار  رهیقراربگ  وانیس 

 .....د یدرآورد و کنارش درازکش

 .....د یرو ند   یبه اطرافش انداخت کس یاومد. نگاه رونی.لباسشومرتب کرد و ازچادربدارشد یبچه ها ازخواب ب یبا سروصدا بحص

و دستش   ختی براش ر ی چا یوانی ل وانیاومد! س  یاالن سروصداشون م  نیکو؟هم  هی نشست: پس بق  یبرادرش رو تخته سنگ  کنار

 مجهول نگاهش کرد.  وان یرسند؟ س  یرو از دست برادرش گرفت: تا عصر م  وان یآب بدن. ل یاطراف سرو گوش  نیداد:رفتن ا

 . گمیرو م واریژ-

زوم کرد:داداش تو که    وانیل  یسمت خونه. ستاره نگاهشو رو  میفتی که کردن راه م  یاستراحت هی رسند  ی آهان! آره تا عصرم-

درسته؟ نگاه    یذاریشد: نم ده یسراغم؟ از سؤال خواهرش خشکش زد. نگاه ستاره به صورتش کش  ادیدوباره ب  روان یس  یذارینم

پا   هی تکرار بشه تازه خودت  ذارم ینم گهی: مطمئن باش دردادیینگاهشو تغ ر یمس ع یکرد. سر ی م تشیخواهر اذ  نیپربغض و سنگ 

کارتر از    ی چند مرد رزم ن ینکنه ب ابونیگرگ ب ب یخدا نص یبلدم ول   ی: درسته رزمد یشو نوش  یاز چا ی! ستاره جرعه ا یمرد

تونستم فرارکنم؟ مشکل   ی نم ربودمیاس  روانیدست س   یمگه وقت ،یشی کدومشون نم  چیه ف یاون وقته که حر ی فتی ب ریخودت گ 

 بود، اون چند تا از افرادِ کارکشته شو نگهبان اتاقم کرده ودستم بسته بود.  نجایا

مرد   شییستاره! حواست به شوهرت باشه، خدا ت،یسرِخونه و زندگ  یر یتوهم م  شهیشکالت تموم مم  ۀهم ی خدا بخواد بزود-

 خواد.  یکنه، اون واقعاً تو رو م  دایزد تا تو رو پ ش یخودشو به آب وآت ه، یخوب
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 شده.  بشینص  یدست گل  نی از خداش هم باشه زن به ا-

هستن پس حواست به شوهر   ابینوع مردها کم نیدر واقع ا شه ینم یهردختر  ب ینص نیآه  یبه خوب یگذشته،هرمرد  یازشوخ-

 اطرافت باشه. ی به آدمها ت،یوزندگ

مغروره ولجبازهست اما    یبوده وهست وخواهد بود، حاال کم میسراغ دارم که عاشقشم، درواقع مرد اول زندگ  نیمثل آه   یکیچرا -

  ی رو جلو ایدن نمشیو نذاره بب  ردش یبخواد ازم بگ  ی که کس ی کنم، امان از اون روز مشیتقس یجوره با کس چیه ستمیحاضرن

نکنه...ستاره   ه؟ی حرفشو قطع واخم درهم کرد:منظورت چ وانیجهنم به تموم معنا برا.... س  ه ی ی عنیکنم   یوکبود م  اهیچشماش س 

 ؟ یکن ی م ی بهش حسود نی تو هم مثل آه ه؟ی: چد یخند 

ستاره خودشو مظلوم نشون داد: داداش!    ؟یکه تو بهش دل بست ه یبود؟ اون کدوم پست فطرت یحرف چ ن یگفتم منظورت از ا-

  ی اخالق منو بهم م ی دار  ی: داداش و زهرمار! اول صبح د یکش ادیسرش فر  وانیس  ؟ یحرف بزن ی نطوریدرموردش ا  ادیدلت م 

به   وانی. نگاه س یخرخره ام هست دنیبه جو یدونم االن راض  یم  ؟یکن  ینم تم یاذ ه ی . ستاره خنده شو پنهان کر : اگربگم کیزیر

خبرازهمه جا گفت: بگم   یداد. ستاره ب  یهاج و واج داشت به حرفهاشون گوش م  ده یپر یبا رنگ  نیپشت سر ستاره رفت،آه

بخواد خودشو از   وانه یس  ن یا هک  ی امان از اون روز یعن ی! وانهیخواهرش اومد که ستاره گفت: اسمش س  ی رو وانیداداش؟ نگاه س 

تأسف براش تکون داد: خدا بگم    یاز رو  ی سر د یکش ی نفس راحت وانیکنم. س  ی م اه یروزگار اونم س کنه   غی من که خواهرشم در

! برگرد پشت سرتو نگاه  ؟یآدم بش یخوا ی م  ی! آخه دختر تو ک؟یکن ی م ی چطور باز ه یبا اعصاب بق  نیکنه دختر! بب کارتیچ

با اخم کنارش  نینشد؟ آه  یخبر  هی از بق نمی! بب؟یی نجایا یزد: اِ تو از ک  ی لبخند  نیآه دن یکن. ستاره به عقب برگشت با د

گذاشت وبه   یشو کنار  یچا ی خال وانیل وانیس  ؟ید ی:چرا جوابمو نمد ی. ستاره دوباره پرس ختیخودش ر ی برا یی چا وانینشست. ل

 بوده. نجایگفت: از اول حرفهات تا آخرش ا  نیآه یجا

  م یمرد زندگ  نیاول وانیباشه س  یناراحت نباش هرچ زدم،یاصالً اون حرفها رو نم یینجایدونستم ا ی! ببخش اگرمید یاِ تو هم شن-

تو   دمتید  یمطمئن باش اگر از روز اول م  ؛ یشد  میکرد؟ بعداً وارد زندگ  شه یم ی چ ی هست شیبود که عاشقش شدم اما تو دوم

زد:   یلبخند  وانی. س شیدوم  شهیبعد شوهرم ی هردختر ی مرد زندگ نیاول  شنیودادشها م اباباه شهیهم م، یمرد اول زندگ یشد یم

خواستم با   یبه خدا م نیگذاشت: آه ن یآه ۀ شون  یبچه ها کجا رفتن.... ستاره سرشو رو  نیا نمیبدترش نکن، من برم بب  گهید

هم   شی گفت: شوخ نیسکوت سنگ  ه ی شو خورد بعد از  یالجرعه چا نی. آهیدونستم تو پشت سرم  یکنم نم  یشوخ وانیس 

هم صبرندارم تا حرفهاتو کامل بشنوم چون اون زخمه اون   وانیزخم شو بهم زده، مثل س  یقشنگ نبود، ستاره بهت بگم قبالً زندگ

باهام  هایخشو  نیازا ی وقت تو زندگ چیوقت!ه  چیخوام ه یبوده که تحملم رو کم کرده و از کوره در برم پس ازت م  قیقدرعم

  ن یوقت از ا چ یه دمیخوام، بهت قول م یرو درآغوش گرفت: معذرت م   ن یآه ی رو ندارم. ستاره بازو هایشوخ نجور یا تیظرفنکن، 

بلند شد ستاره هم   ن یآه نکهی.همیحرف طرف مقابلت زود قضاوت نکن  دنیتوهم بدون شن یباهات نکنم به شرط  هایشوخ

 رفته بود رفت....... وان یکه س  ی زد به سمت  د یکرد. اطرافشو د شیهمراه
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گفت: من کار ستاره   نیرو به آه  رهیبا خواهرش شده بود. گذاشت تا ستاره ازشوفاصله بگ  نیآه نیمتوجه رفتارسرد وسنگ  وانیس 

 ازش ناراحت باشم نه تو.   د یاکرد من ب  یبا من شوخ ،اون یرفتار رو داشته باش  نیباهاش ا شهینم ل یکنم، اما دل ی نم د ییرو تأ

کنم بذارتو   ی! پس خواهش م هی چ لشیاس، به خود ستاره هم گفتم دل گه ید  زیچ ه یدرد من   ستی درد من حرفها وکارستاره ن-

 حال خودم باشم.

ستاره رو با   شهینم ل یدل  یول دم یرو هم بهت حق م ید ید  انتیخ نکهیافتاده، ا ی چه اتفاق تیقبل یدونم تو زندگ ی ! منیآه نیبب-

  کنه،یبازنم تیلب به شکا شیرفتاربشه تا آخرزندگ نیشناسم اگرباهاش سرسنگ  ی من خواهرمو خوب م ،ی کن سه یاون زن مقا

که صبر وتحملش بهش   ییتا جا یرو داشته باش  ی با ستاره هر رفتار یاما الزمه بدون کنه، یسردشو حفظ م  ی هرجور که باشه زندگ

  یبعد هم بخوا  ،ی کن ی که باهاش م  کنهیرو باهات م یهمون رفتار  قیاگرکارد به استخونش برسه دق  ی لو  ادیاجازه بده باهات راه م

دوسال زمان برد تا    ید یبره، نمونه اش هم پدرمه، د یم  ی ادیاونم زمان ز ،یکار رو بکن   نیا یتون  یم  یبه سخت  یاریاز دلش درب 

رو از    تیرو سراغ ندارم، موضوع زندگ یباشه، رازدارتر از ستاره کس یطرفش ک کنهینم یبراش فرق اد،یستاره باهاش راه ب

  یتون  یدونم م  ی م زه، ی ستاره برام عز  ، یز یرو گفتم چون برام عز نهای! استیستاره بهم گفته باشه ن نکه یا دم،یشن انتیاطراف

  زدم، یحرفها رو بهش نم نیگز اتو بود هر رازیغ یرو بساز، کس ت یپس به حرفهام خوب فکرکن و زندگ ،ی خواهرمو خوشبخت کن

! پس محکم به  یاگراون شخص تو باش   ی کنه با من طرفه حت  تشیبخواد اذ ی کس مه، یباشه ستاره خواهرمه وعشق زندگ یهرچ

بود که تونست   ی مشت وذهنش فعال شد»ستاره تنها کس بش یدرون ج ن یآه ی. دستهابساز ینگران چیبچسب وبدون ه تیزندگ

  مویبدم که زندگ دون یاون قدر م جایب  یشوخ ه یبه  د یو زنها عوض کنه پس نبا  ینسبت به زندگ  دمویبرم گردونه، د یبه زندگ 

  غی ج یبشم« صدا دهیبجنگم تا فوالد آب د هایتبا سخ د یستاره رو ازدست بدم با ی که به راحت دمینکش ی همه سخت نینابود کنه، ا

 به محل چادرها دلش هزار راه رفت...... دنیوهر دو مردِ نگران رو به اون سمت کشوند. تا رس   ختیرستاره افکارشو بهم  

بود که   نیشدن به اون جمع رو نداشت.ترسش ازا ک یحلقه زده بودن. پاهاش قدرت نزد ی زیچ ه یبود. همه دور  دهیدوم رس  گروه 

 داد..... رونیستاره نفس حبس شده شو ب دنیبه جمع. با د د یرس  افتاده باشه. گامهاشو آروم برداشت تا یستاره اش اتفاق یبرا

!  ؟یپرس  یم   هی چه سؤال نیا شه یخواهرش حلقه کرد: معلومه که خوب م ۀدستشو دور شون  وانیس   شه؟ یداداش حالش خوب م -

 .رسونهیگفت تا فردا خودشو م رمیتماس بگ  مانیتونستم با سا ی وارد چادرشد و گفت: به سخت نیآه

  مانیسا ینطوری م،ایخودمون برسون ییجا ه ی  م،تای فتیزودتر راه ب ایکرد: داداش ب وان ینگاه ملتمس شو به س  شه،یتا فردا که تلف م-

به   ینجوریچرا ا ه؟ی: چد یستاره دور نموند پرس  د یبهم کردن که ازد ی نگاه معنا دار وان یوس  نی . آهرسهیهم زودتربهمون م

 د؟ یکن ی نگاه م گهیمد ه

 . میشکسته باشه و ما ندون شییممکنه جا م یتکونش بد   میتون ینم-
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بال سرش   نی خواد! اون به خاطرمن ا یراه حل نم  گهید  نکهیکه تکون نخوره،ا نش یمحکم به اون ببند  د یبرانکارد درست کن  هی-

برگشت:   نیبخشم. سمت آه یتونم توصورت کژال و خاله نگاه کنم، بدتر از اون هرگزخودمو نم ینم گه یبشه د شیاومده، اگر طور

دنبالش   وانیزد و س  رون یکه از چادر ب  یوقفه ستاره رو نداشت طور  یب ی ها هی تاب گر نیکنم کمکش کن. آه  ی التماست م نیآه

 رفت......

 برانکارد شدن...... ه یکردن ستاره مجبور به درست   ادیز  یها ه یباألخره با اصرار وگر  

  یبیرفتن سراش  یتر م   نییگذاشتن. هرچه به سمت پا ی پشت سر م یوآهستگ  یوخم کوهستان رو با خستگ   چیو پرپ  یراه طوالن 

من که    ؟یری تماس بگ  مانیبا سا یتون  یم  نیسمت ستاره گرفت: بب  و یگوش  وان یشد. س  یوحرکت شون کُند وسخت ترم  شتریب

 افتاد.....   ش یپ هی از بق وترگرفت و جل و یتونم. ستاره گوش   یکنم نم  یم  یهرکار

  یساعت بعد با صدا م یکنند. ن داینشستن پ یبرا  یمناسب ی به اطراف کرد تا جا ینگاه ن یرفت. آه  یم  یکیکم کم رو به تار هوا

 گذاشتن.... ن یبرانکارد رو زم اطیکنندبا احت ی استراحت م یا  قهیکه گفت چند دق نیآه

  ی نداره، بهتره بذار یا  دهی: فارهیتماس بگ  مانیداشت با سا ی کرد که سع  دایپ ستادهیا ی تخته سنگ  ی بلند  یخواهرشو رو  وانیس  

  یدارن استراحت م ی چ یعنی: د یپر نییتخت سنگ پا ی کنند. ستاره از رو ی بعد،بچه هاهمه خسته هستن دارن استراحت م یبرا

 دارن.   ازیاونها آدم اند، به استراحت ن ستن، یکرد: بچه ها که روبات ن یاخم وانیس   ؟شهیم ی چ واری کنند؟ پس ژ

  دهی. ستاره دنبالش کشستیحرفها بدهکار ن ن یپشت به ستاره سمت بچه ها رفت: من گوشم به ا وان یداداش وقتمون کمه! س -

که بچه ها   یبرگشت سمت ستاره و حرفشو قطع کرد و دستشو به طرف  تیصبرکن...با عصبان قه یدق  ه یبا توأم  وانی! س وانیشد: س 

کشم تو   یبه خدا خجالت م  دن، یدوش اون بدبختهاست، تموم روز جورمنم کش  یبودن گرفت: ستاره بس کن! تموم زحمتها رو 

حالش خوب   واریونم ژد  ی تونم کمک حالشون باشم، حداقل مراعات حال اون بنده خداها بکن، م ینم نکهیصورتشون نگاه کنم ازا

بچه ها برگشت...   شیبمونه پ ش خواهر ۀ گ ید  یمنتظر حرفها نکهی. بدون ا گرگذاشتیدندون رو ج د یبا ه؟ یچاره چ ی ول ستین

هر چه باشه به   اد یسر پسرخاله اش ب ییبال د یترس   یم  نی. حق با بردارش بود اما ازاادیداد تا اشکش درن  یلبهاشو بهم فشار م 

 بچه ها رفت........ ش یحلقه شده در چشماشو پس زد و پ یراه گذاشته.با پشت دست محکم اشکها نی ا ی پا توخاطر اون بوده که 

کرد   ی رو چک م وار یژ ی اتیداشت عالئم ح وان یبودن... س  نیوآه  وانیرفت که س  یدرازکش افتاده بودن. به سمت یها ازخستگ  بچه

شو   یچا وان ینشست. ل  نیبه ستاره بندازه رفت کنارآه ینگاه نکهیبدون ا وان ی: چطوره؟ س د ی از کارش فارغ شد پرس  ی وقت

  نیاتفاق براش افتاده؟ آه ن یا یچطور  یدون   یداره. ستاره زانو زد: توم  یقو  یۀ بن اره، یم دوام  نییپا م یبرداشت وجواب داد: تا برس 

 داد.  ی تو سکوت داشت به حرفهاشون گوش م

 اتفاق افتاده.  نیموقع فرارا  گنیاونطور که بچه ها م-
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  نیشو رو زم ی چا ۀ. ته ماند ارهیدوام م  نییپا میبه آسمون درحال غروب انداخت: گفتم که! تا برس  ینگاه وان یس  ه؟یزخمش کار-

... اون  ن؟یشده آه یز ی: چد یجا زل زده و درفکر بود پرس  ه ینگاهش رفت به همسرش که  نباریو از اونجا بلند شد و رفت. ا ختیر

 ؟ یزن یبلند ستاره به خودش اومد: چرا داد م یداقدر تو افکارش غرق بود که با ص

 ؟ یتو چرا تو لَک گم یچند بار صدات زدم؟ م یدون ی اصالً معلومه حواست کجاست؟ م-

  ن یآه و ستاره رو تو بهت وتعجب گذاشت و رفت... نگاهش دنبال میکن  یحرکت م  گهید ۀ قی !آماده شو تا چند دقستین  یزیچ-

شد. براش مبهم    وان یس  ی درهم وحرکات عصب ی. از دور متوجه اخمهازدنی... داشتن آروم با هم حرف موانیبه س  د یبود تا رس 

  دن یحواس شو پرت کرد. با د وار یژ ۀ نال یکرد.... صدا  یرفتن عجله م  یبرا  نیآه الکنند حا یگفت فردا حرکت م   یبود، برادرش م

تا نصفه باال اومد ودوباره افتاد. درد براش   وار یدست ژ  ؟ی خوا یم  یز ی: چد یاز دردش پرس  دهیدرهم کش ی باز وابروها یچشما

زود   وان یبلند، داد زد: س  ی: تشـ...نمـ...مه. با صداتمقطع گف ینجوا بود با کلمات ه یشب شتر یکه ب ییتحمل شده بود با صدا رقابلیغ

 تموم موند و باعجله خودشون رو به ستاره رسوندن.....  همی اون دوتا ن  ی.حرفهانجایا ایب

رو    ییکرد حرفها ی فرستاد. سع رون ینفس پر از دردشو ب وار ی. ژد یاش کش ده یخشک یلبها ی کرد و آروم رو سیخ ی دستمال وانیس 

بود...من   کیشاهو... رو گرفتـ...تن...هوا تار... ی ...از آدمـ...های...کـیبود:  رشدهید  یلیخواد بگه بدون وقفه باشه، تا حاال هم خ ی که م

شد که   ی درهم تالق ن یوآه  وانی...ست. نگاه س ـی...جا...امن ننـیم،ای...جا...برنـی...زود...تر...ازاد ی... بامی...فرارکنـ...می...تتـتو...نس ه یوبقـ...

ستاره   ی... چشمامیموند  نجایا یاستراحت چند ساعت ی م باش، ما برارو گرفت: تو آرو  واریدست ژ وانی. س د یشونفهم ی ستاره معن

اشاره کرد.   نیزد و به زم نیآه  ی. با آرنجش به پهلود یرس  واری ژ یشد رو گرفت تا به پهلو یجار  نگهاس  یرو که رو  ی رد خون

  ی دونست ول ی همه عجله رو نم نیا لی . ستاره دلمیحاال حرکت کن نیگفت: بهتره هم  وانیخون، بلند شد به س  دن یبا د نیآه

 ......ادیو دنبالشون ب رهیممکنه ردشون رو بگ   رآنه روانیس  نکه یا ی عنی ن یداد وا ینم ی خوب یبو  وارهم یژ یحرفها

  یبراش نگران کننده بود ب  نیداشت. سکوت آه  یگام برم  نیکردن. ستاره همراه با آه یکامل حرکت م  اط یبا احت ی کیتار تو

دوباره تند شدن. دست ستاره رو   یآروم شدن ول   یلحظه ا ی برا نیآه  یردمون رو گرفته درسته؟ گامها روان ی: س د یدمه پرس مق

  وانیس  یعن یتونه بکنه،  ی نم یغلط چیه  روانیرو ازت پنهان کنم اما مطمئن باش س  ی زیتونم چ ی محکمتر دردست گرفت: نم 

راحتش   وانیمن و س  اد یکنند اگر هم بخواد از راه قاچاق ب رش یبرسه بدون فوت وقت دستگ  رانیخواهد کرد که اگرپاش به ا یکار

بازهم از ته   ی کرد ول  ین اگرچه آرومش میآه  ی. حرفهافتهی سال تو زندون ب نیچند  یکه برا  م یاون قدرمدرک ازش دار م،یذارینم

 دل نگران بود.... 

که از   ییروستا نیاول  یروز و دو شب، باألخره چراغها  هی رفتن ازصخره ها بودن. بعد از  نییرو بدون وقفه درحال پا یساعت چند 

  ی ستاره به لبخند  یبود. لبها ییدلگرم شون کرد. قدمها رو تندتر برداشتن. سفرسخت و طاقت فرسا زد یدور براشون چشمک م

 روستاست. هی ! اونجا ومن اونجا ر  یگفت:خدا یبازشد وباشاد
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بعد از دوماه به کشورم برگشتم   ی دون  یگفت: نم  یوصف نشدن  یقدر ورجه و ورجه نکن. ستاره با خوشحال نیآرومتردختر! ا-

 چقدرخوشحالم. 

 ..... میبرس  نییتا سالم به پا  یپس بهتره آروم باش -

  به یشد وگفت: ماغر کیبهشون نزد ی به آروم وانیکردن. س  ی جمع ده نفره مشکوک نگاهشون م دن یروستا با د ی نفر ازاهال سه

از سرتا پا براندازشون   گه یاز اون سه مرد بار د ی کیبه دکتر داره.  ازین ست یکه حالش خوب ن م یهم دار یزخم ه ی م، یرانیم،ایستین

خورد،   ر یدرحال فرار پسرخاله ام ت م،یروبرو شد  یعده قاچاقچ ه یاون باال که با  می رفته بود ی کوهنورد  یگفت: برا  وان یکرد که س 

 جوون؟ هی:اسمت چد یپرس  ینسبتاً بلند  یدست وپا شکسته وصدا ی. مرد با فارس میهمه هم خسته ا م،ی دو روزه تو راه

بود جلو   ستادهیاز اون دو مرد که عقب تر ا گهید ی کیتاد. همه نگران به اون سه مرد چشم دوخته بودن.  وان یهستم، س  وانیس -

گفت. دست مرد جلو اومد: من اسکندرم،   یبله ا  عی گرفته باشه سر ی انگار جون تازه ا وان یس  ؟یهست  اکوی: پسر دد یاومد پرس 

اسکندر رفتن... اسکندرازدوستش خواست به درمونگاه بره و   ۀبه خون  یی . بعد از آشنادادندوستِ مشاورامالک پدرت. با هم دست 

 ..... ارهیدکتر رو با خودش ب

  یپ نیدربلند شد.نگاه پراز ترس همه سمت در رفت. اسکندرگفت: نترس   یبود که صدا ییرایدرحال پذا یی اسکندربا خوشرو زن

 داگانه رفت.....  ج یاسکندر به اتاق ییخودشه .دکتر با راهنما ی دکترفرستادم حتم

  ف یاسکندر تعر ی رو که برا  یکرد وهمون داستان  یدست  شیپ وان ی! س رهی ت  یجا نکه یبه زخم پهلو کرد رو به اسکندر گفت: ا ینگاه

  ی م ی دونم ک  ی تأسف تکون داد: خدا لعنت شون کنه، نم  یاز رو  یداد. دکتر سر ح یدکترهم توض یکرده بود به صورت خالصه برا

 داشته باشن. تیکن کنند تا مردم امن شه یبساط قاچاق مرزها رو ر نیخوان ا

 حاال دکترحالش چطوره؟ -

داره   تیبرام مسئول  یعنیبکنم   ی تونم کار یمنم نم  مارستان،یبره ب د یاز دست داده با یاد ینداره، خون ز یفی تعر  ادیحالش ز-

 . ادیمنم که از دردسر خوشم نم ره، یمنم گ یوسط پا  نیبفهمه ا سیاگر پل ه،یرقانونیکارغ  نیاچون 

ازدست داده پس نذار   ی ادیخون ز یگ یبراش بکن، خودت م  یکار  هیخدا   ی رضا یبرا  ره،یجوون داره ازدست م ن یدکترجون! ا-

  ۀنگران هر دومرد کرد. حرف  ۀ به چهر یننداز دکترجون! دکتر نگاه نیمنو زم   یکن و رو  ی که هست بدتربشه، مرد ی نیحالش از ا

درخطره و هر آن ممکنه   ی کرد که جون انسان ی اما وجدان از درون سرزنش م کنه  یرو یکرد که از قانون پ  یم جابیا شیپزشک

  یگفت:هرچه باشه قبول م کنم. اسکندر بدون فکر وعواقب کار ی کار رو م  نیشرط ا هی داد: به  رونیتلف بشه. نفسشو پر صدا ب

رو ندارم.    ی رفتن و گرفتار یکالنتر   ۀحوصل شه، یازمن برده نم یاسم د یرس  مارستانیتکون داد: پاش که به ب  یکنم. دکترسر 

 . ید یند  ید یبرات درست نشه اصالً شتر د ی دردسر  چیه دم یکرده باشه گفت: من بهت قول م دایپ  یمضاعف  ی انگار انرژ وانیس 
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 راحت باشه؟  المیخ-

 مرد و قولش.-

رو به دکتر گفت: ضمانت باالتر از   وانیبلند شد واتاقو ترک کرد. با بستن شدن درِاتاق س  تیخوام. اسکندر باعصبان یضمانت م-

 :حاال شد! رو قولت حساب بازکردم؟! د ی کش ی دارم. دکترنفس آسوده ا  ییو به تموم خم وچم قانون آشنا  لمیوک  ه ی خودم  نکهیا

 کرد؟  ی براش کار شهیحاال م ن،یباش  مطمئن-

برسه   ر یکه اگر د دش یبرسون مارستانیبه ب  ی داره که ک یبه شما بستگ  گهیاش د ه یبق ارم یرو از بدنش درب ریبتونم ت  تیمن نها-

 . ارهیدوام نم

 بشه.  ر ید د یدکتر کت شو درآورد: گفتم نبا ؟ یتا فردا چ-

بود   فش ی سرش تو ک که ی. دکتر در حالادیبند ب شیزیخونر نیتا ا د یبکن  یکار  هیشما حاال  نجا،یقراره برادرم فردا برسه ا-

 شروع شده؟ یازک زش ی:خونرد یپرس 

شروع به کارش   ی حرف چیبدون ه  ینه چندان طوالن یثابت موند بعد از مدت  وان یس  ی رو یلحظه ا   ی. نگاه دکتر برایازعصر-

 کرد..... 

             ****************************** ******* 

صبح بود که    یکهای. نزدفتهیبراش ن یبودن تا اتفاق  وار یبه نوبت تا صبح مراقب ژ نیوآه  وانیرو پشت سرگذاشتن. س  یسخت شب

 : حالش چطوره؟ د یهر دو پرس  ۀ خست یها افه یق  دنیدکتر سفارشات الزم رو داد و رفت. ستاره با د

  رکرده،ید مانیدونم چرا سا ی ظهر بود، نگران گفت: نم کیبه   کیکرد نزد  یوار یبه ساعت د ینگاه وانی. س مارستانیبره ب  د یبا-

چشماشو بسته بود زانو زد اما مخاطبش    یداده وازخستگ  ه یپشت سرش تک وار یکه به د نیقراره ما ده صبح بوده. ستاره کنارآه

 . ادیم  قدرنگران نباش باألخره ن یا اومده، شیبراش پ ی بود: ممکنه مشکل وانیس 

و افرادش    روانیبه خاطرخواهرش بود که مبادا س  وانیس  یبرسه. اما نگران مارستانیزودتر به ب د یدکترگفت با  وارم،ینگران ژ-

 ردشون رو گرفته باشه....

گرم    یدستها ؟ یکن  ینگام م نطوریزد:چرا ا  یمواجه شد. لبخند محو  باش یخسته شو بازکرد و با لبخند ز یستاره چشما یصدا با

چشمات خون   یخوابیکم استراحت کن، از ب هی داد: برو  ی ستاره جا گرفت که آرامش رو بهش انتقال م یردونه اش تو دستهام

جات امنه   دمیخونه و د م ید یبشم، رس  تی ستاره رو محکم گرفت:قربون اون نگران ف یظربود که دست  ن یآه ینباردستهایافتاده. ا

 تنهاش بذارم.  تیموقع نیا ی هم خسته اس گناه داره تو وان یخوابم، س  ی رمیدل س  ه ی اون وقت 
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 چکاره هستن؟ نجایا هی پس بق-

 اومد گرفتار ما بشن.  شیپ ی اگرمشکل نکه ینجات تو قرارداد بستن نه ا ی اونها فقط برا-

نوازش  شو  دهیرنگ پر ۀ گرفت با پشت دست گون  واریشو از د  هیتک ن یدرسته؟ آه  د یکن ی رو ازم پنهان م ی زیچ وان یتو وس -

بهوش اومده ودوباره ازهوش رفته   ی پسرخاله ات هستش که دو روز تموم ه یبرا  میکنم، نگران  یرو ازت پنهان نم ی چیکرد:من ه

تا شماها ازدستم راحت   رمیمن بم یبه گلو نشسته گفت: اله یبست با بغض قه . اشکها تو چشماش حلستین ی خوب ۀ نشون نیوا

  و یحرف ن یهمچ هی حرف زدنش شد: بارِآخرت بود  ۀ لبش نشست ومانع از ادام ی رو نیفقط  براتون دردسرم... انگشت آه د یبش

رو    نیگونه هاش که دل آه ی شد رو یستاره آبشار یدارم. اشکها یسهم ت یمنم تو زندگ ، یریبگ  ده یمنو ناد  ی! توحق نداریزد

اش هم   هیثان ه ی  یکنم حت  یم  یدارم لحظه شمار  دنتیرس  یرد: خانمم برادرگوشش نجوا ک د یبه درد آورد. آروم درآغوشش کش

  ی دلمو دار ینه؟هوا  ای ی منم هست ۀدلِ واموند   نی! اصالً به فکر ایحرفها رو بزن ن یمن ا ی جلو ادیبرام مهمه اون وقت چطور دلت م

درآغوش همسرش   شتر یاش شدت گرفت. خودشو ب هی تپه؟ گر ی تو م  یشده وفقط داره برا رِتویدل اس  ن یا هی نه؟ گناه من چ ای

 د یجوون مجرد هست، شا ه ی نجایا د یگ یآورد: نم رونیاونها رو از خلسه ب ی اِهم یکرد.... صدا ی دوماه روخال  نیتموم ا ۀ فروبرد وعقد 

  وان یس  یابروها ؟ یندر بز  یستی: تو بلد ند ی توپ وانیفاصله گرفت و به س   ن ی. ستاره ازآهخوادرو ب جدهی مثبت ه ۀ صحن ه ی اونم دلش 

  ض یمر ه یاشاره کرد:محض اطالع  واری! به ژجدهیاسمش اتاق مهمانه نه اتاق مثبت ه نجایا نکه ی: بدهکارم شدم! مثل ادنیباال پر

 داره؟   یحرف یکنم، کس ی تا خود سنندج بغل م نجایرو از ا هگفت: الزم باشه ستار ییبا پررو ن ی.آهدهیاتاق خواب نیهم تو ا

  یبکن ی کار نی همچ  یکه بخوا ستیدونم لوشان ن ی نم ایتهران   نجایخواد کولش کن به من چه؟ اما گفته باشم ا ی نه بابا! دلت م-

با زنگ   وانیس   ۀ برادرش زد: خجالت بکش. خند  یبه بازو  ی . ستاره مشتارن یفرق دارند برات حرف در م گه ید  یبا جاها نجایمردم ا

 برداشت:بله!  ویسمت طاقچه رفت وگوش  ع یسر وانیس   ه؟ یک  نیکرد: بب شارها یبه گوش  نیدرهم شد.آه شیگوش 

-........ 

 بله خودم هستم. -

-....... 

 داشت کن......  ادیحاال آدرس رو  دمیفهم-

 بود؟  ی:کد یپرس  نیآه

زن    شیکنم، ستاره توهم برو پ  یرو آماده م وار یخبر بده منم ژ هی تو برو به بق  نیآه م، یبهتره زودترجمع کن ان یبچه ها دارن م-

 ..... میبهش زحمت داد ی لیمدت خ نی اسکندر و ازش تشکرکن تو ا
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به   مانیسنندج شدن. سا یبوس و راه ینی و دوتا از همراهاش برسند.... بچه ها سوار م مانیتا سا د یطول کش یا قه ی دق چهل

 بود حرکت کردن....  وانی شهر که مر نی کتریگذاشتن و به نزد نیروعقب ماش  وار یژ ن، یکمک آه

  نیع ی االن مجبورنبود یرفت یگفت: ستاره اگر با بچه ها م  مانیبه زور، خودشون رو جلو جا داده بودن سا یدونفر  ن یوآه ستاره

 . یله شده تو بغل شوهرت ولو بش ۀ گوج  هی

 . رمیجا نم چ یازبابت پسرخاله راحت نشه ه الم یتا خ-

 اومد از شوهره دل بِکَنم.  یبگو دلم نم یذاری م ه یبدبخت ما وارّی را از ژچ-

 ؟ یحسود  نطوره،یتوفرض کن ا-

قدر با    نیا شهی: مد یپاش بود درست کرد. وسط حرف اون دو تا پر یرو که کج شده و رو وار یسر ژ وان یبرحسودهاش لعنت... س -

خواد   یم  ی به عقب نگاه کرد: حاال ک  نه یازآ مانی. سازنهیم  فیضع ر وای کم تندتر برو نبض ژ ه یتو هم  مانیسا د،یهم بحث نکن 

 جواب ساره خانوم رو بده؟! 

 نزنه.  یحرف یبدونه به بچه ها سپردم کس ی زیچ ستین  یازیفعالً ن-

 . یبهتره راستشو بهش بگ  شه، یراحت نم الشیپسرشو نشنوه خ یاگر زنگ بزنه تا صدا ،یدون   یتوعادت خاله رو م-

 خاله اگر بفهمه سکته رو زده.-

 حرفها تندتر برو....... نیا ی به جا-

شد و   مارستانیوداخل ب د یپر رون یب نی. ستاره ازماش دنیرس  وان یمر مارستانیساعت بعد به ب کی مانیسا یسرعت باال و رانندگ  با

 اومد....   رونیبرانکارد و دو پرستار ب  هیبا 

 رو نداره.... نجایحق رفتن از ا یکس سیپل دن یوقت برد. دکترگفت که تا رس   یساعت هی رش یپذ  یوکارها  واری شدن ژ یبستر

گذاشت وگفت:من خوبم، زخمم   نیآه  ۀشون  یسرشو رو  ی. ستاره با خستگ یدکتربد  ه ی بازوتو نشون  م یینجایبهتره تا ا ستاره

دکتر نشون   ه ی بازوتو به  م یبلند شو با هم بر ستم یشونه به ستاره نگاه کرد: من راحت ن یاز باال نی. آه ستین یزمهمی چ هیسطح

 دکتر رفتن.... ش یپ نیدست بردار. با اجبار واصرار آه ستیاالن حسش ن  نیکرد:آه یخستگ  ی از رو ی بده. ستاره اخم

خسته اش ثابت   ۀاف یق ی داده و چشماشو بسته بود نشست، نگاهش رو  هی پشت سر تک وار یبه د یکنار برادرش که از خستگ  مانیسا

دست   ؟یکن  ی کار رو م ن یبهم زل بزنه چرا ا یکس  ادیخوشم نم یدون یداد کسالت بار گفت: م  نییآب گلوشو پا وانیموند...س 

ابروش   یتا  هی همزمان با چشمش باز و ه ی. یستاره رو از دست اون رذل نجات داد ونشو نوازش کرد: ممن  شون یپر یموها مانیسا
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بودن   کیشر ی فداکار ن یمن تو ا ی پا به پا  وارهمیو ژ نینره که آه  ادتی ستاره خواهرمنم هست ها! در ضمن  نکه یباال رفت: مثل ا

 باشه.  ادت یزحمات اونها هم 

پدر   شیتو همون حال جواب داد: درعوض تو هم پ وان ی. س یکار رو براش کرد   نیبردار ا هی ! اما تو بعنوان رهینم ادمیمعلومه که - 

 مانینامحسوس سمت کتفش رفت وآروم ماساژ داد. نگاه سا وانیمونه. دست س  ی نم یباق ی پس حرف یوازش مراقبت کرد   یموند 

 . ستیمهم ن  یکم ول  ه ی و درست نشست:  وارگرفت ی از د هی تک وان یس  کنه؟یدست بردارش قفل شد: درد م ی رو

 ... ادهیدرد کتفش ز  نکهیا یعنی نی نزد وا یحرف وانی. س ارمیبرم قرصهاتو ب نه یتو ماش  فت یک-

هم نبود که   نی ازستاره وآه ی شد وبه ساختمان برگشت. خبر اده یپ نینکرد. ازماش  دایپ یزی و رو کرد اما چ ر یز فشو یک  گهیبارد  هی

 . دهیمرتب کتف شو ماساژ م د یرو د وان یاز دور س  د،یباال رس  ۀ از اونها بپرسه. به طبق 

 ومد؟ ین س یکنم، پل  یتحمل م  ست،ینکردم. اخمهاش از درد درهم شد:مهم ن  دایپ یز یچ فتی داداش توک-

 دکتر. ش یپ مینه، بلند شو بر-

.  رمیحداقل اسم قرصهاتو بگو برم برات بگ  ی ا کدنده یبلند شد وگفت:بس که  مانیاون قدرها هم درد ندارم. سا ستیگفتم مهم ن-

 رفت.....   نییپا ۀ داد و به طبق رون ینفسشو پرحرص ب مانیکجا رفتن. سا ن یستاره وآه نیبب ست،ین  ادمیگفت:  ی باکالفگ  وانیس 

مواجه شد. دکتربا   واری به در زد و وارد شد. با دکتر ژ یپرستار به ته سالن رفت... تقه ا ییسراغ دکتر رو گرفت. با راهنما ازپرستار

 ومده؟ یهنوز ن س یگفت.دکترهم جوابشو داد: ممنونم، پل ید یخسته نباش  مانیتاد؟سا  یشده آقا  ی زی: چد یپرس  مانیسا دنید

 .د ییدکتر خودبخود به شکل هشت دراومدن: بفرما  ی. ابرو نجامیا  ی ا گهیکار د هی  ی نه، اما برا-

ازش کاربکشه، حرف   ایبلند کنه  ینیزسنگ یچ د یسال نبا هی دکترش گفته تا  ده، ید  بیکتف آس  یۀ راستش برادرم قبالً از ناح-

قرصهاش   د،یبه کتفش بکن ینگاه هیباال  د ییایچند لحظه ب د یلطف کن شه ینگرفته وکار دست خودش داده، م ی جد  ادیدکترشو ز

 چکارکنم.  د یدونم با  یکه نم  نمشدم م یوگرنه مزاحم شما نم ستیهمراهش ن

 ومد؟ یچراخودش ن-

باال رفت. با   ۀ طبق  مانیباشه از جاش بلند وهمراه سا ه یشما. دکتربا   شی دونه اومدم پ ی داره، االن هم نم  فی دنده تشر ه یلجباز و  -

 رفت...... نهیساده اس به اتاق معا ۀ ن یمعا ه یاصرار دکتر که فقط 

صالً وضع  کتفش ا   دهیطور که عکس نشون م  نیگفت: ا مانی. دکتر رو به ساد یزود خواب یلیکه بهش زده شد خ ی آرامبخش با

باعث شد  مانی ناقص بمونه. چشمان نگران سا شه یهم ی نداره، بهتره هرچه زودتر به دکترش مراجعه کنه ممکنه دستش برا یخوب

 گفت..... ی فی ضع ۀتکون داد و بل   یسر مانیشد خبرم کن. سا داریب قتکم لطافت به خرج بده:هر و   هی دکتر در گفتن 
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جواب داد:   نینشست آه ی رو صندل یستاره با خستگ  د؟ییبلند شد: معلومه شماها کجا یصندل ی وستاره از رو  نیاومدن آه  با

چه خبره؟ ستاره   نجایبپرسم ا شه یشد: م یعصبان ی و آشفتگ  ی خبریهمه ب نیازا مانیستاره رو بردم زخم بازوشو پانسمان کنه. سا

 !  نیهم د یه طول کشخورد  هی  ارمونک  ؟یشیم یشده؟ چراعصبان یگفت:حاال چ

تعجب   یجا نی ا ن؟ یاون طرف مرزچطور شده همه تون شَل وپَل برگشت  نیکه سالم رفت ییبه منم بگه شماها ی کیشده؟!بابا  یچ-

که تو بخش    واریاز ژ نینگم؟ ا یچ یهمه حادثه وه نیا ۀ آروم باشم؟چشم ببندم رو هم د ینداره؟ انتظاردار تیعصبان ینداره؟!جا

وضع کتفش خوب    گهیکه دکترم وانیهم ازس  نیا نطورشده یا ی چ یبرا  گه یستاره که اصالً نم ی ازبازو ن یافتاده ا ژه یو  یمراقبتها

از دستم   ی کار  هی د یشا اد یسرمون ب ییقراره چه بال د یدست ناقص وبال گردنش بشه! آخه بگ   هی  شه یهم ی وممکنه برا ستین

 نشده؟   تیزیو چ یسالم یمطمئن  ی کیتو  نمیرد: ببک  نی! سپس رو به آهاد؟یبرب

کردن.   شیهنوز توصورتش جا خوش کرده بود: بستر  د،اخمیتو موهاش کش  یشده؟ االن کجاست؟ کالفه دست ش یطور وانیس -

بلند کنه ستاره   ینیسنگ  ز یچ چیدارم نذاشتم ه  ادیکه من   یی: تا جاسادیوا  مانیزد و دوباره مقابل سا یدورخودش چرخ نیآه

  کینزد مانیدو قدم به سا نیاتفاق براش افتاده؟آه  نیبه هر دو پشت کرد: پس چطورا مانیگفت. سا  ییرسا  ۀهم شاهده. ستاره بل 

رو بلند کرده و   وار یژ یی رفتن بشن تنها ۀ تا آماد م یبه بچه ها خبر بد  م یمنو ستاره رفت ی احتمال وجود داره! اونم وقت هیتر شد:

کار رو   نیا ی فکر کنم ک  هی قض  نینشد به ا تفرص گهید ست،یسرجاش ن وار یژ دم یبرگشتم اتاق د یذاشته، آخه وقت پتو گ ی رو

کنند، اون لحظه ستاره    جادیمردم روستا مشکل ا ی ردمون رو گرفته بودن نگران بودم نکنه سر برسند و برا روانیکرده! افراد س 

وسط حرفش   نیکه شماها....آه دهیفهم  روان ی: س د یبه خون نشسته پرس  یبرگشت با چشمان مانیبرام مهمتربود. سا  زیازهمه چ

شد احتماالً اون جامون رو بهش گفته. ستاره نگران به دو مرد کنارش نگاه  ر یاس  روانیشاهودست س  ی ازآدمها یکی:د یپر

 گذشت. ری خودشو جمع وجور کرد:خدا رو شکر که به خ خواهرش  یترس واضطراب نشسته توچشما دن یبا د مانیکرد.سا

با همون حالت   مانی. ساگهیرو م  وانیرو نه! س  ی خنده اش گرفت: چ نیرو؟ آه ی : چد یپرس  یجی با گ مانیسا دش؟ید شه یم-

  یتون ی: مد یپرس  ن یمطمئن از رفتن ستاره از آه مانیرفت. سا روانیگفت: آره، به اتاق روبرو اشاره کرد. به اتاق س  ی آهان جشیگ

 سنندج ؟  یستاره رو با خودت ببر 

 .یش یاون وقت تو دست تنها م-

بگم منم   د یبا  یگ یم روان یکنم، نگران شماها هستم،اگر از جانب س  کاری چ د یدونم با ی نجام،میا ۀنگران من نباش، من بزرگ شد -

چه خبره! تو فقط   رون ی اون ب ینه داداش! خبرندار وان؟یمر ام یم ییو تنها  فتمیراه م ی طور نیهم یخودمو دارم فکرکرد  یآدمها

سنندج  فقط ستاره رو از   م یایو م مید یرو م   واری انتقال ژ بیهم کارمون که تموم بشه ترت وانیس امن برسون منو  یجا ه یستاره رو 

نفس راحت بکشم؟   ه ی ماجرا تموم بشه منم  ن یکه ا ی اون روز رسهیم یعن یداد:   رونیب ی نفس خسته شو با آه نیدورکن. آه  نجایا

من برم دو تا ازبچه ها رو بگم که    ، یصبرکن گهید م ک ه ی ه ی! کافرسهیشونه اش نشست: م  ینوازش گونه رو  مانیدست سا

 بود رفت...  یبستر  وانیکه س   یبه اتاق مانی... بعد از رفتن ساانیهمراهتون ب
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نشسته و به صورت غرق درخواب برادرش زل زده بود. آروم کنارش اومد:حالش چطوره؟ دستش  کنار پنجره  ی صندل یرو  ستاره

 گه؟ ید شه یبهتر م نیکه! ازا  ین یب یستون سرش بود تو همون حال گفت: م 

 ستاره؟ -

 بله! -

 . دهیرو م ز یهمه چ بیداره ترت مانیسنندج، سا م یبرگرد د یما با-

 مانیقفل شد: سا ن یآه ۀمردون  یستاره تو دستها ی تنها بذاره؟ شانه ها  نجایخواد اونها رو ا ی م شن؟یم  یچ وار یوژ  وانیپس س -

  یرها کرد: تو فکرکرد  نیآه ی حرکت خودشو از دستها ه ی گردند سنندج. با  ی مونه، کارشون تموم بشه با هم برم  یشون م  شیپ

موندم    اد،یب سی تا پل م یبر نجا یازا می تون یگفت؟ ما نم  یرچدکت ید یبده ؟ تازه، نشن حیتوض  سیپل یتونه ماجرا رو برا  یم مانیسا

تأمّل سرشو با تأسف    یگفتن. با اندک یحرفها داشت برا  نیآه ینگاه ثابت وساکت طوالن ده؟یچطور به عقلتون نرس  مانیتو وسا

. چند گام عقب تر رفت تا به تخت خورد: تو  رهیکَتم نم و موضوع اصالً ت  نیکه ا م یبا هم فرارکن یخواست  ی تکون داد:نگو که م

 !نیانتظار نداشتم آه ی کیاز تو  ن؟ یخودتون فکرکرد شیپ یچ مانیوسا

خوام به خاطر من باشه!   یگوشخراش ستاره باال رفت:نم  یزنم. صدا  ی م ی حماقت نیستاره من به خاطر تو دارم دست به چن-

  ۀن یبه س  نهیبه اتاق همزمان شد با خروج  ستاره از اتاق. س  مانی! وارد شدن سابذار قانون کار خودشوبکنه،واقعاً که گمیاگرمنم! م

 دراومده گفت: برو کنار.  هازحدق ییبا چشما ستادیبرادرش ا

 که دادم نداره.  یشنهادی به پ ی ربط چیه نیبه خودم بگو آه  ی دار  یده،اگرحرف یچی پ مارستانیصدات تو کل ب-

برو   نیرفت.... آه رون یبه برادرش زد و ازاتاق ب  ی محکم ۀ مونم. تن یجا م  ن یهم سیبخوره تو سرت! من تا اومدن پل شنهادیپ نیا-

: منم با نظرستاره  ستادیدم درگاه در ا  نیهم باشه. آه  گهید یزهایچ یۀ حواسم به بق د یکن، من با شیباهاش حرف بزن و راض

 ....می مون ی جا م ن یهم سیموافقم تا اومدن پل

کرد   د یتأک ن یکردن. آه ف یتعر  سیپل یتموم ماجرا رو بدون کم و کاست برا نی. ستاره وآه ادیب سی تا پل د یطول کش یساعت دو

  یبود. وقت ستادهیدم در به انتظار ا مانیکل  ماجراهست. تموم اظهارات خودشون رو امضا کردن. سا ان یسنندج درجر سیکه پل

  ایسنندج   می ریهمه با هم م ایبگم  نمیگفت: آره تموم شد! ا ی ریتموم شد؟ ستاره با دلگ  گهیاومدن طرفشون رفت: د رون یازاتاق ب

 . رهیجا نم چ یکس ه چیه

 دختر!  ی سرتق یلیخ-

 ه؟ یچ  ف یحاال تکل ام،یبرم کدندهی ی چه بهتر! حداقل از پس تو -
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 ه؟ ی چ یچ ف یتکل- 

 . گهید  گمیرفتن رو م  یۀقض نیهم-

 .....میفتیهم تموم بشه راه م  وانیبا س  س یکه کار پل  نیآهان! هم-

 سنندج شدن....  یرو سوار آمبوالنس کردن و راه وار یو ارجاع دادن پرونده به سنندج ژ ی قانون ی از کارها بعد 

                ************************************* 

خورده حداقل   ر یت وار یژ ی گ یبه خاله نم نی رو کرد به کژال وگفت: بب مانیرسوند.سا مارستانیخودشو به سرعت باد وبرق به ب ساره

 .یگ یاالن نم

 . فهمهیباألخره که م -

 شدن ساره هردوسکوت کردن.....  کی دست کم االن نه! با نزد-

بگو که حالش خوبه مگه نه؟ کژال دست مادرشو گرفت و سمت   ؟یبه اشک نشسته گفت: چرابهم نگفت یدرحلق وچشمان  یبغض با

  ی! اشکها به پهنایکن ی سکته م ی نطوریقربونت بشم، آروم باش، حالش خوبه! ا ی برد، دستهاشو قاب صورت مادرکرد: اله یصندل

 مانیحالش بد بوده که بردنش. سا یحتم  ژه؟یو  یهااومدن: پس چرا بردنش بخش مراقبت یم نییپا یگریپس ازد ی کیصورتش 

به هق   لیاش تبد  ه یراحت بشه؟ گر التیتا خ ی با دکترش صحبت کن ی خوا یکنارش نشست: خاله جون به خدا حالش خوبه م 

. درآغوش  رمیمیم  ادیب رش س  ییاگربال ختم یدو تا ر ن یا یمو پا یدو بچه رو دارم، تموم جوون  ن یفقط ا ا یدن ن یهق شد: تو ا

  دم ینکن بهت قول م ه یپشتش نشست: قربونت بشم خاله! گر مانیجا گرفت وهق هقش شدت گرفت. دست نوازش سا مانیسا

  ،ی مادرتو آروم کن د یبهش رفت: تو با یچشم غرّه ا مانی. ساختیر ینکن. کژال آروم اشک م  هیقدر گر ن یا شهیحالش خوب م

مامانمو   یتونم اشکها  یکنم؟ نم کاریگرفته گفت: چ  ییشکهاشو پاک کرد با صدابا پشت دست ا  ل کردنه؟! کژا  هی االن وقت گر

 . نمیبب

آرومتر شده بود. اونو ازخودش جدا   ی. خاله اش کمیکن ی تو دلشو خال نکهینه ا یبهش قوت قلب بد  د یدختر!تو با  ینش ل یذل-

شو فراموش   هی له شده. ساره  گر ۀگوج  نیع ی ،شد یبه صورتت بنداز ینگاه هی قبلش  واربهتره یژ دنید  ی ریم  یکرد:خاله جون وقت

ازش فاصله   مانی. ساد یچشم سف ۀله شده پسر ۀگوج   گهیبه خاله ش م ی! کسکشمحکم به بازوش شد: خجالت ب ی کرد ومشت

رفت. کژال   احساس خطر کرد،چند قدم عقب تر  مانی. با بلند شدن ساره، ساگهید  گمیخاله؟ خوب راست م ی زنیگرفت: چرا م

  یوگرنه م   ستیوقتش ن ن که اال فی تأسف بارتکون داد: ح ی. ساره سریریزبون تو بگ  ی جلو ی خنده اش گرفت: باز نتونست

  ی: مامان مد ی. کژال پرس ستیباال رفت: خدا رو شکرکه وقتش ن  میتسل  ۀبه نشون  مانیسا یادبت کنم! دستها یدونستم چطور 

 ؟ یبه دو کن  کّهیخل وچلت  ۀ خواهرزاد نیبا ا ی خوا یهنوز م  ای ی نیپسرتو بب یخوا
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 به همراه کژال رفت.... رسم یکرد: بعداً حساب تو رو هم م مانیمادر! بعد روبه سا ام یاالن م-

برخورد که داشت از اتاق   نیباال رفت. تو سالن به آه ۀ دم در انداخت وبه طبق   یکنسول  ی رو نویماش  چیسو یبا خستگ  مانیسا

 جوابشو داد.  ن یاومد. سالم کرد وآه یم  رونیستاره ب

 ستاره چطوره؟ -

 و نگرانه.  ده یبشه ترس  دایپ روانیس  ۀدوباره سر وکل   نکهینداره،ا ی فیتعر یاز لحاظ روح -

 خالصش کنم.  ریت  هی خورم با  یبشه قسم م داش یدور واطراف ستاره پ  هی پررو شده، کاف ی ادیز روانیحق داره! س -

 .حاتیاز توض ی سر ه ی ی اونجا برا میتماس گرفتن فردا بر ی از کالنتر ی کارشو بلده، راست سی،پلیقدر تند بر نیخواد ا ینم-

 ام؟ یالزمه منم ب-

 . میهست وانینه من وس -

 بزنم.  یچطوره؟هنوز وقت نکردم بهش سر  وانیخوبه! س -

 .ششیخواستم برم پ ی بابات کنارش بود، االن م شیپ ۀ ق یتا چند دق-

 رو فراموش کردم.  وانی قدرسرم شلوغه پاک س  نیا-

 . یکم استراحت کن  ه ی ی !بهتره بر یشد  تیاذ یلیمدت خ نیتوهم تو ا یحق دار -

 . نهییپا ۀ مادرت طبق  یراست-

 اومده؟  یاِ ک -

 نخواسته مزاحم خلوت دو نفرتون بشه.  د ی گفت: شا طنت یبا ش  دم، یکفشاشو دم درد  یدونم ول  ینم-

 مادرم.  شیپ  رم یمنم م یاستراحت کن  یبهتره بر  ی افتاد یبه روغن سوز  نکهیخجالت بکش! مثل ا-

 .... ریشب بخ-

با   دنیگونه هاش فروغلط یهاجر رو  یاشکها ؟ یقدر پکر  نیشده مامان؟ چرا ا ی مادرتو دلش آشوب به پا کرد: چ  شونیپر ۀافیق

اون دل نازکت بشم گفتم حاال   یداد: فدا  رونیصدا نفشو ب ی! ب ختم؟یر یتو سرم م   یاومد چه خاک یسرت م  یی بغض گفت:اگر بال

 . فتادهیهم ن  یاتفاق چ یو سالم کنارت نشستم وه  حیصح! االن یگرفت نطورآبغوره یشده که ا یچ



 من ستاره  دیام

344 
 

 . یاریدرم ب  یتا از نگران  یزنگ هم نزد  هی  یحت-

. با دست  میبود نایا روان یتو شهرس  میتماس گرفت  مانیاگربا سا میهم نداشت دنیبه خدا اون قدرسرمون شلوغ بود وقت خواب-

 اشکهاتو نداره. دن ینکن که دلم طاقت د هیگر   گهی: دد یگونه شو بوس   یمادرشو پاک کرد و رو یاشکها

  ن یداره، تو ا اج یبهت احت یا گه ید  شترازهروقتیزنت، اون ب شیحاال بلند شو برو پ ، یکشیخجالت بکش مگه بچه ام که نازمو م-

 تنهاش نذارگناه داره.  ط یشرا

تا آروم   یزد یگرفت برام حرف م  یمامانم بخوابم، مثل اون موقع ها که هروقت دلم م  ش یبعد ازمدتها دلم هوس کرده امشبو پ-

که   یی هول وال نیبلکه دلم ازا ام،یدرب یشونیپر نیکم از ا  هی  د یبشم االنم ازا ون شبهاست، برام حرف بزن، با حرفات آرومم کن شا

  ی کیگاه   هیتک  ی دار  ،یشد  ی خودت مرد  یپرمهرمادرنوازش شد: تو برا یسرش توسط دستها یوهاونش افتاده آروم بشه. مبه ج

حال حساب  ن یخواد، با ا ی ... وسط حرف مادرش اومد: من هر چه قدر هم بزرگ شده باشم بازم دلم مامانم رو میشیم  گهید

کرد: خجالت   یدرازکش شد.هاجر اخم نارش هم باالفاصله ک  نیآه د،یتخت دو نفره درازکش ی خودش جداست. رو یبرا  یهرکس

: ستاره با  د یدوباره وسط حرفش پر نی االن اون...آه ی کم بهت رو دادم پررو شد  ه یزنت،  شیگنده! بلند شو برو پ  ۀبکش پسر

  ش یر خیمال بد ب  رونیب ی اتاق بنداز نیمنو از ا  ی تون  یستاره نم ۀتوهم به بهون شه یدارنمیکه خورده تا فرداعصرهم ب  یآرامبخش

 موندش شد.... ی برا ید یی کنم. لبخند مادرش تأ یعوض نم ی چینزن چون امشبو با ه ی صاحبشه پس زور الک

 !نیآه-

 جونم مادرجون. -

 سنندج؟  اد یدوباره ب روان یممکنه س -

 روبرو بشم.  ت یه با واقعکنم ک  ی مو م ی خودمو گول بزنم دارم تموم سع ومدنشیخوام با فکرن یامکانش هست، نم-

شد: مادرِمن،   ره یمادرش خ مرخ یدست افتاد وبه ن ی ازش محافظت کن. رو ی تون  یکه م یی رو داره تا جا دن یستاره ارزش جنگ -

و منتظر شد تا دوباره با حرفهاش  د یگونه شو بوس  ی . لبخند مادردلشو آروم کرد. روستمیاگر اون نباشه منم ن مه یستاره کل زندگ

 آرومش کنه.......  

کرد   ی پوف یبا کالفگ  ستادیدم درا وار ی! با توام! ژسایوا  گمی! مواری! ژواریکژال اوج گرفت: ژ یشد.... صدا  وارمرخصیروز بعد ژ دوازده

درهم رفته گفت:    ییبا اخمها سادیاهان! کژال دست به کمر روبروش و یداد  ر یگردم، گ ی و برگشت: کژال برو خونه، گفتم زود برم

 دونم!   ینم ؟ یچه کار یاونم برا رون، یکه داشته رفته ب یبهش بگم، بگم پسرِ سرتقش با وضع  یمامان برگرده من چ
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شده کژال، مواظب خودت   رمی د گه،ی سرهم کن د ی دروغ  هی کجا رفتم،  د یاگرمامان هم ازت پرس  ید یتواصالً فکرکن منو ند -

حرفهاشو  یۀبق گهیآخه؟..... د ی : بگم کجا رفتد یرس  ی کژال هنوز ازپشت در به گوش م یبست. صداباش.در رو پشت سرش 

 ....د ینشن

قرار بود تو سه   ؟یقدرطولش داد   نیبرگشت سالن هاجر معترض گفت: چرا ا ی . وقتد یطول کش یکساعتیبا دامون حدود  تلفنش 

خدا به داد من برسه که بخوام   ی ب یوارد سالن شد: ب  یچا ی نی! ستاره با س نیکردستان هم انیبا آهو بلند بشن ب یبهش بگ  قه یدق

رو سمت پدرش گرفت وبعد   ین ی. س کنهیساعت هم تجاوز م هی از  شیتلفن ی کارها ی کنم حتم یپسرتون زندگ ن یسقف با ا هی  ریز

اون   یبه خودم بگ  هی اومد کاف شیپ ی مورد ن ینگفت: اگر هچ شیجون. هاجرهنگام برداشتن چا یب  ی به طرف هاجراومد:بفرما ب

 شازده خان.  نیدونم وا ی وقت من م

 من پسرتونم ها!  نکه یاِ مامان مثل ا -

من   ی: الهد یدونم که حق با اونه. ستاره دستشو دور گردن هاجرانداخت و گونه شو محکم بوس  ی فعالً طرف عروس گلم هستم م-

  نیا دنیاز د اکو یعروسم بشم. د نیا ی: منم فداد یمادر از دهن ستاره درآغوشش کش ۀقربونت بشم مادرجون. هاجربا گفتن کلم 

ازبابت ستاره   المیغرورش رو به هاجر کرد:خانم راسخ خپراز ۀکرد.با اون چهر میقا ش پلکها ۀ صحنه نامحسوس اشکشو در پس پرد

که از هر لحاظ حواسشون بهش هست   شه یم یندارم، چون دخترم داره عروس خانواده ا  یغم چیاهیدن  نیتو ا گه یراحت شد، د

 .د یذاریوقت تنهاش نم چیدارم ه مانیا

  نیعروس گلم هم هستم، ا ونیتازه به خاطر پسرم مد با آهو دخترم نداره  یفرق چیممنون ازلطفتون، ستاره جون ه  اکویآقا د-

کنم.با ورود ساره به سالن همه از اون حس   ی محبت شو فراموش نم نی دختر شما بود که پسرمو بهم برگردوند ومن تا آخرعمر ا

خوان   ی دو تا م  نیا دمیشن ی چقدرخوشحالم وقت ی دون یلبتون خندون باشه نم  شهی... همءااومدن.... کنارهاجرنشست: انشا رون یب

 پدرعروس بگه؟  یاشاره کرد: هرچ اکوی هست؟هاجر به د ی عقدشون ک یعقد کنند حاال به سالمت

 هم دست شماست. ارمایاخت-

 کنم؟  ن ییمن روزشو تع د یخوا ی م د یکن یاوووووه شماها چقدر تعارف م-

  یهم هست م نینه قربونتون بشم، پس فردا تولد آه  د یکن ی االنم به پا م ن یخاله جون اگر به شما باشه بساط عقدکنون روهم-

کرد و   ی م یک یکه پله ها رو دو تا  مانیسا  ی . صدادنیخوام عقدمون تو اون روز باشه، بچه ها هم تا اون موقع ازتهران و رشت رس 

تولد شوهرشه،   ی خواد وقت یخواهر ما هم عجب اقتصاد دونه، م  نیو دو نشون،ا   ریت  هی  یزخوب اومد گفت:به به چه رو یم نییپا

 .  فتهی رو دستش ب  یکنه تا خرج کمتر  ی کیو تولد رو  ی سالگردعروس  ی کادو

 ها! ی نکن ر یگ یوقت تو رودباست  هی خجالت بکش -
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 . گمیمگه دروغ م-

داداش  ی د یدرش نازک کرد: شنبرا  ی برا ی ! ستاره پشت چشمیچ  یکادو برا دم یستاره جونم مو م ی جون من برا مانیسا-

 کوچولو. 

 جمع شده بود....  ۀ..... بحثشون باعث خند لهیزن ذل نیآه ن یاز بس ا-

  رون یپا ب شگاهی که از درآر  نیکرد.هم یم  یعروسش لحظه شمار دن ید ی برا شگاهیدم آر نیشلوغ بود. آه  یعقدکنون حساب مراسم

  یگفت از راه ن ی. ستاره به ستوه اومد، به آهکارکنند یچ د یداد که با یم  ح یمرتب توض لمبردار ی سمتش پروازکرد. ف نیگذاشت آه

 باال رفت.... نیپخش شد وسرعت ماش  ی میمال نگگم شون کند....آه  لمبرداریبره که ف

 !نیآه-

 جانم!-

 . می رو برگزار کن یبعد ازعقد باالفاصله مراسم عروس  شه ینم گمیم-

دادم،   تیحداقل سه ماه باشه که منم به حداقل سه ماه رضا یعقدوعروس  ۀبود فاصل نیپدرت ا خانمم من که از خدامه اما شرط-

 تونم با پدرت کل کل کنم ممکن سه ماه بشه شش ماه. ینم

 بکار ببره.  ییجا ه ی د یغرورشو با نیا ی بکن  شیپدرمن هر کار نیا-

  ن یآه مرخی . نگاه پراز ناز ستاره به نستی برام مهم ن ی چیه گه ید یمال من بش شه یهم ی که عقد دائم خوانده بشه و برا نیهم-

 داره.  ی باز خواسته ا نکه یا ی عنینوع صدا کردن  نینشست ا ن یرولب آه ی ! لبخند نیدوخته شد: آه

 ؟ یخند  ی چرا م-

 گفتن هست.    نیآه نیته ا   یز یچ هی دونم   یآخه م-

 . یمنو بشناس  یخوب تونست-

 بشناسمت. میدوسال ن  نی پدرم دراومد تا تونستم تو ا-

 قدربرات مجهول بودم و خودم خبر نداشتم؟ ن یا یعنی-

  تیظرف یدون ینکن م  ی طونیقدر ش  نیگفت: ا ی به شوخ نیزوم شد. آه   نیآه ی . نگاه ستاره باز رویازمجهول هم مجهول تر بود -

 .ی: نه بابا راه افتاد دنیستاره باال پر یداره. ابروها ی منم حد 
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 ترسم.  ی نم یچ یازه گهیبا بودن تو د ن ی. ستاره صاف نشست، نگاهشو به روبرو دوخت: آهیدونست ی راه افتاده بودم و تو نم-

 . یهم کرد دنیچه عجب اعتراف به ترس -

هر وقت تو رو   ی داشت ول ی جاها ترس ورم م یکنم بعض  یگشتم اما اعتراف م  ی رفتم و برم یرمیتو دهن ش  شه یدرسته هم-

که خدا بهم داده، عاشقتم.   یمیزندگ  یۀ هد  نیتو بهتر  گمیازته دل م نیشد،آه ی م ی معن ی اون ترس برام ب دم ید ی درکنارم م

کنم،   یمو فدات م  یبهشون زد: تو باش من زندگ ی طوالن ۀ گرفت، بوس  رو ستاره   ف یظر یاز دنده جدا شد ودستها نیدست آه

 .یمنم عاشقتم خانم

 صنم هم بکنم. ی برا ی کار ه یخواستم بگم بعد ازعقدمون  ی م نیآه-

 ه؟ یصنم ک -

  ی ام بوده، فرارکردم تاعروس خون بس نشم اما اونو به جا مه یفرارکنم، اون قبالً ند  روان یکه باعث شد از دست س  ی همون دختر-

همه ظلم   نی دختر ا نیحق ا ؟یکن  ی اگرصنم نبود من االن کنار تو نبودم، تو کمکم م ونم،یبهش مد  ی لیمن خون بس کردن، خ

 .ذارهیبفهمه تو فرارم نقش داشته زنده اش نم  روان یاگرس  ست،ین

 من نبوده به خاطرصنم خانم بوده؟!   یهمه ناز وعشوه اومدن برا نیپس ا-

 اما نه االن، به موقعش آقا داماد.  امیتوهم عشوه م یتو کمکم کن برا -

  ۀ ! چشم غراد؟یهمسرش عشوه ب یخواد برا  یم  یچطور  نم یسقف تا بب  هی  ریز  میبر رمیزنمو بگ  نیمن دست ا  شهیم  یخدا ک  یا-

 باشه؟!  یار یوقت کم ن ه یستاره باعث خنده اش شد با حرص گفت: 

 تازه اولشه خانم خانما.  ارمیعمراً کم ب-

 ! هی زیهم خوب چ ایح نیآه  ییپررو یلیخ-

 ! ؟ید یحرفم خجالت کش نیاالن تو با ا یعنی-

 . میرکردی د ی آب درهاون کوفتنه برو سمت خونه که کل ی عنیسر وکله زدن با تو-

امروز بهمون   ه ی بذار  م یها بود یحواش  نیا ر یسنندج همه اش درگ میاومد  یاز وقت میخودمون باش  یهم برا  ی خوام کم ی ستاره م-

 خوش بگذره.

نباشه، اون وقت بنده دربست در خدمت آقامون   ی همه دلهره خبر نی ازا گه یو د  میکه به آرامش کامل برس   هی زمان ی برا ییتنها-

 هستم.
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دست   هایبه فکرجونم باشم تازگ  د یاز االن با نکه یمعترض گفت:اِ ستاره! مثل ا  نیاز بازوش گرفت. آه یشگونیدربست! ستاره ن-

 نشگون رو ماساژ داد.  ی،جای کرد دایبزن پ

 بزنه و ازت آمار بخواد.  زنگ اکو یحقته حاال برو سمت خونه که االنه د-

 . کارکنمیدونم باهات چ ی م ارم یدرت ب  اکوخان ید  نیبذار ازدست ا-

 آقاجون!  ایبهش بگو بابا  ه؟حداقلی چ اکویادب د یب-

 خوام بانو. دنده رو جابجا کرد وبه سمت خونه رفت....  ی معذرت م-

ستاره   ۀکرد. با گفتن بل  یعقد دائم رو جار ۀ غیقد صجوونها همراه با آهنگ کل سالن رو پرکرده بود... عا یاهو یدست وه یصدا

برادرم   شی پ ،حاالیخوشحالم که سر وسامون گرفت ی لیفرستاد. درآغوش عموش جا گرفت: خ  رونی نفس حبس شده شو ب نیآه

.  د یبش ریهم پ  ی به پا یکنم اله  یم تتیحما شه یمثل هم یداشت  یهر وقت کار ن، عموجو ی ندار یفرق چیه ن یشدم، با نو د یروسف

  ازین تتونیهنوزم هم به حما نیکنارم بود  شه یممنونم هم ن یبه گردنم دار ی : شما حق پدرد یکش رونیخودشو ازآغوش عموش ب

هواتو دارم، رو به ستاره کرد: دخترم   شهی . دست ستار چند بارپشتش زده شد: نگران نباش پسرم همد یوقت تنهام نذار چیدارم، ه 

  التونیگفت: شما خ ی دوخت با لحن شوخ  ن یسپارم مراقبش باش. ستاره نگاه پرازعشق شو به آه یروبه تو م   نیبه بعد آه نجایازا

  یاز ته دل گفت: آ  نیوقت چشمش هرز نره و هوس زن گرفتن نکنه. نو ه ی  دمیراحت باشه عمو! شش دانگ حواسمو بهش م

بهش رفت:   ی توپ  ۀچشم غرّ نیوقت سر وگوشش نجنبه. آه  هی که  یکن  ی م  خشیچهارم ی از االن دار ادی! خوشم مستاره ی گفت

  اکو یمردم بوده...... با اومدن د ی چشمم دنبال دخترها دمیسن رس  نیمن تا به ا کنه یندونه فکر م یحاال هر ک ن، یخجالت بکش نو

کنم خوشبخت  ی گفت: پسرم مبارکت باشه دعا م  یه داد وبا لحن پدرانه ایبه عصاش تک اکویشد. د یجد  ن یبه اون جمع نو

 دخترمو داشته باش نذارآب تو دلش تکون بخوره.  ی جون تو وجون ستاره، هوا د یبش ر یوعاقبت بخ

هم دارم، قدمش روجفت   گهیدختره د ه ی از آهو  ر یاز االن غ نیحرف پسرشو گرفت: خان نگران نباش  ۀحتماً خان! هاجر دنبال -

ماتون سالمت باشه هاجرخانم.... بعد ازتعارفات معمول آهنگ خاص عروس  زد: چش  یلبخند  اکویبار د ن یاول یچشمام جا داره. برا

 بچه ها عروس و داماد رو وسط  فرستادن......  یاهویوه  غی وداماد نواخته شد که با ج

بود با چند قدم   لدایاسمش به عقب برگشت. گ دن یبا شن وان؟یآقا س  وان؟ یکم کسر نباشه... آقا س  ی زی مراقب بود تا چ وانیس 

زل زد : کژال گفت شما باهام  وانیس  یشلوغ کرد ودوباره تو چشما تی به جمع ینگاه لدای؟ گ نیالزم دار ی زی: چستادیمقابلش ا

دختر   نیبا ا یبا خودش گفت:آخه من چه کار  وان یشد. س  نییباال و پا لدایگفته؟ سر گ  الگفت: کژ یج یبا گ وانی. س نیکار دار

  د ییکرد: شما بفرما لدایرو به گ رکردمیکرده که من بدبخت مثل خر توش گ  یکار  ه یکژال باز سرخود   نیاشم؟ اتونم داشته ب یم

روبروش نشسته بود: من در   وانیبعد س  قه ی کرد ونشست.... ده دق دای پ ی خلوت ی گفت وجا یچشم  لدای. گامیمنم االن م د ینیبش

 .د ییخدمتم بفرما
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 حرفها صحت داره؟   ن یخواستم بدونم تا چه حد ا ی زده،م یی حرفها هی فکرکنم خاله تون به مادرم -

 رک باهاتون حرف بزنم؟  د یشیناراحت نم-

 !د یموضوعه، منم انتظاردارم که راست شو بگ  نیبه خاطرهم نجامیهم خوبه! اگراالن ا یلیخ-

تازه کرد: من از شما خوشم    یگرفت ونفس  نییفته درسته، سرشو پاگ  یهرچ ی به مادرتون گفته ول یدونم خاله ام چ   یمنم نم-

موضوع رو به دامون بگم اما خاله کارمو راحتتر    نیا ی بگم خوش که نه! بلکه دوست تون دارم، برام سخت بود که چطور د یاومده با

تاب نگاه   زدیبه اطراف دو دو م لدای گ ی. چشماد یبهم بد  حیجواب صر  هی منم انتظار دارم  ه؟ یچمن   ۀ تون دربار دگاه یکرد، حاال د

 رو نداشت.  وانیس  م یمستق

هرگز سر راهتون سبز نشم.   گه یبود د یاگر جوابتون منف دم یمن محترمه قول م ی که باشه برا یخانم نظر شما هرچ لدای گ د ینیبب-

 شدم.  ریفلگ سراصل مطلب، غا د یکردم زود بر  یدوخت: فکر نم  وانی نگاه ازاطراف گرفت و چشم به دهن س  لدایگ

 سراصل مطلب. رمی وم اد یبدم م ی نیگفتم که! از مقدمه چ-

 مامان ودامون بگن. یندارم هر چ یراستش من حرف-

سؤالم   یعنی : د یپرس  وانیکرد. س   یم  یکند و باهاشون باز ی م  یکی یک یشال شو  ی ها شهیمنتظرجوابتون بمونم؟ ر  د یبا یعنی-

  عی و دستپاچه گفت: قبوله، سر فیضع  یی قبل از رفتن با صدا د،یلرز ی بلند شد ازاسترس دستاش م لدایقدرسخت بود؟ گ نیا

 ...  ترو تو شوک جا گذاش  وان یازاونجا دور شد  وس 

گرفته باشه، با    ش یگونه هاش نشست، انگار که آت ی بودن. ناخوداگاه دستهاش رو یکوبیوارد سالن شد همه سرگرم رقص وپا ی وقت

ارتکاب جرم گرفته باشندهراسون گفت: نه...نه...نه   نیشده؟ برگشت سمت آهو انگار مچ شو ح یزیچ  لدای: گد یا پرآهو ازج یصدا

  ۀگفت وبه سرعت سمت طبق  ی بله ا  لدایلرزه؟ حالت خوبه؟ گ ی: چرا دستهات مفت. نگاه آهو سمت دستاش رستین یزیچ

داد و چشماشو بست  ه ی از اتاقها انداخت ودر رو بست. سرشو به درتک یکیکرد...خودشو تو   ی باالرفت. آهومتعجب به رفتنش نگاه م

که روبروش    نو یم  دنیرو قلبش گذاشت. با د شوودست د یکش  یغیاز ترس ج ؟ی زنیچرا نفس نفس م  لدا ی..... وا! گادیتا نفسش جا ب 

  لدایدو قدم عقب رفت، ازسرتا پا گ نو یچه طرز صدا کردنه؟ م نی! قبض روح شدم! انویم  یر یمرض بگ   ی:اِد یبود بهش توپ ستادهیا

  ۀ مثل گرب شوکنارش زانو زد چشما  نوی ُسرخورد ونشست: آره حالم خوبه. م ن یزم ی رو یرو اسکن کرد وگفت: توحالت خوبه؟ با زار 

دوستهاش محسوب   نیازبهتر یکی نو یچشماشو بازکرد. م لدایگ  ده؟یمزاحمت شده؟چرارنگت پر ی: کس د یشرک تنگ کرد و پرس 

  ی سؤال ۀاف یتو سکوت نگاهش کرد. ق نویاتفاق خوب برام افتاده؟م هی : هی از شاد ا ی هی دونست لبخند رو لبش عصب ی شد، نم یم

 ! وانی! س وانیکرد ادامه بده: س   نومجبورش یم

 افتاده؟ دِ حرف بزن نصف جون شدم.  ی اتفاق وان یس  یبرا-
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 کرد.   یازم خواستگار-

 ؟ یک-

تو اون لحظه با اون حال خراب    هیگفت جوابت چ  یاتفاق افتاد! اون قدرشوکه شده بودم که وقت  ییهوی! شیساعت پ م ین نیهم-

فرود اومد: خاک تو   لدا یسر گ ی رو نویقرض گرفتم و الفرار. دست م  گه ید ی جوابشو دادم فقط دوپا داشتم ودوتا ی دونم چ ینم

گفتم که هول    ؟یزن یمعترض گفت: چرام  لدایگ ؟ یبهش نگفت یچیقت توهاون و ردهک یسرت کنند دختر! پسره ازت خواستگار

که   ششی کرد .آرا  یتموم مدت تو سکوت به حرکاتش نگاه م لدایکرد. گ  شیآرا د یرفت و تجد  نهیی بلند شد سمت آ نویشدم. م

 ؟ یایتو نم  نییپا رمیتموم شد برگشت گفت: دارم م

در رو رها نکرده    ۀریاون پسره رو تورکنه.....هنوز دستگ  گهید  یک یجا بمون تا  نیبا تأسف تکون داد:پس هم ی سر نو ینه نه نه. م-

 ؟ یچ یبرگشت: برا  نویصبرکن. م نویبا شتاب گفت: م  لدایبود که گ

 نگاه کنم.  وان یتو صورت س   شهیمن روم نم یشرط که ازکنارم تکون نخور  نیبه ا امیباهات م-

 ؟ یترس   یکه ازش م والستیچرا؟ مگه ه-

 نه! من معذبم. -

 منتظرمه.   نییاون پا زدانیشد  رمیزود باش د  ؟ یبخار باراومد  یو ب   یتو چرا خجالت ،یی به اون پررو الیموندم دامون ودان-

 ؟ یبر یی جا زدانیقراره با -

رفت. تو   نییپا ۀ به طبق  نو یانجام داد و لباسشوعوض کرد. همراه م یمیمال   شیزود آرا ی لی.... خشهیرمیداره د گه ینه،دِ زود باش د-

با   زدان یخانم دعوتشو قبول کنه.  هی خواست باهاش حرف بزنه مثل  وانیاگر س  اره یدرن ی باز عیبهش گوشزد کرد باز ضا نویراه م

 ؟ییدایم کم پخان لدایکرد: احوال گ لدایرو به گ د ی گونه شو بوس  ی رفت رو متشلبخند به لب س   نوی م دنید

آماده   زمیکرد:عز  نوی کنم. رو به م ی گفت:خواهش م لدای رو گرفت درجواب گ نویدست م  زدانیجون.   زدان یازماست  یکم سعادت-

  وونمید  یدو کلمه حرف حساب با اون پسرعمو ه یرفتن بود: البته!  یبرا  ید ییمهرتأ  نو یعروس و داماد؟ لبخند م شیپ م یبر یا

 . رمیگ یدارم که اگربهش نگم غمباد م 

 امشبو خوش باشه گناه داره.  هی بذار  نوجون یم-

 ؟ یکن  یدوستته ازش دفاع م   نکهیازا-

 بذارامشبو توآرامش باشه.  ی نه به خدا!ول-
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 موافقت کرد وبه همراه اون دوتا رفت....   لدایگ  ؟ یایجون توهم م لدایخوب گ زدان، ی کردم آقا  یشوخ-

  زدانی دنینصفه موند. د نوحرفشونی. با سالم بلند مزدنیمخصوص عروس وداماد نشسته و با هم حرف م  گاهیجاتو ن یوآه ستاره

رو   گهیبه نوبت همد  لداهمیوستاره وگ  نو یرو بغل کردن، م گهی! همد ق ینارف ق یرف نجاستیا ی ک نی لبخند به لبش آورد: به به بب

 گذره؟   ی! بدون ما خوش منی داداش آه  ی: هنیبرگشت سمت آه نو ی. متنگف ک یدرآغوشش گرفتن و به ستاره تبر

رو   چموش ۀدختر ن یا یهنوز نتونست زدانی ازدرد اخم کرد:  ن یکفش محکم به ساق پاش زد.آه ۀبا پاشن نو ی! میلیبدون تو که خ-

 . یکرد  دمیاامبه تو بود که ن دم یتر شده! ام ی وحش نکه یا ی آدم کن

دهنم وا   ی گذشته ا  نیبه کارت ندارم، نه جانم!هنوز برام همون آه یکار  ی مواظب حرف زدنت باش! فکرنکن داماد شد  ن یآه یه-

 . شهیبسته نم گهیشد د

چشمت ابرو،   یبهت بگه باال  هی ستاره جون کاف ن یبه ستاره زد: بب ینامحسوس چشمک نوینکن. م تشیشوهرم گناه داره، اذ نو یم-

داد و ستاره غش غش درحال   ی گوش م نوی م  یبا دهن باز داشت به حرفها لدایکنم برات. گ  یبه خودم بگو، آدم که نه سوسکش م

 کرد.   ی بود، نگاهشون م دنیخند 

 هم رو تو اثر گذاشته.  نویم  یوونگ ید قه یدو دق  نیتو ا نکه یستاره مثل ا-

 . کنهیم ی خداره شو یشناس  یدخترعموت رو خوب م نیآه-

آورد. چشم همه از تعجب زده    رونیزبون شو تا ته ب نو یکنم. م  یچه کارت م ی فتیب  رمی اگرگ یدون ی! خوب م نوی! منطورهیاِ پس ا-

تو    زدانیسنگر گرفت:   زدانیپشت  نوی دو گام سمتش برداشت که م  ن یبود. آه ده یزنشو ند  ی رو  نیتا حاال ا زدانی. رونی بود ب

رفت که ستاره    ینومیبه طرف م نیهنوزتو شوک کارهمسرش بود. آه زدانی! گهیبکن د یارک  هی  ؟ یکن  یبر و بر نگاه م  یدار

 صد تاچشم بهت زوم شده.   ستیکارها ن نیاالن وقت ا نیصداش زد:آه

 . یو بردآبروم ؟ی بود که کرد ی چه حرکت زشت نیکرد: ا نو یرو به م زدانی. زمیندارم عز یبه خاطر تو باهاش کار-

که تا اون مدت   لدای . گد ید  یکل کل من و زنت رو خواه  ش،یتو زندگ  ییایتازه قسمت با ادب کارش بود بذار ب نیجون ا زدان ی-

 نگاه کردن تا مفهوم حرفشو بفهمند. لدایوستاره به گ  زدانی بدبخت برسه.  ۀ و ستار  زدانی ساکت بود گفت:خدا به داد 

  رون یاز سنگرش ب نوی . مگمیبعداً م نیدوتا رو براتون رو کنم بذار  نیدرخشان ا  ۀکه پروند  ستیوقتش ن  گم،االنیبه خدا راست م-

  یلیتکون داد: نه که خ یسر  لداینه من. گ اههیکه س  نه یآه ۀ پروند  نیتازه ا  ی اون دهنتو ببند  شهیشده م ل یذل ی لدایگ  یاومد:هو

 برسه!  چارهیگفت: خدا به داد منِ ب  یلحن مسخره ا   ه یبا  زدان ی! دهیتو سف  ۀپروند 
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  ن یزد: بهتره تا ا ییلبخند دندون نما  نوی. مستین گه یهم که م یاونطور  کنهیم اد یداغشو ز  ازیداره پ لدایگ  نیا زمیجون!عز زدان ی-

فعالً! دست    گم،یم  کی جون بهتون تبر ن،ستارهیجون، خوب داداش آه زدان ی می بهمون نزده ما بر گه یاَنگ د ه ی  دهیورپر  یلدایگ

 شام برد.....  زیم ترو گرفت و به زور سم  زدانی

حواسمون   وانیراحت منو س  التونیپدرش گذاشت: نه بابا خ ی بشقاب غذا رو جلو مانیکم وکسر نباشه؟! سا  یزیبابا چ مان،یسا-

 . زهستیبه همه چ

 ستاره چطوره؟خوبه؟ -

 شنوه.  یوگل م  گه ی! کنار داماد شاخ وشمشادتون نشسته داره گل میعال-

 . نمیبب ی روهم تو لباس داماد وانیتو وس  ی خوب خدا رو شکر! انشاءا...بزود-

  اکونشستیکنار د ی رو صندل مانیبابا؟ سا  ه ینشست : خبر اکویرو لب د  ی . لبخند شادینیب ی م ی باباجون، انشاءا... بزود ینی ب یم-

 هست.  ییخبرها ه ی وانیس   نکهیوقورت دادن گفت: من نه، اما مثل ا  دنیازغذاشو تو دهن گذاشت بعد ازجو یقاشق

بعد که   ستی اول فکرکردم حالش خوش ن زنهیم ج یموقع کارکردن گ دمید ی دهن پر گفت: چند بار  نباربایا ؟ی دون  یتو ازکجا م-

خوردن نداشت وبا   ی برا ییاشتها اکو ی. دگم یخواهر دامون رو م رکرده،ی خانم گ لدایگ ش یآقا گلوش پ بله!  دم یگرفتمش د  رنظریز

  د یپدرش د ی. اشک شوق رو تو چشماارمیبراتون ب  گه ید ی کیبرم  ومدهیازغذا خوشت ن  گر: اد یپرس  مانیکرد، سا  یم یغذاش باز

حاال که   د ی نیرو بب  وانی س  یآروزتونه داماد نیگفت ی کردن نداره! مگه خودتون نم  هی گر نکه یقربونتون بشم ا یزد: اله  یلبخند 

 .یخوشحال باش  د یآرزوت برآورده شده با

قاشق شو تو   مانیشب داماد کنم. سا هی وهر دوتاتون رو تو   یکن  دایکه توهم جفتتو پ  دوارمیاشک شوقه، ام نم یخوشحالم،ا-

کنم تا    یم دای دخترخوب پ ه یگردم  ی باشه منم م نهیشما ا یو پاک کرد: اگر آرزو برداشت و دوردهن ش  یبشقاب گذاشت دستمال

پدرشو تو دستهاش گرفت: شما جون   ۀد یچروک یدستها مانی: ممنونم پسرم. ساد یشک ی نفس آسوده ا اکو ی. دد یشما خوشحال بش

 نزد....  یحرف گه یازگوشت رو تو دهنش گذاشت ود ی کیکوچ ۀ انداخت و تکّ نییسرشو پا اکویکنم خان. د  ینم غ یمن در  یبخوا

جوونها در حال رقص بودن. آهو مدام با اسپند چشم حسود   نیدرب  نیشروع شد. ستاره وآه یکوبیاز شام دوباره رقص وپا بعد 

رجون  به آهو زد: نه ماد یدود گرفت. ستاره چشمک  یمادرش معترض گفت:بسه دختر تموم لباساشون بو   نکهی ترکوند تا ا ی روم

دستشو دور کمرستاره حلقه کرد آروم سرشو کنار گوشش برد: نگفتم   ن یشوهرمو چشم نکنه. آه ی بذاراسپند به راه باشه تا کس

که واقعاً    یبزن یا گه یحرف د هی اثره بهتره  ی ب گهید دتینکن! ممکنه کاردستت بده. لبخند ستاره پهن تر شد: تهد  طنتیش 

  دم یبهت نشون م میتنها شد  ی باشه وقت ؟ یر یگ ی نم یجد  گه یحرفهامو د نکه یباال رفت:نه بابا! مثل ا نیآه  یابرو  ی تا ه یبترسم. 

تونم    ینره منم م  ادتی! توهم ییپررو  یلیاز حدقه دراومده گفت: خ یی. ستاره با چشماشنیم یواقعاً عمل دامیبه بعد تهد  نیکه ازا
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ستاره   یدونماکاره. لبخند دن ی نکرده بودم خانمم رزم نجاشویشد: فکرا زون ی آو ن یآه یَشل وپَلت کنم. لبها ی حرکت رزم هیبا 

 .نیمراقب رفتارتون باش  یلیخ د یبا نی پهن ترشد:هم تو هم اون نو

 کاره.   یرزم  ه یشوهرش نازک کرد:فراموش نکن کژال هم  یبرا یی ابرو ؟پشتیچ یبرا  نینو-

خداعاقبت ما رو   م،یبا شماها سرکن میکاسه اس و منو پسرعموم مجبور ه ینبود شما دخترخاله ها دستتون تو  ادم یآهان اصالً -

تونم بله   یم  رنشدهیهنوز د یمونیاگر پش زمیحلقه کرد آروم گفت:عز نیزد ودوباره دستشو دورکمرآه   یبگذرونه. ستاره چرخ ریبخ

. ستاره  ستی هم قشنگ ن شیحرفو نشنوم ستاره، تازه شوخ ن یا گهی! دم؟مونیگفته من پش  یکرد: ک   یاخم ن ی. آهرمیرو پس بگ 

  یدست وسوت وهورا   یرسوند. با صدا انیحرکتش رقص رو به پا نیکرد: بله سرورم! با ا ی میفاصله گرفت ودربرابرش تعظ نیازآه

 شون برگشتن.... گاهیبچه ها به جا

:  د یکش ینشست، نفس راحت نیزم یتموم شد.هاجر کفشهاشو از پا درآورد و رو  ی وخوب  ریاون که خسته بودن اما مراسم به خ با

اون   د،یرس  انیمنم به پا  تیو کنارهاجر نشست: مسئول د یکش  ی. ساره آهذارمیراحت سر رو بالشت م  الیشکرت! امشب با خ ایخدا

نشسته و داشت آروم   نیکه کنارآه ی باشه. رو به ستاره ا ی رانجام رسوندم خدا کنه ازم راضرو که به خواهرم داده بودم  به س  ی قول

:  د ی.هاجر پرس یشد  امرزت یمادرخدا ب ه ی دخترم، درست شب یخوشبخت بش یزمزمه کرد: اله رلبی کرد ز زدن یبا هم حرف م

  ینگران چیه گه یمادرشه،د  یکرد: آره، کپ  اکبود رو با سرانگشت پ دن یچک ۀکه آماد   یپاهاشو جمع کرد اشک ؟سارهیباستاره ا

 بابتش ندارم.

آب تو دلش   ذارم یزنده ام نم ی دخترمه، از تموم جهات دلت قرص باشه که پسرم مراقبشه، تا وقت  گه یساره جون،ستاره االن د-

 چه زود گذشت!  میباهم آشنا شد  نیبود توماش  روز ی د نیو ادامه داد: انگارهم د یکش  یتکون بخوره.آه

  یازدواج کنه منکه تو خوابم نم یپسر شمال ه یکه ستاره با   رسهیم یروز   هی دونست   یم  یاش خبر نداره، ک  نده یکس ازآ چیه-

 . دمید

 خسته شدم. ی لیهاشه، ساره جون من برم استراحت کنم خ یخبر ی ب نیبه هم ی زندگ ۀ مز-

 باال رفت....  ۀ به طبق رگفتنیشب بخ  ه یبرو استراحت کن. هاجر با  زم،یبروعز-

توجه شوجلب کرد. آروم سمت   ی پچ پچ یاومد. صدا رونیآب خوردن از اتاق کنار آشپزخونه ب  یبرا نی گذشته بود. نو مه یاز ن شب

کرد.هردو به عقب   ی زنند. اِهم ی که دم درسالن نشستن ودارن باهم حرف م د یرو د نیصدا رفت. در کمال تعجب ستاره وآه

از شماها بپرسم، به ساعت  نویا د یشو به درسالن داد: من با هی تک ن ینو ؟یدار ی: توهنوز بتباال انداخ ییابرو ن ینو دنیبرگشتن. با د 

 د؟ یبخواب د یخوا یصبحه! نم کینزد ن؟ ینگاه کرد

 ؟ یبه فضولش چ-
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  یز یکه فردا چ  د یحرفهاتون رو نکن ۀشبه هم ه ی ن یم هستبگم شما از االن تا آخرعمرتون وردل ه ینداره، ول  ی به من که ربط-

 .نیگفتن به هم نداشته باش  یبرا

شو از درگرفت: ازما گفتن بود   هی تک نینباشه. نو ی بعداً تکرار  ینگم که حرفهام برا ی بگم وچ یدونم چ  یتو بروبخواب خودم م-

 گناه داشت. ؟ یداشت کارش یزد: چ ی . اونها رو به حال خودشون گذاشت. ستاره لبخند ریخانم البته سحربخ رستارهیشب بخ

 .یاون گناه نداره هنوز اون مارمولک رو نشناخت-

 . شهیوقت بشنوه بد م  هی  نیآه-

 نگران ناراحت شدنش نباش. میحرفها با هم ندار نیازا ن یمنونو-

 !نیآه-

 جانم!-

 . میماه عسل کجا بر  میکرد ی عروس  ی وقت  گمیم-

 مونده.  گهیسه چهار ماه د یاووووووه کو تا عروس -

 تو حاال بگو. -

 هنوز بهش فکر نکردم. -

 . یچشمان ستاره زل زد: بفرما خانم ی ن ی تونم بگم؟ با عشق به ن یمن م -

 . سیسفر اروپا مثالً سوئ م یهوووومممممم....بر-

 بذار به وقش که منم فکرهامو بکنم.   یول ه یفکرخوب-

 س؟یسوئ  می بر ادیتو خوشت نم  یعنی-

 بهتره.  ینطور یباشه ا ز یبذار سوپرا ی ول  ادیبدم نم-

ها.   هیما نی توهم ی زی چ هی بهش زد:  ی! دست ستاره رو تو دستش گرفت وبوسه ا ؟یدون ی هنوز نم نکهینه ا زه یپس بگو سوپرا-

ستاره   ی شانه ها نباری. اایدن  ییانتها ی ب ۀدوست دارم، به انداز  نیدخترونه اش گفت:آه  یچسباند با ناز وادا  نیستاره خودشو به آه

 .یا  گه یهر وقت د شتراز یخودش فشرد: منم عاشقتم ب شتربهیقفل شد و ب   نیآه یتو دستها
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 ن؟ یآه-

 ! نیجان آه-

 ؟یوقت تنهام نذار چیه ی د یقول م-

  رون یخودشو از آغوش همسرش ب ؟ید یسؤالو پرس  ن یا یچ ی برا ذارمی! معلومه که تنهات نمن؟ی دل آه ز یعز هی چه حرف نیا-

لبش   ی رو نی و...انگشتان آه ی بش ریبرسه ازم س  ی روز هی ترسم   یترسم،م  یشد:م ره یدرشت وخمارش  بهش خ یبا چمشا د یکش

  نیاول یکه برا  ی مون  یم  یهمون ستاره ا شهیهم شم، ینم ریوقت از تو س  چ ینزن، من ه خودی حرف ب سسسسینشست: ه

 ؟ ی خند  یستاره موجب تعجبش شد: چرا م ۀبلند خند  یروزعاشقت شدم. صدا

 یاون لحظه خداخدا م ی عنی ادته؟ یهم اومد:  ن یآه یلبها  ی. خنده رو یفکرکردم دزد م، یافتادم که با هم ربرو شد  یروزِاول  ادی-

  یخونت حالل بود. ستاره آه حسرت بار د یرس  ی بودم که اگر دستم بهت م ی اون قدر ازدستت عصبان ینش کتر یکردم بهم نزد

 ؟ ی: چرا بلند شد د یبلند شد. ستاره پرس  نیبودن! آه  یی : چه روزهاد یکش

با بودن   نی هبلند شد:آ ن یازآه تیبارمون کنه. ستاره به تبع گهید  ۀکیت   هی  نهیوما رو بب اد یب گهید یک یترسم  یتو،م   میبهتره بر -

حل   نیدر آغوش گرم آه هو یدونم.   یم ایدختر دن  نیهم ندارم االن خودمو خوشبخت تر ییآرزو چیترسم، ه  ی نم ی چیازه گه یتود

که   د یرو بوس  ییبود. دستهاشو دورکمرش حلقه کرد، جا دهیبود که تا به حاال شن یقی وس م نیباتری تپش قلبش ز یشد. صدا

 شد.نجوا گونه لب زد:عاشقتم....  یوباعث آرامشش م  د یرس  ی به گوشش م شی زندگ ۀ زند  یق یموس  یصدا

  ی ! مگهی کرد: دِ نه د ی نوچ بلند  نیبذاربخوابم. نو ؟ یچشم بازکرد معترض گفت:مرض دار یبه سخت ن ینو ی ها تیآزار واذ با

.  هیالزام  یتو کالنتر  ی تماس گرفتن حضور جنابعال ی بلند شو ازکالنتر ،یر یو قلوه بگ  ی دل ند  اریسحر با  یکهایتا نزد یخواست

از تو کمد درآورد و سمتش  یراهنیپ ن یرو گرفتن؟ نو روان یشده؟ س  یز ی: چشستخمارش پر زد تو تخت ن یخواب ازچشما

ت لب تخت نشس ن ینو ؟ یکالنتر دبرمی با ی چ ی! نگفتن برا رمی م یم  یبگو دارم از نگران ی زیچ ه یپرتاب کرد که توهوا گرفتش: 

  ؟یچ وانی: س د یاش کش ده یژول یبه موها  ی. دستیدونم، بهتره زودتردست بجنبون  ی نم یچ یبه خودش گرفت: من ه یژست جد 

 اد؟ یاونم م 

اومد: تا من لباس بپوشم به ستاره هم بگو آماده   نییبه خودش داد از تخت پا یاون بنده خدا دو ساعته لنگه پا منتظر توئه. تکون-

 بشه.

 وقته منتظره.   یل یستاره خانمتونم خ-

 : زودتر آماده شو تا اداره ها بسته نشدن. ستادیسمت دررفت همون جا ا ن ینفرم. نو نی حساب من آخر نیپس با ا-
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  رونیلباسهاش با سرعت باد ازاتاق ب دنیز پوش به دو هست... بعد ا کیاشاره کرد: نزد  یواریبه ساعت د نیمگه ساعت چنده؟ نو-

  ن؟ینکرد دارمیگفت: چرا زودتر ب یعذرخواه هی پشت رل نشسته بود. با  وانیرفت... س  رون یتو سالن نبود. با دو ب ی اومد. کس

رو تماشا  رون یبغ کرده که ب ۀشد. کژال کنار ستار لیگرفته بود. به عقب متما نو یماش  جو یبه حرکت دراومد. سکوت بد  نیماش 

: د یپرس  نی. از نو زدیم زمشکوک ینبود و همه چ ی سکوت براش عاد نی .ازدی نم یحرف چیه نیکرد نشسته بود. بدتر از اون نو یم

کرد. برگشت و    یم  یتو سکوت رانندگ  وان ی. س ادسمت باال تکون د ی سر  نیافتاده؟ نو ی اتفاق ن؟یهست ی جور هی چراهمه تون 

 نپرسه تا به مقصدبرسند..... یسؤال  گهیداد د  حیترج

تموم شد   ی... کارشون که تو کالنتر میکن  یم  ریروهم دستگ  روانیس  یتون،بزود   یگفت: ممنون ازهمکار یبا ناراحت سرگرد

 شدن...... نیسوارماش 

 . یفهمی م ی گفت: بزود ی لحن سرد م؟بایریم یی : جاد یپرس  وانینبود ازس  رخونهیکه دقت کرد مس خوب

نه؟ ستاره   ایشده   ی چ د یگ یبه منم م نیهست یجور  ه یهمه تون  میزد  رون یکه از خونه ب ی چه خبره؟ ازوقت نجاینفر بگه ا هیبابا -

گفت که ستاره اشکاشو پاک کرد. بدون   یز ی. کژال آروم درگوشش چختی فرور  اریاخت یبگو؟ اشک ستاره ب  ی زیچ ه ی حداقل تو 

 شد.  رهیخ نرویبندازه دوباره به ب ینگاه ن یبه آه نکهیا

بشم! دستش به طرف   ادهیخوام پ یزد: گفتم نگهدار م ادیبه حرکتش ادامه داد. فر وان یبشم؟ س  ادهیخوام پ یبزن کنارم وانیس -

به   ؟یکار دست خودت بد  یخوا  یم  ؟یشد  وونهی پارک کرد مثل خودش داد زد: د ابون یزد رو ترمز و کنارخ وانیدر رفت که س 

هم توش   یوسکوت بد   هی جور ه یکه رفتارهمه  د یبش ینیکه از سرظهرسوارماش   نیودمن ب یزل زد: اگر شماها جا  وانیصورت س 

  ادهیپ نیبهم بده. از ماش  یجواب درست وحساب ه ی  ستین یک یکنم  یهم سؤال م یهرچ د؟ یکن یشک نم د؟یکن  یکارمیباشه چ

شدن رو گونه هاش.   یلیدن. بغض ستاره شکست واشکهاش س ش  ادهیبا هم دنبالش پ ن یو نو وانی رو رفت. س  ادهیشد وسمت پ

بهش   یجور ه یهم نباش بچه ها  نینکن، نگران آه ت یقدر خودتو اذ ن یکژال شروع به ماساژ دادن شونه هاش کرد:قربونت برم ا

  ره، یم ی کژال اون م شه، یسرپا نم گهیدونم د ی شکنه، م ی اره،میهاش گفت: اون دووم نم ه یتو گر د ی . دماغشو باال کشگهید گنیم

بازوشو   وانیستاره گذاشت..... س  ۀشون  یاومدن، سرشو رو  نییکژال هم خودبخود پا یاش شدت گرفت. اشکها هی رگ ره، ی م یم

که حرفمو بفهمند.   ییجا رم یگفت:م د یشد  تیدرهم وعصبان یبا اخمها ؟ یر یم ی کجا دار نم ی: صبرکن ببد یطرف خودش کش

که از برادر براش    یرو به پسرعموش بده، به کس  یحشتناکنداشت خبر به اون و نویکرد. توان ا ی هشون متو سکوت نگا نینو

  ی زد. ب  ی دورخودش چرخ  وانینه؟س  ایشده  ی چ ی گ یکنم! حاال م  ی : خوب گوش مستادیا وانی س  ۀن یبه س  نهیبود. س  زتریعز

  ؟ی: تو چد یپرس  نیازنو د یرو که د وانیباز سکوت س  یبود. وقت  نیسنگ  ی لیگفتنش خ د یبه موها وصورتش کش یحوصله دست

بلندش سکوت   ادیفر ، یزنیمثل بلبل چه چه م یحرف بزن  د ینبا یوقت ی شیالل م یحرف بزن د یبا ی وقت ؟ یگرفت  یتوهم الل مون 

به صورت   یکالفه دست وان یشدن. س  یصورتش جار یبه پهنا نینو ینه؟ اشکها ایشده  ی چ گه یم یکیروشکست: باألخره   ابونیخ

شده؟ بابا دلم شورافتاد!   یچ د یگ یشده؟ چرا نم ی:چد یپرس  ی با لحن آرومتر ن ینبارآهیفاصله گرفت. ا نیو ازآه د یخسته اش کش

نشسته   ابونیجدول خ ی که رو یوانیوسردرگم به س   جیگ نیشد. آه  لیبه هق هق تبد  نینو یصدایب یۀ شده؟! گر یبگوچ نینو
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شد. کنارش نشست. با   وانیس  کی. نزدردنگاه ک زد یکه ضجه م ی نیکردن، به نو  یم  هی گر نیکه داخل ماش  یبود، به ستاره وکژال 

بلندتر   یبه من نگاه کن. جوابش سکوت بود. کم وان یبه خون نشسته گفت: س  ییکه لرزش به همراه داشت، با چشمها ییصدا

اشک که مهمان   ی برگشت. حلقه ها شونیمنگ وپر  نِ یبه طرف آه وانیتوسرم شده! صورت س  یبگو چه خاک وان ی! س وانیگفت: س 

تا بغض شو پس    د یکش ی آه ؟ یشو دار دنیبه خودش گرفت:طاقت شن  ی چشماش شده بود رو پس زد. صداش بغض ولرزش خاص

باز بغض شو فرو   وانیبمونه. س  وانیحرف س  ۀقفل بشه وآشفته منتظرادام   نیبه زم نیبود تا آه یمادرکاف  ۀبفرسته: مادرت! کلم 

شو با خودش ببره، کارت شو برداشتم تا برسمونم بهش،داشت   یعتباررفت کارت ا ادش یاز خونه خارج شد...  یداد: امروزصبح وقت 

منتظر شد   د ی جلوتررفتم دو مرتبه صداش کردم؛ برگشت، منو که د  ی. کم د یرفت، چند بارصداش زدم، نشن یم  ابونیاز کنار خ

اتفاق افتاد،اون قدرسرعتش  ظهلح  هی  زتویهمه چ ن ی....آهینیدفعه.... ماش   هی دفعه...... ه یشدم که  یم  کشیبهش برسم، داشتم نزد

فرستاد، بعدش...بعدش روهوا معلق شد    نییوبغض شو به زور پا د یکش ی اومد سمت مادرت و بعدش.....آه میباال بود که مستق 

 شو مهار کنه، صورتشو تو دستهاش پنهان کرد...... هی نتونست گر گه ید وان ید کرد.... س ومحکم به آسفالت برخور

بود   شبید ن یفته،همیمادرش ب یبرا یاتفاق نیرو تو ذهنش مرور کرد، امکان نداشت چن وانی س  یشوک زده حرفها نیآه

شد. قدمهاش  اده یپف کرده پ ییشماباز شد. ستاره با چ  نیکرد. در ماش   یو براش دعا م  د یپاهاشو کش ن یزم ی رو یازخستگ 

 اومد....... یباال نم ی از کس ییصدا ؟ یخوب نی: آهدکنارش زانو ز  د یرس  نیشد تا به آه یبرداشته م نیسنگ 

شدن.   ادهیپ مارستانیب ی بعد جلو کساعتیبود.  نیتو ماش   یاون عقب نشسته بود. سکوت بد  یجا ن یجلو رفته وآه نبارکژالیا

غم بزرگ بود تا اونو از   نیلحظه بسترآبستن ا ن یتو ا  ایدن نیداشت، انگار ا  یخوب هماهنگ  د یغروب دلش همزمان با غروب خورش 

  ی م ه یداشت گر ی کی. د یبه گوشش رس  یی ضجه ها یباال رفتن. صدا ۀ داشت. طبق ی برم دم شونه به شونه اش ق نی. نوارهیپا درب

  غیصاحب ج ی به صدا هی نبود. ستاره خودشو قبل از بق ی خوب ۀنشان نیشد. ا یدرهم تالق   وانیو س  نی . نگاه نود یکش یم  غ یکرد وج

رفت ازحرکت   یدامون داشت ازحال م  یادسته  یرو پشت سرگذاشت. از دور خواهرشو شناخت. آهو رو  دور یکر چیرسوند. پ

شده؟   ی :مگه چد یبرگشت پرس  ج یه خودتو محکم نشون بده. گآروم گفت: به خاطر خواهرت هم شد  ستاد یکنارش ا  وانی. س ستادیا

 گفت: خدا بهت صبربده پسرم.   یخفه ا  یوبه طرف بچه ها رفتن. ساره با صدا  د یدستشو کش وانیس  زنه؟یم غ یج ی چ ی آهو برا

  خت،آهو یر ی به جمع حاضر تو سالن کرد همه بودن. زن عموش آروم اشک م ی. نگاهکشهیهنوز نفس م  ی ب یخاله خدا نکنه، ب -

  ؟ یراومد ی : دد یبه صورت پر از اشکش کش ی اش ستاره نشسته بود. دامون کنارش اومد. دست گهیرو محکم بغل کرده و طرف د 

ُسر خورد ونشست.   نیزم یرو  وار یبه د هی. تک زدیآخرفقط تو رو صدا م ی دما  مد  نیکه چشم انتظارت بود؟ ا ی !کجا بودرید یلیخ

! دامون کنارش  نمشیب ی کجاست؟ نم نینبود انگار با خودش حرف زده باشه : پس آم  ی چشم به اطرافش دوخت ازبرادرش خبر

تا برگرده، تو راهه    فتمباهاش تماس گر شیساعت پ ه یزود راه افتاد سمت بوشهر  یلیندادن صبح خ ی زانو زد:بهش مرخص

وآشفته اش کرده بود. پرستار ازبخش مراقبت ها    دهیهاش درهم تن  یتاب  یت که ضجه ها وب رف یبرگشته. بلند شد طرف خواهر

  شهیراهشو طرف پرستار کج کرد: خانم پرستارم ن یآه ن؟یرو شلوغ کرد نجایشد:چقدرا ی عصب ادیز  تیجمع دن یاومد با د رون یب

 نم؟ یمادرمو بب
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صورت پف آلود شو   ؟ یمکث کرد: مطمئن یلحظه ا  ن ی.آهامی. آهو با دو خودشو به برادرش رسوند: داداش منم مقهی فقط چند دق-

گفت وداخل   ی فی ضع ۀداره. بل  ت یبرام مسئول د یطولش ند  ادیرو بهشون نشون داد: ز  ی تکون داد: آره! پرستار ته سالن رفت و در

پرستار رو به داخل   نیبلند آه  یبودن ازحال رفت. صدا دهیوش کشر  ید یسف ۀکه پارچ یجسم دنیشدن..... دم درآهو با د 

کرد.مطمئن شد که افت فشار داره. پرستار    یشو بررس  تیبردن. پرستار وضع ی ا گه یرو به اتاق د گه،آهویکشوند... با کمک همد 

 داد حالش خوبه..... نانیبهش اطم

کرد انگارخواب بود. آروم   ش یکبودشده اش دلشو ر  یشانیمادر، با پ رنگ یزد. صورت ب ی رو کنار د یسف  ۀوارداتاق شد. پارچ دوباره 

خونه ات   ادیستاره ب  یآرزو داشت ، یدامادم کرد  شبیکه د ی اومدم، من ن یبلند شو بب ، یشوخ ه ی نی: مامان بگو اد یشو بوس  یشانیپ

آهو     ۀ بچ یچشمش خون،آرزو داشت ه ی چشمش اشکه و ه یکه   نین در منتظرته، بلند شوعروستو ببیو بشه دخترت، االن پشت هم 

بغلش کرد:آروم باشم   دشویاز پشت سر کش یشد... دست لیکه به هق هق تبد  ی ا ه یامانش نداد؛ گر ه یمامان... گر ، یرا بغل کن

 مونه......  یتو قلبمون م  شهیهم  ادش ی یول  اس دونم داغت تازه   یزود بود که بره، م یلیدونم خ  یپسرم، مرگه حقه، م

 نییآرام کردنش مرتب باال وپا یعموش برا ی باز بهش امان نداد. دستِ آشنا ه ی بره! قرارنبود..... گر ی زود نیعمو قرارنبود به ا-

  ینشه:به خاطر آهوهم شده جلو ر یخودشو گرفته تا اشکش سراز یشد،ازبغض خفه شده در گلوش معلوم بود به زورجلو 

 ..... ستیاون بارداره واسترس براش خوب ن ،یکار رو بکن  نید ایبه خاطر خواهرت با یسخته ول ر، یخودتوبگ 

خاک کنند که   شون یخانوادگ ۀرو تو مقبر  ی ب ی اصرارکرد ب اکو یبود.د ی بستر مارستانیکه مراسم برگزارشد آهو تو ب ی مدت تمام

 نکرد.... یاصرار  گهید  اکویبرادرم خاکش کنم. د ش یخوام ببرمش تهران پ ی اما م شنهادتونیاز پ ستاراجازه نداد: ممنون 

                ************************************ 

.قرارشد بچه ها بعد ازمراسم هاجر، به سنندج برگردن تا  د یرس  ییها یسرنخ ه یسنندج به   سیپل یهایریگ یتصادف با پ ۀپروند 

 کنه........  یخودشو ط ی پرونده مراحل قانون

زل زده   ینشسته وبه گوشه ا ی تنها رو مبل تک  نیداشت مانده بود. آم  یبد  یۀ مراسم ختم،سحرتموم مدت کنارآهو که روح یط

  یدونم حال و روزخوب  ی! منیه خودش اومد:داداش آمنشست. با حرف زدن ستاره ب  شیبدست مبل کنار یی بود.ستاره چا

حرف شما رو گوش   د یشا د یشما باهاش حرف بزن شه یم فته، یترسم ازپا ب ی م زنه، یلب به غذا نم ه یروز نم،چند ی نگران آه ،امایندار

 هست؟ ششیپ یفرستاد: کس  رونیب ی اتاق رفت،نفس شو با آه ۀبه دربست  ن یآم یکنه. نگاه

 نه! -

 ؟ یفتچرا زودتر نگ -

 . ادیمدت به خودش ب  نیتو ا د یگفتم شا-
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 .ستی خدا رو بنده ن گه یلج کنه د ی برم باهاش حرف بزنم، وقت-

 ! نیآم-

 بله زن داداش. -

 نگرانشم.  یل یخ زنه؛ی هم نم یحرف  چیگوشه ازاتاق زل زده،ه ه یمدت به  نیبخوره،تو ا ی زی کن چ ی کار  هی-

هم   نیبابت آه ی ریبخورجون بگ  یز یچ هی  ییکنند، خودتم از صبح تا حاال سرپا  یدارن ناهار رو آماده م   نییباشه فعالً تو برو پا-

 نگران نباش.

 چشم......-

برق رو بزنه که با   ز یمطلق خفه شده بود. دست برد پر یکیتار  ینموند و وارد شد. اتاق تو نیآه ۀبه در زد،منتظراجاز ی ا تقه 

به تخت. کنارش   د یکرد تا رس  دایراهشو پ ی تارک  یش نکن. به خواسته اش احترام گذاشت. تو مواجه شد: روشن نیمخالفت آه

   نی.از اد یخودشو پس کش نیعادت کنند. دستش رو شونه اش نشست. آه یکیگذشت تا چشماش به تار ی ا قه ی نشست. چند دق

  شبیرو که مادر د ی کنم دوست ندارم رو شونه ا  یصداش دورگه شد: فرارنم ؟ یکن  یکار برادرش تعجب کرد: چرا ازم فرارم

بود، اون   یناگهان  یلیرخ: رفتن ماد د یکش  یآه سوزناک نیکنم. آم یدستشو حس م ی جاش دست بزنه، هنوز گرم ی کس دهیبوس 

  یچه نخوا   یبخوا  د،چه یجنگ  شهیبا قسمت نم م، یکه رفتن شو رو باو رندار م یهست ی و توعزادار کس ست؛من،آهو یما ن ن یب گهید

تونه مثل مادرمون    یکس نم چیه م، یشنو ی وقت صداشو نم  چیه گه ید ست، یما ن نیب گه یکه د ی تلخ رو قبول کن قت یحق نیا د یبا

تصادف    ه ینبود که بخوام باورش کنم، اگر  یاومدن: رفتنش ناگهان نییپا صدایآروم مون کنه. اشکهاش ب تومشکال ی تو سخت

 . کنهیمنو داغون م  نیعمد بوده ا ی از رو ی کردم؛ اون تصادف لعنت ینم یتابی قدربراش ب نیا ختم، یر  یقدربهم نم نیبود ا یمعمول

  ،یتو ناخوش  ادیب  دفعه  هی  یتو اوج خوش  د یبا  ه ی! گناه اون چنیبه فکراون باش، ده روزه با هم عقد کرد ی نگرانته، کم ی لیستاره خ-

 . اوردهیبه روت ن ی چیخانمه که ه یلیقدر تلخ باشه، خ  نیخوش بعد ازعقدش ا یهواشو داشته باش نذار  روزها 

 خودمم ندارم. ۀ من االن حوصل -

  ی. صداش کمادیخدا رو خوش نم ستیتازه عروس ن هی حق  نیا شه،یتو داغون م  یدختر داره پابه پا نیفکرکن، ا  نیبه ا نیآه-

  نیا یوناخوش   یبا خوش  د یو برم وسط مجلس براش برقصم؟! خوب اون عروسشه با رم یکنم؟ دستمال بگ   کاریچ یگ یاوج گرفت:م 

 . ادیخانواده کنارب

حواست به اونم   ی کم گمیمنه، دارم بهت م   ی تموم حرفها نهایحرفها خبرنداره ا نیاون بنده خدا روحش هم ازا ن؛ییپا اریصداتو ب-

مجلس زنونه   ی تو صورتش نگاه کنم، تموم سخت شه یکرده که من روم نم  ییرایقدر ازمهمونها پذ  نی ده روز ا  نیطفلک تو ا باشه،



 من ستاره  دیام

360 
 

اشکهاشو با پشت دست پاک   ه؟ یکارسخت  نمیا ، یازش تشکرکن نه یا ی براش بکن ی تون  یکه م یرو دوش ستاره بوده حداقل کار

 خوام تنها باشم.  ی: مد ی تخت طاق بازخواب یکرد. رو 

 دفعه صداش آروم شد: داداش!  هیتواتاق.   اد یب یکس  یواجازه ند  ی بر ییکه باز تو الک تنها-

 جانم!-

 ؟ یخودت ببر شی مدت آهو رو پ ه ی ی تون  یم-

 ؟ ی چ یبرا-

 بال رو سرمون آورده.  ن یا یدونم ک   یم-

 ؟ یک-

 ودار ودسته اش.  روانیس -

 کار رو خواهد کرد.  ن یا ی عنی ن یسکوت بود وا نی جواب آم ؟ی بزن یدست به کارخطرناک  یخوا ی تو که نم-

که    ینیاش شد ا جه یو نت  یستاره رو آورد  ی کارشو بکنه، رفت سیسمت اون خونخوارنرو! بذارپل ی دوست دار  یبه جون هرک نیآه-

دراتاق حرفشون نصفه موند. دامون بود. چراغ اتاقو روشن کرد   ی..... با صدایدرست کن د یدردسرجد   هی خواد  ی نم گهی! دین یب یم

 . دو برادر گنگ بهم نگاه کردن. یمهمون دار  نینداد ازهمون دم درگفت: آه  ی تیاهم نیآه رف روبروشد. به ح نیکه با اعتراض آه

 ردش کنم؟  ای  ادیدرهم شد: بگم ب  شتریدامون ب یاخمها ه؟یک-

 ه؟ یک  گمیم-

 گفت: تو هم خوب رو حرفهام فکر کن....  نی . رو به آهامیبلند شد: من م نی. آمیشیخوشحال نم دنشیکه مطمئنم از د ه یکس-

درهم فرو رفتن. تموم افراد حاضر تو سالن نگاهشون به   د یدختر روبروش اخمهاش شد   دنی. از د ستادیپله ا نیآخر ی رو نیآم

  یروعصبان  نیحد آم نیتونه باشه که تا ا یم  یدختر ک  نیشناختن براشون جالب بود ا ی که اونو نم ی تازه وارد بود. افراد ۀ دختر

ودامون بهم   ن ینو نجا؟یا دایدختراجازه داده ب ن یبه ا ی:کد یپرس  کنه، یرو نگاه م  نیزم ی روموجود  نی انگارچندش تر نیکرده؟ آم

  ریتحق  ۀد یو با د ساد یشد، روبروش وا کیشمرده وآهسته بهش نزد ییبا گامها نیانداختن که دامون گفت:خودش اومده. آم  ینگاه

 جناب راسخ. تیعرض تسل ی زد: اومدم برا ینیلبخندغمگ  رهگورت رو گم کن و برو. دخت نجایاز سرتا پاشو براندازکرد:زود از ا

 برو.  نجایبه احترام خودت از ا ومدهین  ن ینداره،تا آه اجیمثل تواحت  ییآدمها تیمادرمن به تسل-
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کس نداره   چیحرف ه  ی برا یی دختره گوش شنوا د ید ی وقت  نویمبل نشست. م ن یاول یباهاش کاردارم. رو  اد، یب ن یمونم تا آه  یم-

.  کنهیبه پا م یتو مراسم ختم مادرش چه آشوب  ی بفهمه اومد  نیاگر آه ین دو ی م ،خودت ی زد وگفت: دخترجان بهتره بر یپوزخند 

 شده بود......  به یستاره مات دخترغر

  نییپا ۀ گوشه از تخت و به طبق  هی رو که تو بغل داشت پرتش کرد  یبود. نشست، بالشت خته ی آرامش شو بهم ر نییپا یسروصداها

سکوت حس   ن ینسبت به ا نیکل سالن رو گرفت. آه ی شد. سکوت بد  دهیکش نیاومدن تموم نگاهها سمت آه نییرفت....هنگام پا

 نداشت..... یخوب

داد. چشم توچشم هم   ی که پا رو پا انداخته و به مبل لم داده و داشت با نگاه قورتش م ی به دختر د ی نگاه برادرشو گرفت تا رس  رد

پرازتعجب    یکجا وگلسو کجا. کم کم چشما  نجایدقت کرد باورکردنش سخت بود، ا  رکهشتیب ی کرد خوابه ول الیشدن. ابتدا خ

پچ   نیشد. آروم درگوش نو یکنترل م  رقابلیبرادرش غ ی مواقع نیاوضاع برد. در چن وخامتبه  یپ  ن یداد. آم  تیجاشو به عصبان

ازاتاقها  ی کیده... دست برادرشوگرفت و سمت نش ی زیرستوران تا آبرو ر د یناهار ببر ی پچ کرد: با کمک دامون مهمونها رو برا

به حرفهام   د یباهاش حرف دارم، با ام،یبره منم م جاگلسو تو هواموند:هرک  یکه با صدا  دهیدر نرس   ۀریبه دستگ  نیبرد.دست آم

کردن   یسع لدا یوگ  نویدررفت وآمد بود. م  نیخانم وآه نیجون ستاره ب  یجا هستم. نگاه مات وب  نیگوش بده و تا گوش نداده هم 

 ستاره رو از اونجا دورکنند اما موفق نشدن.... 

کم و کسرنباشه. رو به همسرش   یزیکرد چ د یبه رستوران برده شدن. ستار تأک مانیودامون وسا  وانیس  ییبا راهنما مهمونها

 رو بشنوه حالش بدتر بشه .  نهایوقت بحث ا  هیترسم    یم  د،یبهتره آهو رو با خودتون ببر تراجون یگفت: م

 کنه.  ی گر  یانجیباشه که م د یبزرگتر با ه یمونه؟   ی بچه ها م شیپ ی ستار ک-

تا   نهیرو بب ن یخواد آه ی باره چندم هست که بهم گفته م نیروشن کنم، ا شه یهم ی زن رو برا نیا ف ی تکل د یمن خودم هستم با-

 حاال من نذاشتم....

تواتاق رفته بود.نشستن  نیشد به دنبال آه ی م یساعت ه یبود که   یازمهمون شد. ستاره تو شوک دختر  یخال باً یتقر  خونه

  ی خورد و رو ی از آدم چرخ یستار به دورسالن خال یومنگ به ستار نگاه کرد. چشمها ج یآورد. گ  رونشیستارازعالم شوک ب

 ؟ ی: دوستش دار د یهمون حال پرس  یثابت موند تو  دن توش بو   هی وگلسو وبق نیکه آه  ن یاتاق نو ۀ دربست

اتاق رفت حواسش   ۀ ! باز نگاه ستاره به دربستگمیرو م نی؟آهی دوستش دار گمیشد:م ده یدربه ستاره کش  یهان! نگاه ستار از رو -

  زنه یکه م ییاصالً حواس ستاره به حرفها د یرو لب ستاراومد. فهم  یبود؟ لبخند کج ی دخترک نیفقط وفقط به اتاق روبرو بود:عمو ا

وبلند شد:   د یکش  ی آه د یستاره رو که د ی. سکوت وپکر نیآه  یشو با زبون تر کرد و آروم گفت: گلسو! نامزد قبل نییلب پا ستین

در رو بزنه به ستاره   نکه ی. قبل ازادنیبه خودش بده ودنبال ستار بره. به دراتاق بسته رس  ی تا تکون د یطول کش ی. کمایبا من ب

بعد اگرالزم شد تو هم حرفهاتو بزن. چند تقه به در زد و وارد   یکت باش، بذارحرفهاشون رو بشنوتو، فقط سا  میرفت یگفت: وقت 
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  دن یتو. سکوت،باعث شد برگرده، با د اد ین یگفت: مگه نگفتم کس   یبلند  ی بود با صدا ستادهیاخم کرده پشت به درا نیشدن..... آه

ستاره رفت، رد اشک   طرفعمو قصد جسارت نداشتم،  د یبخشازاخمهاش بازشد:ب یکرد کم  ی عموش وستاره که داشت نگاهش م

بزنم که دلتو بشکنه و ازم   ی ندارم، ممکنه حرف یاوضاع خوب یدون ی! م ؟یاومد  یچ ی رو صورتش جا مونده بود: قربونت برم برا

که    یشیبا ن د یخانم هم اومده قوز باال قوز شده.... گلسو وسط حرفشون پر نیخوام، به گلسو اشاره کرد :ا ینونمیومنم ا ی بش ریدلگ 

قدر   نیاَخ شدم؟ حاال ا گه یحاال د ؟یاما حاال چ ادته؟ی  یرفت یمن م   ۀقربون صدق یجور  نیمشهود بود گفت: قبالًهم ا کالمش تو  

وانگشت اشاره  ی منم بشنو ی ل! بهتره حرفهاداخ  یاومد  یرو به ستاره کرد: خوب کرد  ؟یزن یرمیمو با ت هیازچشمت افتادم که سا

  ن یا ،یکن  یکه فکرشو م  ست ین یز یاون چ کنه یم ی عاشق یوادعا سادهیکه االن روبروت وا  ییآقا نینشونه رفت: ا  نیشو سمت آه

کردم.   تیّروز خر ه یکرد اما  ی قشنگ قشنگ توگوشم نجوام یخواست،عاشقم بود، حرفها یمنوم  ی روز  ه یبه ظاهرمحترم  یآقا

همه اعتراف کنم که من خر بودم، خر   یتا جلو نجایکنم، اومدم ا ی دوقدم عقب تر رفت دستهاشو از دو طرف گشود: بله اعتراف م

رفت   نیمن هم کر بودم هم کور. به طرف آه خت، یرو که عشق شو خالصانه به پام ر ی رو ندونستم، قدرمرد ن یبودم که قدرآه

داشتم   تکه باها یی که درحقت کردم، ازرفتارها  ییاز کارها مونم،یآورد: االن اومدم بگم پش نییملتمسانه نگاهش کرد صداشو پا

تو   یاومدم بگم هرچ ن،یبه اشک شد: آه لی... بغضش تبد مونمی سگ پشم هی رفتارهام و کردارهام مثل  ۀ ازهم ز، یازهمه چ

  یچشم اما ازم نخواه ازت چشم پوش  گم یشت مچشم! بگو برو به گمیچشم، بگو برو جهنم م گمی ! من میتو بخوا  ی!هرچیبگ 

آشغال،   ۀ کیستاره اوج گرفت: خفه شو! خفه شو زن ی پراز خشم وعصبان یدفعه صدا   هی قدرتو رو ندونستم من...من...  قیکنم،منِ ناال

  ی ! فکرکردیکه ازش اومد  ی برگرد به همون خراب شده ا ؟ یکن ی م ی عاشق ی و ادعا یکه حاال برگشت  یبود  یتا حاال کدوم گور 

صاحب داره.دستشو سمت خودش نشونه   االن  نی! آهیکه بود   یی: برو گمشوهمون جادنیلرز  یم تیشهرهرته؟! دستهاش ازعصبان

ستهام خفه ات  دوتا د   نیبزن تا خودم با ا یدم ازعشق وعاشق گه یبار د هی ... فقط  گهیبار د ه ی ی گرفت:صاحبش منم، پس جرأت دار

  گوششجا گرفت. آهسته در ن یدرآغوش آه  هوی... ینگاه چپ بهش بنداز  دمیاجازه نم ره،یرو ازم بگ  نی تونه آه ی کس نم  چیکنم،ه

شکست و اشک   یخودشو نم ی کس ی وقت جلو  چیکه ه ی .....ستاره ایکن ی آروم باش! االن سکته م زمی! عزسسسسیزمزمه کرد: ه

.  ختیصورت اشک ر ی از دست داد و به پهنا ارشویکه اخت  یبه ضعفش نبره االن دلش پر بود، طور ی پ ی تا کس خت یر ینم

گلسو وترس از دست دادن اون!   یاز حرفها ایهست  نیآه  دنیچند روز ند  نیا یازسرِدلتنگ  ه یگر  ن یدونست ا  یخودش هم نم

  یزحرف زدن باهاش براش آرزو شده بود. ازصداچند رو نیکه ا ی کرد، اونم توآغوش مرد ی م یکه بود دلشو داشت خال یهرچ

ما رو   یکس ست یزم قرارنی: عزد یدست نوازش شو رو موهاش کش نیخودشون رو به درون اتاق انداختن. آه  لدای وگ  نویبلندش م

  نو، یکرد: ستاره رو ببر تو اتاق م نی. رو به نوشهیروزِ زندگ ن یکار روبکنه اون روزآخر نیکه بخواد ا یکس  دم یازهم جدا کنه، قول م

جلو اومد،   ی متوجه شدن. قدم ه یبشه. پوزخند گلسو اون قدر پررنگ بود که ستار وبق  ک یاعصابش تحر نیازا شتریخوام ب  ینم

! ستاره جون! اسمت ؟ی! ازحرفهام ناراحت شد یتوأم با تمسخرگفت: آخ ی وگردن شو کج کرد با لحن دلسوز کیبار شوچشما

اومده   ساده،یآواربشه االن جلوت وا  تیکه قراره رو زندگ  یخانم کوچولو اون کس نیشد: بب ی دفعه جد  ه یدرسته؟!   گهیدستاره بود 

  یجلوت سبز شده! صدا ی فی سخت آماده کن که بد حر ۀمبارز هی  یخودتو برا تم،گرف  یم د یبا شیکه سالها پ  یحق ره،یحقشو بگ 

  ک ی! آروم آروم بهش نزده؟ی حق قانون هیستار با طنزگفت: و حتماً اون حقت هم   . نگاهها به اون سمت رفت.د یچیتواتاق پ یدست

  یم  یکار  نمت یبرادرزاده ام بب یسخصد فر هی طرف گلسوگرفت: کاف دشوی! انگشت تهد یشد: نه دختر جون! بهتره تو گوش بد 
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رو   یرنگ خوش  ذارمیکه من هستم نم  ی خودتو داشته باش! تا زمان ی پس هوا ،یباش  دهیلنگه شو ند  ایکنم کارستون که تو دن 

  هن باهاش د هیپامرده! کاف  ه یخودش  ی لرزه،برا یبه االنش نگاه نکن که داره م  ؟ ینیب ی دختر رو م نی ! به ستاره اشاره کرد: اینیبب

 .یربشیگ  نیکه تا مدتها زم  یخور ی ازش م یچنان کتک یسی رودروش وا ای  یبه دهن بش

شد: خانم   کی ! به گلسو نزدین یوجود نداره که بعداً بب  یف یبلند شد: حر ن یآه یعصب  یستار فخرا من منتظر اون روزم. صدا یآقا-

  ی حرف گه یبارت نکنم پس د چاریخودمو گرفتم تا وسط حرفت نپرم وچند تا ل  یجلو  یل یخ دم،یمنم شن ی گلسو تموم حرفهاتو زد

قلمداد   ونیکه زده شد رو بعنوان هذ  ییمنم بشنو: حرفها ی! حاال حرفهایگفتن ندار ی راب ید یحرف جد  یعن ی یگفتن ندار یبرا

کردم که تا سه سال خودمو لعن    یخبط ه ی شیگفته شده، منم سالها پ ش یزن شکست خورده تو زندگ هی کردم که معلومه از 

اون عقد شوم   ی کردن جلو   یانواده ام سعخ  اهوس زودگذر! هرچه اون ساله ه یعشق زودگذر بهتره بگم  ه یکردم به خاطر  ن یونفر

دادم  که االن تو مراسم   ی شکست وحرف مادرمو گوش م ی کاش قلم پام م  یدلم رفتم، که ا  ی و پ  سادمیمن جلوشون وا رن یرو بگ 

  نوسه سال تاوا  می سال با هم بود ه یگلسو خانم!  ن ی،ببیبزن  یوحرف ازعشق وعاشق  یوگذشته رو نبش قبرکن نجا یا یایختمش ن

دادم    یکردم، تاوانشم بدجور ی پس دادم، منم تموم خاطرات اون چهار سال نحس رو تو گورستان ذهنم دفن کردم، براش عزادار

رو لب تک   تی مزاحم منوهمسرم نشو...لبخند رضا نیازا شتر یگورتو گم کن و ب نجایحاال زودترازا ستی به گردنم ن ین ید چ یه گهید

دارم   یاول کاره، من دست برنم نیجون، تازه ا ن ی: آهستادیبا وقاحت تموم جلوش ا گلسو شد.  یم  ده ید تو اتاق  نیتک حاضر

خانواده ام   یباال رفت که گلسو از ترس دوگام عقب تر رفت: فقط  گم شوکه اگرده متر یطور  نیآه ی گذرم پس... صدا ی وازت نم

اون قدرمحکم گرفته بود تا   فشو ی ک ۀ نشه.دست ریزگلسو بهم فشرده شد تا اشکش سرا  ی. لبهادمیکشمت قول م یخودم م  نمتیبب

گفتم   ی ک ن یگردم بب  یاما بازم برم رمیاتاقو ازنظرگذروند: م  ینشه. نگاه تندش تک تک افراد تو زی سرر گرانید  یخشمش جلو

  یرو دوست یخانم بشم تا خودش زندگ  نیا  شیاکنم هر روز مخل آس  یم  ی کار ایپاشونم تا زنت بشم   یاز هم م تویزندگ ای! نیآه

به خودش اومد، با دو اتاقو ترک   نیآه د ی نکش یبکنه. با سرعت باد ازاتاق خارج شد که همه رو تو بهت جا گذاشت. طول ممیتقد 

  کهی. جلوش سبز شد طورد یگلسو رو درحال سوار شدن د  د ینکرد.... دم در که رس   یو ستار توجه نیآم  یصدا زدنها نیکرد. به آه

دستش باال   هو ی. د ید  یرو نم ییجا نی آه  ۀبه خون نشست یخشک شد. چشما نیماش  ۀ ریدستگ  و متعجب زده ر یدست گلسو 

  یرو زدم که بفهم نیافتاد. به طرفش خم شد: ا نیزم یبود که رو  د یاومد. ضربه اون قدر شد  نییرفت و محکم تو صورت گلسو پا

نه با   فتیبا من درب شمیم فت یمن حر  یکن   یباز ی بخوا ه؛تازه اولش نی باشه ا ادتیداره!   یچه عواقب   ان گرید ی کردن با زندگ یباز

  د یرو تهد  یکس  ی زدم الک  نویقدراالن جلوت قد علم کرده! ا  فیحر نیپس ا  ؟ی خوا ی قََدر م  فیما خبر نداره، حر ی چیزنم که ازه 

حاال   ی کرد مرو تمو   زیهمه چ ،خودت یهوسهات رفت ی خودت پ ،ی کرد  انتیخودت بهم خ ت،یبه زندگ ی ! توخودت گند زدینکن

هم ربط نداره که برام   یکس  چیبه ه سادمیپس من جلوت وا  نیهاتو؟! ازا  ی خودتو؟!گند کار یها انتی خ ؟ یرو ثابت کن ی چ یاومد 

خودت   یبرا یبهت نداشتم وداشت یدم اگرکارنز  ی: اگربهت حرف ستادی. بلند شد وا میگلسو خانم بچرخ تا بچرخ ، یطلب ی م فیحر

مثل تو دهن به دهن نشم    یارزش  یمادرم بود، مادرم اون قدر برام حرمت داره که با کس ب  راسمبه خاطرم یداد  ی جوالن م

خشک   یبودن ..... صدا  ستادهیو ستار دم دربه تماشا ا ن ی!... نوی!خوش اومد یهِر  یبر  ی تون ی ومراسم شو خراب نکنم؛ حاال م

کرده بود. موقع داخل شدن دستش توسط عموش  ی خالآسفالت   یگلسو داشت که با گازدادن رو ت ینشون ازعصبان یکهایالست
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! سرشوباال یسرش نشست موهاشو نوازش کرد: الحق که پسربابات یعموش رو  ۀگ یبود. دست د نییاما سرش پا ستاد یگرفته شد . ا

  ینطور یا ستین یشماش دل ستار رو به درد آورد وبغلش کرد: درسته رفتنش زود بود اما مادرت راضنشسته توچ یگرفت اشکها

رو دوست داشت،   یهم آغوش  نیشد. ا شتریکه براش هم پدربوده وهم عمو ب  یپسرم. هق هقش توآغوش کس ی خودتوعذاب بد 

اون دوتا رو   نی گاهش باشه. نو  هی بکنه و تک تش یدرکنارش هست که حما ی کرد هنوز کس  یم  یادآور یداد،بهش    یبهش آرامش م 

 تنها گذاشت وبه داخل ساختمان رفت......

  نییلشکرآدم اون پا  هی کرد:  ی. دامون ازسرحرص پوفستمیشام. پشت به دامون کرد: گرسنه ن  ایپاشو ب نیوارد اتاق شد:آه دامون 

 .یکن ی به خودت ظلم م ی گرده پس فقط دار یهم برنم  ی ب یب  کنه یبهت نم ی کمک چیغذا نخوردن هات ه نیمنتظرته،ا

  ینخور ،غذاین یبش نجایا گه یداداش! صدسال د نیروشونه اش زد: بب   یخوام تنها باشم. دامون لب تخت نشست دست یم-

و خدا  تو ر کنه، یبدتر م نهیب ی م تابیبده؛ تو رو که ب ی لیکه مادرت زنده بشه، حال آهو خ  دهیرخ نم ی معجزه ا  یواعتصاب بکن

بچه اش ضرر داره.محکم   یمونه وبرا  یازش نم یز یبره چ شیپ ی جور نیا وردمش، آ  مارستانیبه فکرخواهرت باشه االن از ب یکم

 برگشت سمت دامون: االن حالش چطوره؟  د یبه صورتش کش یدست

 مارستان،حاالیبد بود مجبورشدم ببرمش ب ی لیحالش خ ی ،عصریستیواصالً متوجه اطرافت ن  ی اتاق حبس کرد نیا ی خودتو تو-

  هی دخترگناه داره   نیا ست،یخوب ن  ادیبدبخت هم حالش ز ؟اون یآهو به کنار،حداقل من کنارشم ومواظبش هستم اما ستاره چ

تو   د یکرد با مسکن خواب ی گفت: سرش دردم ی آه ه ی. دامون همراه با پرددامون گوش س  یبه فکرش باش.گنگ به حرفها یکم

 خودشو داره.  یجا ی هرکس کارکنه، یدچ یبا دوبچه با ییسحرطفلک تنها ن،یباش  د یمراسم مادرتون با ی بدترش نکن، تو گهید

دونم   ی:م د یتو ماجرانداشته...دامون حرفشوبر ی نقش چ یکشته بشه که ه ی سخته؛ مادرت بدست کس یل یدامون سخته، خ-

نگرانت  ن،همه ییپا ییایگرده؟ به نظرمن بهتره ب  یاون برم  ی کن ی که م  یی کارها نیکرد؟به نظرت با ا  شهیم ی چ یسخته،ول

 : مطمئن باشم آهو حالش خوبه؟ د یباال کش شو. دماغیبرم بگم هنوزتو اعتصاب ای ییایهستن؛ حاال م

 آره حالش بهتره.  -

به؟ دستش سمت شد؟ حالت خو ی:چد یپرس  یرفت که دامون به موقع گرفتش با نگران جیلحظه سرش گ ه ی  یبلند شدن برا موقع 

 . ستین یزمهمیسرش رفت و دوباره لب تخت نشست: چ

 . نجایا ارمیغذاتو ب رم یدرازبکش م  یخوا  یم  یکرد  دایافت فشارپ ی نخورد ی زیچندروزچ نی! ازبس است؟یمهم ن-

 . نییپا امینه بابا م-

 مراقب باش....    یباشه ول-
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  وانی. س د یبه جمع حاضرکرد. ستاره رو ند  ی. نگاهد یزود دست کش یل یصرف شد. دو قاشق غذا خورد وخ ی ساکت ط یتو مح شام

  ی : چرا غذاتو نخوردد یپرس  ترا یم ز یم ی . با بلند شدن از رود یحال ندار بود رفت خواب ی کنارگوشش آروم گفت: بهت که گفتم، کم

 .ارنیبرات ب ی ا گه ید ز یچ ه ینبود بگم  لت یپسرم؟ اگر باب م

 تو لَک رفته.  یاد یگفت: حواست به برادرت باشه ز  نیبخوابم....ستار به آم رمی ندارم ممنون م لیم-

 نداشته.  یر یتأث ی باهاش حرف زدم ول-

 باهاش حرف بزن.  شتریب یی نجایچند روزکه ا نیا-

  ییبا صدا نینجا؟آهیا یومد ین یاشتباه یمطمئن  ن؟ یآه ییرو زد. دربازشد: تو نو یدراتاق م د یباال رس  ۀ چشم عموجون...به طبق-

پا واون پا   نی ا نی. آهدهی: نه! تازه خوابنی گذرا به درون اتاق کرد دوباره برگشت سمت آه ینگاه نوی م داره؟ یگفت: ستاره ب نییپا

 ؟ یر : کارش داد یپرس  نو یکرد، م

. نگاه  لدایکژال وگ ش یپ رمی من م شش؟یپ یی ایامشبو ب یخوا  ی:مستادیا نو یم  ی. دوقدم نرفته بود که باصدانمشیب  ینه، فردام-

برام   د یبا ییجا هی  ستیلبخندزنان گفت: تشکرالزم ن نو یتشکرکرد. م نوی لباس بپوشم... ازم رم یزد:پس م یلبخند  د یشو که د رهیخ

 گفت ورفت.....   ی ریزد وشب بخ یچشمک ، یجبرانش کن

  یوموها ده یتاپ وشلوارک خواب هی به صورت غرق درخواب ستاره کرد. با  ی. نگاهد یاتاق شد در رو بست. به تخت رس  وارد

  یتماشا د،محویکنارش دراز کش ی. لب تخت نشست بعد ازمکث طوالند یکش ی اطرافش پخش شده بود،آروم نفس م شونشیپر

بهشون دست   کیکه براش آرزو شده بود از نزد   یی. موهاد ییبوو  فتازموهاشو تو دست گر یدرخوابش شد. دسته ا  ی بایصورت ز

  ی اگرنبود یهست  شم یزمزمه وارگفت: ممنون که پ د یوآروم بازوشو بوس   د یکش ی .آهسهیکاله گ ایخودشه  ی واقع  یموها  نکهیبزنه ا

نگاهش کرد تا خوابش   قدرودوباره محو صورتش شد. اون   د یرو تحمل کنم. آروم گونه شو بوس  یبزرگ  ن یتونستم داغ به ا ینم

 گرفت... 

نشد   بشینص ی زیچ ی گشت. وقت  یکنار تخت رفت. دنبال کش موهاش م  یزعسلیبسته دستش سمت م  د،چشمیکش  یا ازهیخم

  کینزد بست نگاهش به ساعت هم افتاد ی رو نگاه کرد.همونطور که کِش رو برداشت و موهاشو م یزعسلیم  یچشم بازکرد و رو 

  یتکون  نو یم د ید ی فکر. وقت  یب ۀ دختر  یاریکنه االن واسم حرف درم کارتیشد! خدا بگم چ رمون ید نو یبود. غر زنان گفت: م ازدهی

  یزیباشه. تنها چ نیشد که آه ی. باورش نمد یرو د نینو،آهیم ی با حرص برگشت طرفش درکمال تعجب به جا ده یبه خودش نم

چند   نِیاالن با آه نِیاش نگاه کرد. آه ده یکرد بودن همسرش بود. به صورت رنگ پر ی که االن براش مهم بود وخوشحالش م

مادرش   یاتفاق برا نیتر وموهاش آشفته بودن.با خودش فکرکرد:اگرمن نبودم االن ا دهیفرق کرده بود.صورتش تک ی لیخ شیروزپ

  ی مادربودن رو باهاش تجربه م ۀ بود تازه داشت مز ی اش جمع شد. زن خوب ومهربونهاجراشک تو چشم ی ادآوریافتاد. با  ینم

 داشت رو با سرانگشت پاک کرد.  ختن یکه قصد فرو ر یاشککردکه نشد.قطره 
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. لبخند  دارشدهیب یک  د یاون قدر تو افکارش غرق بود که نفهم ؟ی خانم یکن  ی م ی قشنگ تو بارون یاون چشما ی چ یبرا-

کنارگوشش    یو دو دستشو ازهم باز کرد؛ستاره خودشو تو آغوشش حل کرد. بوسه ا   د یکش ی مامانت افتادم. آه  ادیزد:   یمصنوع

توهمون حال   ی گفت. مدت ی فی ضع ۀبل  ی هم آغوش  نیاز ا ی . ستاره راضیونباشه وچشماش بار نیخانم من غمگ  نمینب  گهیزد: د

شالشو سرکرد و در رو   د،یپوش  یلباس مناسب عی .ستاره سررهیازستاره فاصله بگ  یناراض نیدر باعث شد آه  ۀتق   یموندن. صدا

تا   د یشده. ستاره کنار کش شونکرد که بدموقع مزاحم  ی. ازستاره عذرخواهد یرو دم در د نیتو تخت زد. آم  ی غلت نیبازکرد. آه 

 تو.  ایقدرتعارف نکن ب نیتو بسترنشست: ا ن ی. آهمیشد  یدارمیب د یلنگه ظهره با گه یکنم د  ی وارد بشه: خواهش م نیآم

 . نییپا ییایب ی خوا ینم-

 چه خبره؟  نییپا-

 . رنیگ  یفقط عمو وزن عمو سراغ تو م  ست؛ین  یخبر-

گفت:   نیکه آم رونیشده؟ ستاره خواست بره ب یز ی: چد یپرس  د یرو د نی آم  ی سکوت طوالن ی نگران هستن. وقت شه یاونها که هم-

داد بره تا اگر دوبرادر قصد خلوت کردن با هم رو دارن مزاحمشون نباشه:   حی. ستاره ترجمیبا هم ندار  یخاص ،حرف ی بر ستین ازین

 با اجازه...  م ید یرو د گهیکم همد  ی لیخ تمد   نیسحرجون توا شیخوام برم پ یم

 ن؟ یشده آم یچ-

بهم   نیشترازایمنم رو به اتمام هست، ب  یره،مرخصیمراسم هم تو کردستان بگ  ه ی خواد  یاکومیمراسم هفت مامان که تموم شد؛ د-

حساسه شده به خاطربچه   ی لیآهو رو هم داشته باش، خ یخبرنذار،هوایشد منو ب ی اونجا اگرخبر ی که بمونم، رفت دنیاجازه نم

شان،حداقل دلش به تو گرم باشه،  مدت برگرد لو  هی، به خاطرخواهرت  اره یفشار ب  ش به خود د ی نبا یاش که شده ازنظر روح

  شتر یبذار دامون ب ،یزن یسربه معدن م ه یهم حواست به شرکته هم  ینجوریازخانواده اش هواشو داره، کنارشه!ا ی کیاحساس کنه 

 :فعالً خودمم سردگمم. د یبه صورتش کش ی داره.دست  اج یبهش احت ی ا گهیروز د شترازهریآهو باشه، االن ب شیپ

نذارکارگران وکارمندات نبودتو   نیازا شتریبهتره،ب  ی به شرکت و معدن بزن ی سر هی روشنه، برگرد لوشان؛ بعد از دوماه  فت یتو تکل-

به ستاره   ادیموجود دو پا برم نیازا یبگ   ی داشته باشه هرچ  بتیهمه غ نیشرکت ا هی  سییر ستی ن ی خوب ۀ حس کنند که نشون

 باهات. فقط به تکون دادن سر اکتفا کرد.  ادیب گم یهم م

 گردم بوشهر.   یبرم یآسوده تر التیخوبه،منم با خ-

              ************************************* 

شد. دلتنگش شده بود. مزارش   یحس م  ی هست که همراه ستاره به لوشان برگشته بود. کمبود مادرشو تو خونه به خوب یکماهی

  ون یز یتا سرد نشده. ستاره تلو نیای: ستاره جون شام آماده اس بد یرو چ زشامیکنه. صدف م  ین نبود تا بره و رفع دلتنگ هم تو لوشا
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دم   وان یبه در زد. س  یباال رفت. تقه ا  ۀ گفت وبه طبق  یهم خبرکن؟ صدف چشم وان ین وس یروخاموش کرد:صدف خانم لطفاً آه

 دراومد: بله! 

 خبرداد...... نیاز دم دربه آه وانیخبرتون کنم. س  ام یشام آماده اس ستاره جون گفتن ب-

  ی :چراشام تو نمد ینوش  یرو پرآب کرد وجرعه ا  وانی ل وان یشد. س  یشام تو سکوت خورده شد. نگاه ستاره و برادرش درهم تالق 

  ل ینشست: م یروش م  شهیمادرش شد که هم  یندلداد نگاهش زوم ص  هی تک یقاشق شو تو بشقاب انداخت به صندل  نیآه  ؟یخور

کرد تا به   یسع  ی لیمدت خ  نیحق بده نگرانت بشم. تو ا یکم غذا شد  یل ین مدت خیندارم. ستاره لقمه شو قورت داد وگفت: تو ا

  شیخال یبا بغض گفت:جا دهمراهیبه صورتش کش یدست  یخونه که پرازخاطرات مادرش بود نگاه نکنه. باکالفگ  نیا یجا یجا

سر به   ه ی می فردا بر ی خوا ی : مرفت. ستاره کنارش نشست دستشو گشمیتونم فراموشش کنم، انگار دارم خفه م ی کنه،نمیم  تمیاذ

رفته   ستی:آهو ند یکش رون یستاره ب  فیظر  ی. دستشو از دستهایکن  یتازه م  یی هم حال و هوا شهیاون خوشحال م  م،همیآهو بزن

 تهران.

 ؟ یک-

 . شیچندروزپ-

 م؟ یخواد ما هم بر ی دلت م-

دلسوزانه    وانیبهش بدم. س  ی سر وسامون هی  د یاس با خته ی کم بهم ر ه ی مدت که نبودم اوضاع شرکت  نیحوصله شو ندارم! تو ا-

بلند شد، قصد رفتن کرد که با حرف ستاره    زیازسرِم  نیبهت بکنم. آه یکمک  ه یتونستم تو کارها  د یشا ام یگفت: منم فردا باهات م

مرحله رو که پشت   ن یا دمیمدت تو خودم باشم قول م ه یستاره نگاه کرد: بذار ی جد  صورت. برگشت به امیسرجاش موند:منم م

ناراحت  نیباال کج کرد. ستاره ازحرف آه  ۀ خودمم ندارم، راهشو به طبق ۀهمون بشه، االن حوصل  یتوخواست  ی سر گذاشتم هرچ

که ازمرگ    یواند   کماهی نیباشه. تو ا  هدرست بود  ن یگلسو درموردآه  یکه نکنه حرفها  د یرس  جهینت ن یخودش به ا شیشد پ

به خودش اومد: به دل   وانیس  یحرف زدن. تو افکارش شناور بود که با صدا ا یرفتن   رونیکم با هم به ب ی لیمادرش گذشته خ

بهتره.   یدورا دورهواشو داشته باش  یبد  ر یبهش گ د ینبا یمواقع  نیچن اره،ذ یرو داره پشت سرم  یسخت  یکن،روزها ر،درکش ینگ 

خودم   شیدارم پ  ه یاون دختره درباره اش درست باشه،مدت  یترسم حرفها یترسم داداش، م  یستاره با آه همراه شد: م ابجو

بود تا درالک   یبراش کاف وان یکه سرگلسو آورده..... تشر س  اره یرو سرم ب یی شده و بخواد همون بال  ر یکنم نکنه از منم س   یفکرم

  ن یاون دختره به آه ،ی با اون ندار ی فرق چیه ی فکرکن نطور یشوهرت ا ۀمثل گلسو دربار  توهمترس توأم با سکوت فرو بره: اگرقراره 

!  ؟یکن  یفکرها که نم  همسرت چه  ۀدربار ی خودش،اون وقت نشست ی ها یخوشگذرون ی رو ول کرده ورفته پ  نیکرده،آه انتیخ

 !؟یشناخت ی نجوریرو ا ن یمتأسفم برات! تو آه



 من ستاره  دیام

368 
 

  ن یبعد! ا یبذاربرا  گه ی! هردفعه مذاره؟یباهاش حرف بزنم نم ی موضوع ه ی ۀ خوام دربار یچند روزه م ی دون  یم  کارکنم؟یچ یگ یم-

 !ست؟یباهاش دو کلمه حرف بزنم، معلوم ن نم یکه من بش رسه یم  یبعد ک

  یم  یز یچ ه یبه سرش نزنه! حتماً عموش  یوقت فکراحمقانه ا   هی اومدم کنارش باشم تا  نجام؟یا ی چ یخواهرمن! پس برا-

 . امیدونسته که ازم خواهش کرده همراتون ب

 . شمیرمیلگ ازش د یکارهاش برداره که اگر برنداره حساب نیدست ازا د یبا نیدونم! آه  ی من نم-

شده   یحاال چ یداد   یصبر وحوصله به خرج م ییموردها  نیچن ی!برا؟ی!تو که عجول نبود یلیستاره!خ یمنطق شد  ی ب یلیخ-

تحمل کن باشه گلم؟!   گه یمدت د  هی کرد:  ی داشت پوف  شیسکوت ستاره نشون از لجباز ره؟ یجوره حرف حساب تو کَتت نم چیه

تا مرگ مادرشو باور کنه   اد یداره تا خودشو جمع وجورکنه، به خودش ب اجیتاما االن شوهرت به زمان اح ست، یحق با تو ن گمینم

خاص   ی. ستاره بلند شد، باهمون لجباز یکن یفقط  کارها رو بدترم  ی با لجباز ره،یتلخ رو بپذ  ۀحادث  نیهاش ا ییبذار تو تنها

  ده یرو ناد  وان یس  ی .....ستاره گفتن هاامیمن م اد یچه ن ادیش بچه خوش  ن یشرکت، آه امیخودش گفت: من فردا همراهتون م 

 بود رفت...  نییپا ۀ گرفت وبه اتاقش که طبق

رفتن به   رونیهم قبل ازب وانیرفت. س  رون ی از آشپزخونه ب یخداحافظ ه یبا  نیدرکمال آرامش وسکوت خورده شد.آه صبحونه 

 رفت.....   رونیزدن به خواهرش نداد و ب حرفۀشرکت! بذارتوآرامش کارهاشو بکنه، اجاز ییایب نم یستاره گفت:نب

سوار   نیبا آه ی لجباز  یِست کرد. از رو  یشو وبا شال همرنگ و شلوار مشک یسورمه ا  ی کرد.مانتو نه یینگاهشوبه آ نیآخر ستاره

 . داده بود شد و به سمت شرکت رفت... هیعقد بهش هد  ۀکه سرسفر   ینیبر ماش 

اومد تو.رو   نیبه درخورد وآه  ی .تقه اارنی به حسابها بودن تا سود خالص سال گذشته رو بدست ب یدگ یودامون درحال رس  وانیس 

بهش   ینگاه  هی . دامون پوشه رو برداشت و د یکن ی بررس  نمیگذاشت: ا ز یم  یتو دستشو رو ۀنشست پوش  وانیکنار س  یصندل

 ه؟ یچ نیانداخت: ا

 بوسه.  یدستتو م  ن یسال کارگرهاست، ا هی  ی مربوط به اضافه کار-

 اصالً وقت ندارم.  یکی ن یا یقدر سرم شلوغه که برا  نیبه خدا ا نیآه-

  نیمن ا یخوا ی: مد یتوش کش ی پرونده رو برداشت و سرک وانیکن. س  شیاعتماد ندارم، فقط خودت بررس  یبه کس گهیمن د -

 کار رو بکنم؟ 

 بمونه.  مه یخوام ن ینم بره یهفته کار م  ه یپرونده حداقل  نیتهران ا  یریم  ی جون، فردا دار وانینه س -
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به   د یبده. با ترد لیبهم تحو ندهیآ  ۀتاهفت  دمیهم بهش م یا نه یهز هیبه حسابدارشرکت وکال،   دمیبرمش تهران، م  ی با خودم م-

آهو رفته تهران هنوز وقت نکردم بهش سربزنم تو رو خدا ازم   ینگاهم نکن،از وقت  ینجور یدامون نگاه کرد. دامون معترض گفت: ا

 . ارمیپرونده رو هم با خودم م نیبه آهو بزنم ا یسر رم یکه م  گه ید  ۀخوبه تا هفت  ی لیخ وان یس  ۀد ینخواه؟! ا

دراتاق باز   نی ح نی.هردوهمصدا قول دادن. درهمد یدوشبه تمومش کن ذارم یرو با هم م  وانیهفته بشه تو وس  ه ی  شترازیباشه،اما ب-

  وان یبا اون اخالق گرفته اش که تا االن با س  ن یاخمهاش توهم رفت.آه دنش یازد وانیسالم بلند باال داخل شد. س  ه یو ستاره با 

 تیباعصبان نی ب سالم شو داد. با نشستن ستاره،آهجا جوا خبرازهمه یشد. دامون ب رهیستاره خ ه کرد توسکوت ب ی ودامون بحث م

بهت گفتم؟ نگفتم   ی : صبح چد یبه ستاره توپ ی زیبدون مالحظه با لحن سرزنش آم  وان یازجاش بلند شد و به دفترش رفت.س 

خواهر   یر یشاهد درگ نیا شتراز یرفت تا ب رونیب ق . از اتاد یبحث، جَو رو مناسب بودن خودش ند  نی! دامون متعجب ازا؟ییاین

 وبرادرنباشه.... 

 شه؟ یم ی وسط چ ن یگفت: پس حق من ا  رهیکرد اوج نگ  ی م  یکه سع ییبا صدا ستاره

  ی لج م  یبه کل عوض شده،چراستاره؟چرا دار  ی لیفوت کرده اخالق توهم خ  یب  یب ی به سرت اومده! ازوقت یدونم چ ینم-

 !ت؟یو زندگ  نیبا آه ایبا خودت  ؟ یکن ی لج م  یدار  ی با ک  ؟اصالًیکن

 ه؟ یادیز  ز یچ نیگذشته رو، ا  نیخوام همون آه ی رو م ن یمن آه-

خودِ تو!    ن،یسراغت، اون وقت تا آخرعمرمال هم وکنارهم هست ادیزمانش برسه خودش م  اد،یبا مرگ مادرش کنارب نیبذارآه-

 ! گهیبشه! شوهرتو درک کن د کتیتونست نزد یکس نم   چیتا چند ماه ه ؟یداشت  یمامان فوت کردچه حال  ی وقت ستین ادتی

 با هم فرق داره.  نیمنو آه  تیبه مادرشون وابسته هستن، وضع داًیدخترم، دخترها هم شد   هی اما من -

بشه. با بلند   یازدستت عاص نینکن آه  یشو، کار  ادهیپ طونیدختر؟ ازخر ش   یبفهم یخوا یمرگِ مادر، دختر وپسرنداره چرا نم-

. مهلت حرف زدن  نیآه شیپ رم یرو محکم تو دستش فشرد: م  رهیدستگ  ستاد ی: کجا؟ ستاره دم در اد ینگران پرس  وانیشدنش، س 

 .... د یرو نداد و در رو محکم بهم کوب وان یبه س 

  باًیتقر یو خواهرشو به زور خونه فرستاد. برگشت تو اتاق که با صدا د یسررس  وان یگرفت که س   یدوتا باال م  نیداشت ب  نزاع

 رفت.... رون یکردو ازاتاق ب  ی خوب درکش م وانیخوام تنها باشم. س  ی مواجه شد: م نیهبلندآ

                  ******************************** 

تماس گرفت و ازش   نیبار با آم نیکرد. آخر  یاستفاده م  ن یشدن به آه ک ینزد یبرا  یستاره از هر راه وان،یازرفتن س  بعد 

 نداشت....... ی ا جه ی بزنه که بازهم نت خواست تا با برادرش حرف 
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 بازکرد.  ششیدلشو پ ۀ وسفر   د یآشپزخونه مشغول حرف زدن بودن. ستاره وقت رو مناسب د یو ستاره تو  آهو

نداشته باشه زود از الک   یباهاش کار ی اگر کس ی مواقع نیشناسم؛ توچن ی کنم، من داداشمو خوب م  یستاره جون درکت م-

  ی قدم رو طرفت برم  نیخودش اول دمیبه کارش نداشته باش، بهت قول م ی مدت کار هی مثل اولش،  شه یو م  ادیم  رونیخودش ب

کنارش باشم،مرهم   ی مواقع  نیخوام تو چن یخوام، زنشم، دلم م  یازش نم یز ی: منکه چد یازچشمش فروچک یداره. قطره اشک

  یزد و ستاره رو بغل کرد:اله ی بده. آهو لبخند تلخ شترادامهی،اما اون... بغضش شکست و اجازه نداد بدلش باشم، تنهاش نذارم

  ی عنیدلخواهش برسه    ۀج یتا به نت یتنهاش بذار  د یاس، اونو با گه ید یبرعکس مردها نیآه ی ول  رهیخ  تتیدونم ن ی قربونت بشم، م

  د یکش  رونی نشو. خودشو ازآغوش آهو ب چش یمدت تو خودشه، بهش فرصت بده وپا پ ه یآرامش، داداِش من با همه فرق داره! تا 

 خواد ادامه داشته باشه؟ ی م ی تا ک ه یقض نیواشکهاشو پاک کرد: ا د یبه صورتش کش یدست

  ی ومکار ر  نی ا ؟ یذاریوتنهاش نم  یکن یراه کمکش م  نیقول بده که تو ا  ،یصبورباش  د یهم طول بکشه با گهیماه د هی ممکنه تا -

  ی چه انتظار یکن  ی تو درکش نم ی کرد:آخه وقت ی .آهو نوچدمیقول نم ی کنم ول   یخودمو م ی: سعد یدماغشو باال کش  ؟ستارهیکن

 دختر؟!  ی بودطاقت ن یقدر ب   نیتو که ا  ؟یدار  ه یازبق

  نیگلسو اون حرفها رو زده نسبت به آه ی ! از وقترآهویاالن! ازم خورده نگ  ن یگذشته اس نه آه نِ یبه آه دنیهدف من رس -

 منم مثل گلسو کنار بذاره.   ادیب ی روز ه ینکنه  گم یبا خودم م شهیحساس شدم، هم

  ۀنکت چیوه  ختهیر ره ی دا ی رو  شویکه صادقانه تموم زندگ ست یمهم ن نیداده،ا  حیرو برات توض زیقبالًهمه چ نیدخترخوب! آه-

تو   یا  ژهیو گاهیوجا  یبدون براش مهم شه،یم تیکه صادقانه وارد زندگ  ی دمر  ؟ یخوا ی م یچ  گهیبرات نذاشته؟ د یمبهم

موند. آهو   مه یبا اومدن دامون به آشپزخونه حرفهاشون ن ؟یکن  یذهنتو مسموم م   هودهیب یآخه چرا با فکرها یدار  شیزندگ

؟ دامون   نییپا ادیشام م یبرا  نی: آهد یهم از دامون پرس  نیکه صدف آماده کرده بود رفت توهمون ح ی سمت ظروف ساالد

  نکهی:استاد یبدست ا ددرِآشپزخونه ساال  ۀنداره. تو آستان ل یم گهیدرجواب گفت:م   د یوسرکش ختیخودش ر ی آب برا یوانیل

  کارکنم؟یچ  ی گ یساالد رو ازش گرفت:م ی دامون ظرفها  ن؟ییپا ادینم گه یواومدم حاال م  دم یهمه راه کوب نینشد!من به خاطراون ا

ستاره رو مخاطب   نبار یرفت. آهو دوباره برگشت ا رونی! ازآشپزخونه بزغذای سرم ارمشیگوششو بکشم وب  ستی! بچه نادیخوب نم

 بلند شد....... یل یم ی. ستاره با بمیرو آماده کن زشامیکمک م   ادیشو ب د قرارداد: بلن

  یتو؟! رو  ایگفت: چند بار بگم اول دربزن بعد ب  ی شاک نی. در رو بست. آهد یرو مشغول کارش د نیبدون درزدن وارد شد.آه رضا

 تونم!  یداد: چند بار بگم، نم  هی تک یدستش انداخت به صندل ر یز ۀپروند  یخودکارشو رو ؟ یایمبل نشست: وقت ناهاره نم نیاول

 گه؟ یهست د ادتیپس قرارمون   ،دمیخوب فهم یلیخ-
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  یروعقب انداخت  انیجر نیا ی چندبار م،یبه معدن بر ی سرکش یقراره امروز برا  نیکرد: آه ی تکون داد وپوف  یکدوم قرار؟رضا سر -

: د یداد وپشت به رضا پرس   شیبه صندل ی و دور د یبه موهاش کش ی. دستستیپشت گوش ننداز، به صالح ن ن یاز ا شتر یب گهید

 اس؟ کارهیپس دامون اونجا چ

نه دامون.دوباره   ی شون رومعلوم کن فیوتکل  یاونجا بر  د یهستن که خودت با ییزهای ازچ یخودشو داره؛ بعض فیدامون هم وظا-

 چرخدارش داد: مثالً؟  ی به صندل یدور 

  ه یخوان  یاز کارگرها م ی دوماً بعض  ازدارهی خودت هم ن  ی امضابه   ،یکن  شیاونجا وبررس  ی بر د یبسته شده که با یقرارداد  ه یاوالً -

که   م یهست یدارن و منتظرجنابعال  ری تعم ازبهین داًیباهات داشته باشند سوماً چند تا از دستگاهها خراب شده شد  یمالقات خصوص 

  دم،یفهم ه ی کاف گه یسکوت باال رفت: د ۀ به نشون  نیچهارماً.... دست آه م؟ یاریب رون ی از ب کیا مکانی  ی رکنیتعم یخوا  یخودت م 

که تو برام شمارش  نطور یرفتن سمت در گفت: ا نیح ؟ یخور یباال داد: پس ناهار نم ییازجاش بلند شد: من حاضرم. رضا ابرو

راه افتاد اما قبلش به   ن یدنبال آه  . بهرنشدهیبلند شو تا د ؟یخواست ی نم نو یتو معدن بمونم، مگه ا د یفکرکنم شب رو با ی کرد

 معدن....  رن یدامون خبرداد که دارن م

درهم اول به راننده بعد به رضا نگاه کرد:   یی با ابروها ن یبخور.آه ریشد: بگ  لیآورد به عقب متما رونیازداشبورد ب  ی کیوک  وهیآبم

 رضا! خودت بخور وصورتشو سمت پنجره کرد.... ی رو مُخ یلیوقتها خ یگاه

کتش درآورد ستاره بود.   ب یازج ویبلند شد. گوش  ش یگوش  یصدا نیشدن ازماش  اده ی.هنگام  پدنیبعد به معدن رس  میون کساعتی

 ؟ یدار  یفاصله گرفت: جانم ستاره! کار هی اتصال رو زد. از بق ۀ دکم

-.......... 

 بکشه. االن معدنم ممکن تا شب کارم طول -

-......... 

 ؟ ییایکجا ب-

-......... 

 کنم کارمو زودتر تموم کنم.  ی م ی خواد، سع ینم-

-......... 

به دفتر دامون رفت..... دامون لبخندزنان به استقبالش اومد وبا هم دست دادن:   ی خداحافظ مواظب خودت باش. بعد از قطع گوش -

 رو با قدومِشون منوّرکردن؟  نجایا نیآفتاب ازکدوم طرف دراومده آقا آه
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 هستش. شیسر ی رضا نیکار ا-

بهتره اول    ی نکرد ش یبه رضا زد که رضا با خنده گفت: تاعصبان یبودنش!چشمک ش یمحترم درد نکنه با سر یآقا نیبازدست ا-

 مشکل دارن. نهایقبلش بگو کدوم ماش   م،یسراغ دستگاهها بر

 شاوِل، لودر و دامپ تراک.  ینهایعرضم به خدمتت:ماش -

 ن؟ یسرشون آورد یی چه بال نمیبب  میبر-

 جناب راسخ! نیدرخدمت انسان باشه نه انسان در خدمت ماش  د یبا نیماش  م، یکه نوازششون کن ی انتظار ندار-

 خوردن....  یاز محوطه افتاده وخاک م  یبود گوشه ا  ی چند روز نهایبعد. دامون موافقت کرد.ماش  یاعتراضات بمونه برا میبرحاال -

دامون پرتاب کرد    یکت شو درآورد، به سو م؟ یمخصوص شون بمون کی منتظرمکان د یابای یدستگاهها دار نیازا ی حاال سررشته ا-

: درستش  د ی اومد از دامون پرس  نیی. پاد یزد. پس کش  یاستارت جرقه ا  نیل شد. با اول شاوِ نیکه دامون روهوا گرفتش. سوارماش 

 دونم اشکالش از کجاست.  یکنم م یم

چقدر التماسش کردم تا   ی دون  یبه کارش برسه؟! نم یبذار شه یبه دامون زد، آروم گفت: م ی بله مهندس جون. رضا سقلمه ا-

 . ادیبشه ب یراض

 بندم تا آقا کارشو بکنه.....  یمنم دهنمو م  یکرد   یکارخوب-

  ی داد روبه رضا کرد: برا نییپا نهاشویشب بود. آس  مینه ون  ک یکرد نزد  یشدن. به ساعت نگاه یتا ازدستگاهها دوباره راه انداز  دو

رضا خم شد وعکس  افتاد.   بش یاز ج یکتش عکس دنی. موقع پوش فتهی دوتا راه م  نیخبرکن فعالً کارتون با ا کیدامپ تِراک مکان

  یبهش کرد.عکس خودشو،ستاره ومادرش بود. آه حسرت بار یافتاد.عکس روگرفت ونگاه بتیازج نیداد: ا  نیرو برداشت به آه

 ازکارگرها هنوزبودن: پس دامون کجاست؟  ییگذاشت. نگاهشو تومحوطه چرخاند، چند تا  بشیوداخل ج د یکش

 به دست و صورتش بزنه....  یرفت تا آب رآب یگفت و سمت ش   ی رفت. آهان  شیساعت پ هی-

  ی . رضا اعتراض کرد: بذار براارمشیب د ی جا گذاشتم با فموی سمت خونه راه افتادن. به راننده گفت: بروشرکت ک نیبر ماش  سوار

 فردا. 

 . شهیرمی جوابشون رو آماده کنم، تا فردا د د یقرارداد توش هست، امشب با ه ی مهم و  ۀ چندبرگ-

 داد...... ر ییگفت و راهشوسمت شرکت تغ ی .راننده چشمیشد  راموشکارهمداًفیازدست تو!جد -
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بود زود اومدنت؟ برگشت،   ن یستاره ترسوندش: ا ی بود. سمت پله هارفت که صدا کی. سالن تارد یبود که به خونه رس  ازدهی ساعت

 فرورفته بود.  ی محض،درون مبل ی کیبه دنبال صاحب صدا گشت. ستاره تو اون تار

شام   زمی عز یرو از دستش گرفت: خسته نباش  ف یشد وک کی.بهش نزدد یستاره خودشو از درون مبل باال کش ؟ یداریهنوزب-

 ؟ یخورد

خسته   یلیازش گرفت: ممنون، خ فوی برگشت، ک نیشد. آه ده یاشتها ندارم. پله ها رو باال رفت. ستاره تا دنبالش تا دم دراتاق کش-

 خوام بخوابم.  ی ام م

جنازه   ه یمن االن با  ی رو انتخاب نکرد ی: ستاره وقت خوب د یبه پشت گردنش کش ی کالفه دست نیباشم؟ آه شتیامشب پ شه یم-

 . گهیشب د ه ی ی ندارم بذار برا ی فرق چیه

بااخالق بَدم   گهیگفت: چند روز د هیچ  یدونست برا  یستاره رو نم  ریاخ ی ها ردادنیدونم؟علت گ ی که من نم  هی اون شب ک-

 بساز، باشه؟

 شنام. ی که اصالً نم ینی آه ن یگذشته روکرده، نه ا نِی آه ۀ باشم، دلم بهون شتیخوام پ ی امشب م نیهم نه! من-

در   نکه یبه اتاقش پناه برد. قبل ازا جهینت ی جدال ب  نیخسته از ا نی.آهد یبه دو کردن هردو طول کش کّهیها!.....  یرداد ی ستاره گ-

  یپرت کرد ودکمه ها ی کت شو درآورد وگوشه ا  تیبا عصبان ن یرو ببنده ستاره خودشو به داخل انداخت وچراغ رو روشن کرد.آه

 .  د یآورد وپوش  رونیب یشرت یرفت. ت یوار ید  مد بازکرد. طرف ک یکی یکیلباسشو

شلوارش رفت که با حرف ستاره  خودمم ندارم. دستش سمت کمربند  ۀامشبو دست بردارحوصل  ه یکنم   یستاره خواهش م-

 .نجایخشکش زد: امروز گلسو اومده بود ا

 اومده بود؟  یک-

 گلسو! -

 خونه؟  ی توهم راهش داد-

گلسو خانم روبروم   دم یاما د ، ییداخل شد. اول فکرکردم تو ی کی دمیمن ندادم، تو آشپزخونه با صدف درحال حرف زدن بودم. د-

 داشت؟  د یخونه هم دستش بود. آروم سمت ستاره اومد: کل یدهایسبزشد؛ کل

 کنه.   لیرو کم داشت تا روزش رو تکم یکی نیاوهوم. لب تخت نشست. هم -

 رو از کجا آورده؟  دهاینگفت کل -
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 . یگفت قبالً تو بهش داد -

 من؟ -

 آره! -

  نیا یبه بعد از دست مزاحمتها نیحساب از ا ن ی:با استادینداده بودم. ستاره مقابلش ا د یوقت بهش کل چ یامکان نداره! من ه-

 . میستیخانم درامان ن

. کنارش  یخواد نگران بش ی قفلها روعوض کنند تو نم  ۀهم  دمیمنوبدست آورده؟! فردا م  ۀخون  یدایکل  یزن چطور  ن یبدونم ا د یبا-

بمونم،به   شتی امشبو پ هی ترسم تنها تواتاقم بخوابم! بذار   ی! م نیترسم آه یزن م  نیگذاشت: من ازا  نینشست. دستشو پشت آه

 ستاره کارِخودشو کرد.......  ی. التماسهاباشمبه کارت نداشته  ی کار دم یخداقول م

 تلخش کنه.....   ایاز شوهرش، امشبو از دست بده  ی خواست بعد از دوماه دور یرفت. نم  رپتویو ز  د یآروم کنارش خز 

نگاهش ناخوداگاه به صورت غرق خواب ستاره    اره؟یرو بدست ب دهایتونسته کل یشب فکر وذکرش گلسو بود. چطور  یها مه ین تا

بال   دنم ید یمرغ سرکنده برا   نیفراموشت کردم که ع ی بود محبت مو نثارت کردم؟ ازک یبار ک  نیافتاد.با خودش زمزمه کرد:آخر

دخترِ   ه یدونم حق  ی م م؟ یخلوت عاشقانه داشت ه یبا هم   یی تو تنها یک   ادینم ادم ی نم؟ یب  یتو رو نم ی ب تایب ن یو من ا ی زنیبال م

  یلیبرد وخ رسرش ی. آروم دستشو زهیدونم چ ی شو نم ل یبه پاست که دل ی اما چکارکنم؟! تو دلم آشوب ستین نیتازه عقد کرده ا

  ی ا گهید ۀنرمش بوس  ی شو ببوسه بعد رو موها ونهگ  یرنگ ستاره مجبورش کرد اول رو  ینرم تو آغوشش جا داد. پوست مهتاب

شد. افکارآزار دهنده دوباره به مغزش هجوم برد:   یبود که دل کندن ازش سخت م ی داد، پر از انرژ  یبزنه. ستاره بهش آرامش م 

باهاش بکنم؟   روکار   نیکردم، چطور تونستم ا  غی شوهرش باشه که اونو ازش در شیشبو پ هی زده تا   ی دختر تا حاال به هر در نیا

  شیپ گه ید روان یمثل س  ی تا مشکل رم یبگ  ی رو جد  هی قض نیا د یکمتر حواسم بهش هست با می حاال با اومدن گلسو تو زندگ 

 .......ادین

غرق خوابه.    د یصورتشو ازنظرگذراند. د ی. تک تک اجزاد ید  نیخواست بلند بشه درکمال تعجب خودشو توآغوش آه ی وقت صبح

ساعت بدون   م یرو که مدتها در انتظارش بود و ازدست نده..... ن  یدوست داشتن  ۀلحظ   نیون نخورد تا ارو لبش نشست. تک  یلبخند 

  یخواست وقت  یروبروش کرد.هفت بود. نم  یوار یبه ساعت د یشدن. نگاه ی داشتن خشک م گهی حرکت موند. استخونهاش د

عوض   یچیرو حاضر نبود با ه ینیریش  نیبود وا  ی کنه. شروع صبحش عال  یرفتن به شرکت بداخالق  ر ی به خاطر د شه یدارمیب نیآه

چشماشو بازکرد.   ی هم صداش کرد. به سخت گهیوآروم صداش زد....دو بار د د یبه صورتش کش یدست  شیباطن ل یرغم م یکنه. عل

. ستاره با لذت  ریرو لبش اومد:صبح خانمم بخ   یو آغوشش بود لبخند مح ی صورت خندون ستاره بود که تو د یکه د  یز یچ نیاول

هفت   کیبه ساعت کرد نزد ی نشه! نگاه رت یشرکتت د ؟ یبش داریب یخوا  ی نم ر، یرو گونه اش زد: صبح آقامون بخ  یبوس  ی وافر

بعد   قه ی رفت چند دق یی به سمت دستشو ؟ی نکرد  دارم ی! ستاره چرا زودتر بیوا ی جست ازتخت جدا شد:ا ه یبود. با  قهیدق ستیوب
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  مهیشدم تا ن یمنم وسوسه نم ی د یخواب ینم شم یاگر شب پ رِتوئهیاومد.همونجورکه سرش تو کمد بود گفت: همه اش تقص رون یب

دادم اونم به شرط  دور از هم   شنهادی: حاال خوبه خودم پ ستشب غرق نگاه کردنت بشم. لبخند ستاره کش اومد،تو تخت نش

  یخوا  یبه ستاره کرد که هنوز باتاپ قرمز تو تخت نشسته بود: تو نم ینگاه د یپوش  راهنشویمن ننداز. پگردن  ی خودیب دن،یخواب

و از کمد فاصله   د یپوش  وارشوشل نباریتونم داشته باشم؟ ا  یم کاری باال داد: من چ ییدنبال کارت؟ ستاره ابرو ی وبر یبلند بش

 ؟ یخودت نبود  ی برا ی سرگرم چیمدت دنبال ه ن یتو ا  یعن یگرفت: 

  یخداحافظ هی با  زبرداشتیم  یاز رو  فشویادکلن مارک دارشو به خودش زد. ک  ی. جوراب هاشو پا کرد، موهاشو باال داد وکمرینخ-

 ...د یوخواب  د یدراز کش ن یآه ی..... ستاره با لبخند جاد یستاره رو نشن  ی گفتن ها ن یرفت.آه رون یب

! همونطور که تند به سمت  مهیهشت ون ک یساعت نزد ؟ ییبرو شد: معلومه کجابا موج اعتراضات رضا رو د یبه شرکت رس  ی وقت

بلند شد وسالم کرد.   نیآه دن یبا د ا ی. دندارشدمیخواب ب  راز یخسته بودم د ؟ ی:حاال که چزدیرفت با رضا هم حرف م  یدفترش م

 جوابشو داد.... 

رضا با اخم جلو رفت   ؟ یزنیغر م رزنهایپ نیچته مثل ا نم یبب نیبود گفت:بش  ستادینشست و به رضا که ا زش یپشت م نیآه

 خوردت؟   شهیکارخونه عسل نم ه یکه با   یجنابعال ای  زنمیغرم رزنهای :من مثل پستادیا زش یکنارم

 ه؟ یخوام حاال بگو دردت چ ی منه؟ من معذرت م راومدنیاالن مشکل تو د-

مهم هم به   یازدستگاهها ی زده، بعض  شیآت نویون سه ماش بعد ازما رفته معدن، ا شب ید ی کیکه  نهیدردمن ا  ه؟ی دردِمن چ-

. با  فتمیبود پس ب ک یخبر رو بهم دادن نزد نیهستن، صبح که ا نجایزنگ زده االنم تو راه ا سیبه پل ع یسرقت رفته،دامون سر

انگار   نییتونست قورت بده پا  یمثل چوب خشک شده بود که آب دهنشو نم حلقش خبرشوکه شد. نگاهش مات و ته  نیا دنیشن

  گهید  یکی نی ا فتن؟ ی جا و با هم ب هیتموم اتفاقات   د یداشت. چرا با یکرد،حالت تهوع دست ازسرش برنم ی داشت خفه اش م یکی

.مثل آدم کور  د یشن ی رضا رو نم یهاحرف  یۀ تومن پولشون بود. بق یخدا نهایهرکدوم ازاون ماش  متیبود. ق نیبراش سنگ  یلیخ

 کرد.   ی رو درک نم ایدن نیاز ا  یچ یشده بود که ه ی وکر

. با  د یند  یعکس العمل چیبزنه  دستشو جلوش تکون داد. ه ی رو دور زی مجبورش کرد م  نیآه یگفتم؟سکوت طوالن  یچ ید یشن

  ه ی ن یدهنش برد: آه ک یپرِآب کرد و نزد یوانی ل ز ینگرفت. از پارچ  کنار م یباز جواب ؟یخوب  نی: آهد یاش ترس  ده یرنگ پر دنید

هراسون خودشو تو اتاق انداخت. رضا  ای صدا زد. دن ادیرو با فر ی. منشد یازش ند  یالعمل. بازعکس اد یبخور،حالت جا ب نو یکم از ا

 رفت.....  رونیبا عجله از اتاق ب ایداد زد: زود به اورژانس زنگ بزن . دن

که نگران سالن رو متر   دن ی. رضا رو دومدنی لحظه هم بند ن  هی ستاره  یبه همراه ستاره پله ها رو پشت سرگذاشت. اشکها امون د

 . کنهیم
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  هی دونم!  ینگران ومضطرب نشه: نم ۀانداخت تا چشم تو چشم ستار نیی. سرشو پاد یشده رضا؟ رضا ازقدم زدن دست کش یچ-

نداشت. رضا تو گفتن   یحالش خوب بود مشکل رون یاتفاق افتاد. ستاره با بغض نشسته تو گلوش گفت: صبح ازخونه زد ب ی دفعه ا

 نه؟!  ایرو بگه  قت یداشت که حق  د یترد

 جواب موند.   یسؤال دامون ب  نهیدکترازاتاق معا فته؟بااومدنیروزب  نیآدم به ا  یالک شه یمگه م-

. ستاره  رگذشتهی کرده که به خ یقلب ی مینده رو دست پرستارداد:خانم شوهرتون آرتدکترحال همسرم چطوره؟ دکتر پرو-

 دکتر؟  ی چ یعنی نی: اد یخدا! دامون نگران پرس  ا یناخوداگاه زد تو سرِخودش: 

 عارضه دچار شدن؟ نیقبالً هم به ا شونی هست، ا ی قلب  ینامنظم  هی-

 خطرناکه؟  ن یکه شما گفت ی زیچ ن ینه! حاال ا-

 داره.   اجیبه مراقب احت یول ستیخطرناک ن -

 تونه باشه؟   یم  یعلتش چ-

تونه    یهم م ی ا گهید ،عوامل یدادن خبر ناگهان  ای ادیفشارکار ز اد، یز یدار، کار وخستگ   ئنیازحد مواد کاف ش یاسترس، مصرف ب-

 عارضه بشه.  نیباعث ا

 ه؟ یجد  شیماریب-

کاملشون رو   یکنند تا سالمت   تیموارد رو رعا ی سر ه ی د یاما با دم،یند  یزخطرناک یچ م یکه ازشون گرفت ی گفتم که! با اِکو ونوارقلب-

تونم االن   یمن م   ست؟ین ش یدکتر که شوهرم طور ی راحت باشه آقا المی: خد یپرس  یتودماغ یصدا ه ی . ستاره با ارنیبدست ب

 نمش؟یبب

  تیرعا یتا مدت دحتماًیبا گم یرو هم که بعداً بهتون م ی باشن، موارد یبستر نجایا د یبا ی دو روز یکیراحت،   التونیبله دخترم! خ-

برسم؟ هرسه تشکر    مارامیب یۀمن به بق ستین ی استراحت کنه اگرسؤال د یکه بهش زدن خوابه،بهتربذار ی کنند، االنم با آرامبخش

 کردن..... 

  ی رو به کس ی بد  نیبگم رضا؟! خبر به ا ی کرد صداش به گوش ستاره نرسه: من به تو چ  یتکون داد. سع  یربا تأسف س  دامون 

بود سنکوپ   کی نزد دم یخبر رو شن ن یمن ا ی معدن گذاشته! صبح وقت نی تو ا شو یکه تموم زندگ ینیاونم مثل آه  دن؟ یم ی نطوریا

: خدا  ستادیرضا ا  ی زد دوباره روبرو ی. دامون دورخودش چرخزدیداده وحرف نم ه یتک وار یبنده خدا. رضا به د ن یکنم چه برسه به ا

 ؟ یبه آب داد یچه دسته گل  ن یبهمون رحم کرد، بب

 کار رو نکردم.  ن یمن که ازعمد ا-
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باشه   ز یرکت وحواست به همه چخبربد نده! حاال برگرد ش  یی هوی یوقت به کس  چیه گه ید گم یات م شه یهم یدونم! رضا! برا   یم-

 . امیتا خودم ب

  هی کرد و با   نییباال وپا ی ستاره هستم. رضا سر ش یمن پ  اد،یاز دستت برنم ی ..... دامون وسط حرفش اومد: فعالً کارنجایاما ا-

 رفت....  یخداحافظ

دامون که    یشده. با صدا نیکه محوآه  د یکنار تخت د یصندل  یدر رو بازکرد. ستاره رو نشسته رو   یبه آروم ال یتقه ا  با

به چند سال قبل برگرده؟ به   مونیزندگ شهیم یعن یگفت:دامون  ی نگاه طوالن هی :حالش چطوره؟ به خودش اومد.بعد د یپرس 

شاد   یدغدغه ا چیه  یبود وهمه مون ب ی ب ی که ب ی به زمان م؟ یکرد ی م ی گودردسر زند  اهویهمه ه نیکه فارغ  از ا ییسالها

  ینفس م  ژن یکه با اکس ن یبه آه ی خوشمون؟ دامون نگاه یشد: به اون روزها  ریچشمش سراز ۀازگوش  یکاش  م؟ یبود

  ی ،هرکسخواد ی صبر وحوصله م یاما کم رسه یخوب هم دوباره م ی.لب تخت نشست درجواب ستاره گفت:اون روزهاد،کردیکش

گفت،   یدکترش چ  ید ید  نه،یآه ی سالمت زیچ ن یاالن مهمتر دم، یبهت قول م دهیرو کرده تاوانشو پس م  هایخرابکار ن یهم که ا

دورش کن،من    نجایا ط یعموش، ازمح  ش یتهران پ د یمدت بر هیکه مرخص شد  نجایازاسترس واضطراب به دور باشه، از ا د یبا

ه به دامون  ستار ی. نگاه پرازسپاس وقدرداننینباش  ی زیاصالً نگران چ گمیبهت م ی فنهم شد تل  یهرخبر زهستم، یمواظب همه چ

 . رهیم  شیخوب پ زیمطمئنم با بودن تو همه چ ،یدوخته شد:خوشحالم که کنارش 

رو براش    ی ب ی تره، اون قدر کنارش باش تا نبود ب نیسنگ  یلیوسط خ ن یداره، نقش تو ا تیارجح یز یازهرچ نیآه  یسالمت-

 . یجبران کن 

زنگ   ن یبه نو  رم یشو نشون داد: م ی گوش  ؟ی بر  یخوا ی:کجا مد یکنم. دامون بلند شد ستاره پرس  یاما تموم تالشمو م ه یکارسخت-

 حرف دامون موند.  ۀ. نگاه پر از سؤالش منتظرادام ادیبزنم ب

زد: زودتر خوب شو بهت   یرو تو دستش گرفت وبوسه ا  نیدنبالتون... بعد از رفتن دامون دست آزاد آه اد یخوام بهش بگم ب یم-

 دارم....  جایاحت

                ************************************* 

 : حالش چطوره؟ د یاز دامون پرس  نیرو بغل کردن. نو  گهیمحکم همد   نویم دن یبود. با د نوهمراش ی . مد یزود به لوشان رس  صبح

 که بهش آرامبخش زدن هنوز خوابه.  روز یاز د-

 د؟ اتفاق افتا نیا ی خودمو رسوندم؛ چطور ی تا گفت-

 . خبرمیب اتشیبهش داده؛ منم از جزئ ییهو یازکارمندان خبر رو  یکی-
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 شه؟ یمرخص م  یک-

 ن؟ ینو نیاحتماالً فردا،بب-

 جانم؟-

 . زهی بهم بر  ی خوام دوباره ازنظر روح ی نفهمه، نم ی زیمواظب باش چ می نگفت ی زیبه آهوچ-

  نکه یا یتو اون حال دلش گرفت. برا دنشیبا د ن یشده.... نو داریب نی آورد: بچه ها آه رونیسرشو ازاتاق ب نویمطئمن باش... م -

انگار کوه   ییایخلسه درب ن یبه خودت بده تا از ا یتکون هی پسر!  یخواب  ی : اوووووه چقدرمد یکش یسوت بلند  ه یبده  ه یبهش روح

گفت:    یفیضع یرو برداشت،با صدا ژنیشوازدست داده. ماسک اکس یکرد تموم انرژ یم اس ! اون قدرضعف داشت که احسیکند 

طورهم شد:    نیبگه وآراومش کنه که هم  یز یچ د ینگاه کرد،شا ن ی.ستاره نگران به نوکنهیحالمو بدترم نجایبرم، ا نجایخوام ازا یم

دکتر    شیکنم دامون تو برو پ  یم : خواهششترشد یب روهاش بده. گره اب یمرخص  ۀ تا اجاز اد یدکترت ب د یکاره ام، با  چیه نجایمن ا

تازه   اد،یبرنم ی: ازدست منم کارد یبه صورت خسته اش کش ی . دامون دستشهیپسرعموم بلند نم نیاز ا یوقانعش کن آب گرم 

شون   سروسامان ستین  یکار رو هم تلنبار شده وکس  یخورده استراحت کنم و دوباره برگردم معدن؛کل هی برم خونه  د یبا

  یخالص نجای زودتر از ا ی خوا ی دخترباش، اگرم  نیکم به فکرا  هی پلک رو هم نذاشته وخسته اس  روزیبده،درضمن  ستاره ازعصرِد

  نوساکتی. سرش برگشت سمت ستاره که کنار میکن تا زودتر مرخص بش  یبه خاطرستاره هم شده با دکترها همکار یکن دایپ

 . د یکش ی بود. درواقع ازش خجالت م یا گه یدترازهر روز  دهیبود. رنگش پر ستادهیا

 ؟ یخانم یتو خوب-

  نجایمجرد ا  یبابا ناسالمت  د یریوقلوه نگ  د ی دل ند  ی تو مکان عموم شهیگفت: م   یبا حالت طنز  نو یمنم خوبم. م یتوکه خوب باش -

 گه؟ ی: من برم دد ی وپرس   د یکش ی ا ازهیخم یبازشد. دامون از خستگ  یشخند یها! لب ستاره به ن سادهیوا

 . نجاهستمیتو برو من ا-

 به تکون دادن سر به عالمت نه اکتفا کرد.  نیآه ؟ یازندارین یزی جون چ ن یخدا روشکر! آه-

 تنها نمونه.  نیاز ا شتریپس من برم که آهو ب-

  نوی خوبه. م ی لیم خمامانم نگران نباش حالش ۀ رفت دنبالش وبردش خون الیدان  روزیآهو..... دامون نذاشت ادامه بده: د شبید-

  ،یدامون ازاتاق خارج شدن. ستاره لب تخت نشست و دستشوگرفت: مُردم و زنده شدم تا بهوش اومد  ۀ بدرق ۀبه بهون  نیونو

شده بود.   ش یکه عاشق وزندگ  ی! زل زد تو صورت دختر؟یمنو دق بد  کارهات  نیبا ا ی خوا یم  ؟ یستیچرامراقب خودت ن

  یلیخ هایاومد. با سرانگشت اشک شو پاک کرد: باز که اشکت دم مشکته خانمم! تازگ نییه پاچشم ستار ۀ ازگوش  یناخوداگاه اشک

 به دو طرف تکون داد.  یبه عالمت چ  ی خواد؟ ستاره سر یم  یدلم چ  یدون ی م ؟ یدل نازک شد 
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خواد،   ی گذشته رو م  ۀکردن، دلم ستار یم  نشیشجاعتش تحس دنیخواد که جسور بود، همه با د یرو م  یاون موقع  ۀدلم ستار-

 کردم بابا!  یدست ستاره به بازوشو خورد وباعث خنده اش شد:شوخ  هویکرده.  ن یف ۀستار  نینه ا

به   خته یبه کل ر میشد و گفت: با رفتن مادرم حال روح ی جد  نی! آهیدلت خواست بارم کن   یحالتو کردم هرچ تیفکر نکن رعا-

  ،نه ی وهوامو داشت  یکه پشتم بود  ییمثل همون موقعها  یکمکم کن ط یشرا ن یا یتو  د یتو با ستیخوب ن ی لیاالنم خ ت یهم، وضع

زد:   ی . ستاره پشت دستش بوسه ایدرکم کن  شه یازت انتظار دارم مثل هم ؛ یکن  تیکاوش  ی ونق بزن  یچ یمدام به پر وپام بپ نکهیا

نشست روگونه شو    نیآه ۀ. انگشت سبابدمی کش جونمم برات م  شیفقط سرپا شو، درک کردن پ  شه،تویهمون م یتو بخوا  یهرچ

حواسم بهت بوده   شهیهم ط یشرا  نیتو بدتر  ست،یوقت نگوحواسم بهت ن  چیپس ه ، یوجودم  ۀوآروم نوازشش کرد: توهم

 خسته ات کردم....   ی لی:حاال استراحت کن خد یوهست.ستاره لبخند به لب گونه شو بوس 

 شه؟ی دکترامروزمرخص م  یآقا د یدنبالش راه افتاد. تو سالن نگهش داشت: ببخش  نیاومد. نو رون یازاتاق ب نهیتربعدازمعادک

 طور به خانمش. نیکه باهاشون بودن گفتم هم یی رو به اون آقا ز یچ روزهمهیمن د -

 اد؟ ینم شیپ ی که مشکل نیکه قراره با خودم ببرمش تهران، با ماش   نهیمنظورم ا-

 واسترس بهش دست نده.   جانیمراقب باشه دوباره ه د یمشکل نه! اما با-

وبرگرده.   ره یبگ  یبکنه ودوش  یخونه رفته بود تا استراحت نویگفت و رفت. ستاره به همراه م یکنم  یممنونم. دکترخواهش م -

 شم؟ی مرخص م ی شو از پنجره گرفت:کنگاه ن یبا اومدن نو نیآه

 فردا.   ایامروزِعصر  ای-

 نمش؟ یب ی ستاره کجا رفته؟ نم ره،یسرم نجا یحوصله ام ا-

 گرده.  ی بکنه، رفته خونه دوباره برم یاستراحت ه ی بذاراون طفلک -

 ! نینو-

 جانم!-

 ! د یکردم،ببخش  تتونیاذ یلیمدت خ نیتوا-

 .  دمیبخش-

 . ییپررو یلیخ-
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 منم قبول کردم.  یتشکرکرد   زادی بار توعمرت مثل آدم ه ی  دمید  کارکنم؟یچ-

 آدم باهات حرف زد.  ن یع ومدهیاصالً بهت ن-

 کن!   ی وخوب ایب-

 خوام ازمعدن چه خبر؟  ینم ی جور ن یا یخوب-

ارش حرف زدم قراره همک وان یدستگاهها وسرقت با س   یهست؛ در رابطه با آتش سوز  ی دامون شش دانگ حواسش به همه چ-

 .شید یتو کارش خبره اس قبالً هم د  گهیپرونده رو قبول کنه م

 مش؟ ید ید-

 . نهیآره! اسمش شاه-

  یغلط اضاف  چ یمعترض حرفشوقطع کرد: توه  نیخوام خودمم کنارش باشم تا تو رونـ..... نو یآهان! شناختم، کارش خوبه اما م-

خوبه هنوز رو تخت   ، یبه دور باش  نجورمسائل یازا د یمدت با ه ی ست،یواسترس برات خوب ن جانی! دکترت گفته هیکن ینم

 !  یگ یم  نویا یو دار  یمارستانیب

 ه؟ یمنظورت چ-

 ! ی! خدا بهت رحم کرده سکته نکرد ن؟یواضح تر آه  نیاز ا  گه یبه حال و روزش رو تخت اشاره کرد: د ه؟ی منظورم چ-

 نه؟  ا یقصد نابود کردن مو داره  یبفهمم ک  د یمن با-

وقتها رو   ی!بعضنی: از دست تو نود یکش ی. پوف کالفه ا یکن  ی پرونده نم ن یتو ا  یدخالت  چی! توهم هلتیوک  ق ی! اما ازطریفهمیم-

 ! یمخم

 ؟ی گ یسؤال بپرسم راستشو م هی اگر -.  یفتی پرونده راه ب نیدنبال ا دم یفکرکن اما بهت اجازه نم یهرطور دوست دار  -

 باشه؟  ی تا سؤالت چ-

 رو نگرفتن؟  روانیسنندج چه خبر؟ س  ۀ از پروند -

گردنش همه صدا   یکه به زن عمو زده رو گرفتن. سرشو چنان چرخاند که استخونها ی درتماس بودم، اون کس ن یآم روزباید-

 ؟ یگ یم ی کجا؟ پس چراحاال دار ؟ یدادن: ک

 ! ؟یکار دستمون بد  ی خوا یهان؟ بازم  یهست ی بستر نجای ا یچ ی ! االن براست؟یبرات خوب ن جانی چند بار بگم ه-
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 ه؟ ی ک  هی قض نینگفتن پشت ا نم، یول کن! بگو بب  نویا-

داشت   اد ی یز ی ...با ورود پرستاربه اتاق حرفش نصفه موند. پرستار فشارشو گرفت. تو پرونده چریاالنم م گمیبهت نم ی چیه گه ید-

 ....د یمنتظر بمون رون یشماهم بهتره ب  ن، یگرفتن اِکو، آماده باش  یبرا  ادیم  ۀق یرفتن گفت:همکارم تا چند دق  رونیکرد وقبل ازب

  ی لینامحوس تکون داد: خ یسر ن یکم نامنظمه. نو  هی گفت: ضربان قلبشون   نیازگرفتن اکو دکترپرونده رو چک کرد رو به نو پس

 . می زد یباهم حرف م  میداشت  یمعمول

 نشده؟   دهیحرفهاتون که به بحث کش اناًیاح-

 .د یواسترس و کار دورباش   جانیمدت ازه ه یقلبتون مثل ساعت کار کنه  د یخوا ی داد:اگرم رون یر! دکترنفسشو ب دکت ی نه آقا-

 چشم......  -

که پرستار تو سرم زده بود    یبا آمپول د ینکش  یگفت. طول  ی گردم. باشه ا  یدارم زود برم  یکار نییپا رمی: من مستادیدم درا نینو

 خوابش برد... 

دامون تماس نگرفتن؟   ای: رضا د یپرس  ذاشتیکنار تخت م یکه داشت داروهاشو روعسل ن یخودشو رو تخت انداخت به نو یباخستگ 

فهم شد   ریخونه ممنوعه ش  ن یتو ا  یهرخبر ی شد: تا اطالع ثانو مانیسؤالش پش دنیچنان درهم فرورفت که ازپرس  نینو یاخمها

سوپ رو کنار    ۀ . کاس یخونه وسالم یخوشحالم که برگشت یل یدزنان گفت: خلبخن شد سوپ وارد  یجناب راسخ؟ ستاره با کاسه ا 

وبه تاج تخت    د یتنه شو باال کش مه ی. نیمدت به خودت استراحت بد  هی تهران و  می داروها جا داد ولب تخت نشست: قراره فردا بر

  ی کن  یم جایهاشو دو طرف کمر زد:تو بدست   نیوسر وسامان بدم. ن د ی کارعقب افتاده دارم با یلیخ  رم یجا نم چ یداد: من ه  هیتک

خنده اش گرفت:   نینو  ییزروگو نیبرمت.ستاره از ا ی تهران! مگه دست خودته؟! به زورهم شده کشون کشون با خودم م یاین

 .  یبر ی م شی کارتو پ ی با قلدر اد یخوشم م

انگار نگهبان دوزخه!   ساده یباال سرت وا نیکنم، همچ   کاریزورگو؟ ستاره به زورخنده شومهارکرد: خوب چ ن یا ۀتوجبه ی توهم رفت-

 . دهیجواب م یی زورگو ن یزبون نفهم ا  نِیآه  نیا یوقتها برا   یژست خودشو حفظ کرد: گاه نینو

 خوره!  ی داره بهم برم گه ید-

رو تو اثر نداره ااِل زبون زور! زن داداش برو   ی زبون چ یوادا ببرمت؟! ه  با ناز یانتظار دار  شهینم تیبهتر! آخه با زبون خوش حال -

 . میفت یراه م گهیالزم داره براش بذار تا دو ساعت د یهر چ ار یب رونیساکشو ازکمد ب

که من ازتو   اریبه خودت فشار ن  نیازا شتری که گفتم! ب  نیوگفت:هم ستادیدرا ۀ ها! تو آستان ارم یسرت م ییبال  هی  شم یپا م نینو-

 نشه.....   رمونی زبون نفهم ترم! ستاره جون زودتردست به کارشو د یکی
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همه راهو   نیبود ا ن یرازایدونم دوِست داره،غ ی خوره، م یحرص وجوش م نطور یگفت: ناراحت نشو! نگرانته که ا مت یبا مال ستاره

 تا خودشو به لوشان برسونه. د یکوب ینم

تهران حالت که بهتر    می ریمدت م  هیگفتن ستاره ناتموم موند:   سیالز.... حرفش با ه گه یبسپرم؟ د ی رو به ک نجایا یپس کارها-

 هست.  یمثل هردفعه بسپاردست ودامون ورضا، اونها حواسشون به همه چ ؟یهست  ینگران چ م،یگرد  یشد برم

 بهشون زحمت دادم.  یکاف  ۀخوام دوباره مزاحم اون دوتا بشم به انداز ینم-

افته، دامون و رضا هم   ی نم یپس کارت رو دوش کس رهیگ ی م ی هم درعوض کارش پول خوب لی وک لته، یوک  ۀتموم کارها به عهد -

 حواسشون هست.

مدت    نیا یر یبخور تا جون بگ  نو یکم ازا ه ی ت:سوپ رو طرفش گرف ۀکنم. کاس  ی اما به خاطر تو قبول م ده یدلم به رفتن رضا نم-

 ندارم، برو ساکها رو ببند....  ل ی: االن مد یبهت سخت گذشته. دست ستاره رو پس زد و دراز کش یلیخ

  هی  نیشکست: نو نو یسکوت ماش  نو یشدن و سمت تهران راه افتادن... م نیازتموم سفارشات الزم به دامون ورضا، سوارماش  بعد 

 خوره.  یکنم به درد تو نم  یرو که من گوش م  ییبه عقب رفت:آهنگها نهییازآ نی. نگاه نود یپوس بذار دلم  یآهنگ 

  داربشه یخوابه! ب ین یب یبهش کرد: نم یافتاد که چشماشو بسته بود. اشاره ا ن ینگاهش به آه نی! نوگهیبذارد یز یچ هی اِ... خوب -

  ی دلگرم یبراش نگرانم. برا  ی لینشسته بود گفت: خ ن یبارکن. ستاره پشت سرآه ی وباقال  اریاونو وقت خر ب ره یگ  یدوباره پاچه م 

 ! هی لیما رو نخوره خ گهیشناسم چند روز د یکه من م ین یآه نی؟ ای زد: نگران ک یستاره لبخند 

 هم بودن؟  مه یکه سوخته شدن ب یینهایحاال ماش  گمیم-

 شکر خدا آره! -

 راحت شد......  المیخ-

داد. همونطور که    یکی ی کیچند شکالت درآورد به همه  فش یاز داخل ک نو یشد. م ده یکش ی وران نوجوانشون به خاطرات د بحث

که    یمارمولک  نیا ۀ خواد غص یمثل پت ومت بودن وهستن نم  میدوتا از قد   نیکرد گفت: ستاره جون ا ی زرورق شکالت رو بازم

بود   دهیجلو درازکش یکه رو صندل  یهمونجور نیرفت. آه ن یبه طرف آه نی. نگاه ستاره ونویاالن خودشو زده به خواب بخور

 ن؟ ید یتا حاال خوشکل ند  ه؟ یازچشماشو بازکرد: چ یکی

  ی برا یهست ی مارمولک نویجون به جونت کنند به قول م میکمتر سر وصدا کن  ی د ی! منو باش! گفتم خوابنیتو روحت آه یا-

!  ده؟یگوش نم یشناسم کس یمن م  گمی م  یوقت نینشناخت نو ید: شماها هنوز اشکالت رو با لذت تو دهنش چرخان نوی خودت. م

  هی نذار  نویم  یشد:هو لیخارج کرد به سمت عقب متما دهیرو ازحالت خواب یصندل  نی. آهگمیدونم که م  یم  یز یچ هیحتماً 
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  ن ی! رو به آهگهید  د ی: بسکند یستاره با اخم وسط حرفشون پر ؟یبگ   یخوا  یم  یسپر کرد:مثالً چ  نه یس  نو یبهت بگم! م یزیچ

تا حاال   میکه سوارشد   یزمان ز سکته رفتم  وبرگشتم اون وقت تو ا یکی ! من به خاطرحالت تا نزدیرو دار  ی لیخ ن یادامه داد:آه

خودمو برات لوس کنم که شکرخدا تو کارم موفق   ی کم ه یخواستم  یبانو! م ر یاش زد: عذرِتقص نهیدستشو رو س   نیآه ؟ یداربودیب

به   ه،خدایمینازک کرد: ترفندات همه قد  یپشت چشم نو یدونم؟م  ینم دارم یب د یفهم  یچه جور  رکی رجیج ی نویم نیبودم، حاال ا

تا    ذارمیمبرات  یشناس  ن یدوره کالس آه  هی  ی برسه که بعد ازسه سال هنوز نتونسته تو رو بشناسه! ستاره جون خواست ره داد ستا

  ی غیج نو یبندازه. م رش یبرداشت تا گ زیخ  نو یخوره. به سمت م یبه درد م  ندهی حتماً در آ یاز شوهرت برس  ید یجد  اتیبه کشف

تا ستاره    ره یرو دا زمیر ی همه رو م یازگذشته دار  یبهم بخوره هرچ دستتگفت:   دواریوخودشو سمت در کشوند تهد  د یکش

  ی بعد از مدتها دوباره م نیآه نکه ی...ستاره خوشحال ازادند یخند  ی دوتا م  نیو ستاره به کل کل ا نی. نو یهست ی بفهمه چه جونور

 خنده....

پارک کرد... وارد ساختمان شدن. سالم   نگیتو پارک  نوی.... ماش دنیبه تهران رس   یمتوجه نشدن ک نی وآه نو یم ی کل کل کردنها با

 ..... د یکش رون یرو از اتاق ب ترا یستار وم نیبلند نو

 باال برد......  ۀ ساکها رو به طبق  یاومد وکنارش نشست. ستاره بعد ازاحوالپرس  رون یازآغوش عموش ب 

بدترهم بشه. دست ستار رو   نیتونست ازا  ی سرت پسرم؛م یبگه: فدا ترایبوده؟ سکوتش باعث شد م ی کارِک ید ی: نفهمد یستارپرس 

از پله   نینو نیح ن یبه عالمت بله تکون داد. درهم یسر ؟ یازخودت بگو؟ بهتر ،ی خواد درباره اش حرف بزن یزانوش نشست: نم

برداشت   ز یاز رو م یشربت  وانی. ل نیرو به رگبار حرف بسته بود گهیهمد  ن یتو ماش  نو یاومد: زبونتو موش خورده؟ خوب تو وم نییپا

باال داد با   ییابرو ن یبه پسرش رفت. نو ی. ستار چشم غرّه ا د یو کنارمادرش نشست پا رو پا انداخت چند جرعه از شربت شو نوش 

تأسف تکون    ۀبه نشون  ی نگاه کرد. ستار سر نیمجهول به نو نیحاج ستار؟ آه نیانگشت به خودش اشاره کرد: االن با من بود 

قدر که ما رو به امربه   نیخانم ا ترایرو به مادرش گفت: م د ینوش  گهید  یجرعه ا ن یپسر؟ نو ی ه بشسر به را ی خوا یم  ی داد:تو ک

صورتش خودش:   تو لب به دندون گرفت آروم زد   ترایبده. م ادیشوهرت   نیکم به ا ه ی د یکن ی م ضیازمنکرات مستف  ی معروف ونه

گرفت،   نییسرشو پا نیآه ؟ یرفت یموندم تو به ک ؟یداشته باش  ایذره ح ه ی د یپسر! تو نبا یزنی م هی چه حرف ن یخدا مرگم بده، ا

  ی م ی چ یمعترض گفت: زهرمار!برا  نیو ستاره به جمع شون اضافه شدن که نو  نو ینشه. م لیکرد لبخندش به خنده تبد  یسع

متعجب    نویپسر؟! م یسر شد  ره یقدرخ نیمن ومادرت اشتباه بوده که ا ت یترب ی دونم کجا ی:نمداد  رونیستار نفسشو ب ؟یخند 

  ۀمادموزل! دفع   نید یرس  ریزد:به اخبارتون د ییلبخند دندون نما  نی: بازآقا زاده تون دست گل به آب دادن جناب فخرا؟! نود یپرس 

  نیبه ا یچه خبره ما هم کم د یبگ  شهی وبرادر در رفت وآمد بود:م هرخوا نی. نگاه ستاره بیکه ازخبر داغ جا نمون ا یبعد زودتر ب

  هی د یروش کار کن شا شتر یگفت: ب نیستاره!رو به آه یگفت: راه افتاد   یبلند شد با لحن طنز  نی! نومیبخند  ی ازخود راض ۀشازد

داشته و   ف یاز قبل زرنگ تشر نینو قاآ  ی عنیپا رو پا انداخت:  نو یم ؟ی چ یعن یحرف  نیباال داد: حاال ا یی ابرو ن یبشه. آه یزیچ

  ی کیگفت:  ی ظاهر یکمک حالش باشه. ستاره با اخم هاش یخواد که تو خراب کار ی رو م ی کیو   زنهیم  جیگ  هی نابغه بوده اما مدت

 . دمیگفت: ترس   یبا لحن مسخره ا  د،یچیتو خودش پ نی! نویار یبمونه که بعداً دبه درن ادتیخان!  نیطلبت نو



 من ستاره  دیام

384 
 

  ن ینو ؟ینیریش   ی لیکارهات خ  نیبا ا ی کرد  الیکنم خ  یشهرمحوت م  نی خونه که نه! ازا نیمن االن ازا  ای یر یم نجا یخودت از ا ای-

! ستار لنگ  ؟ی و پسرِبابام بش  یچطور دلت اومد منو از سر راه بردار  م؟ی ! داشتنیتکون داد وگفت: دستت درد نکنه آقا آه یسر

دستهاشو به    ؟یبه زور بفرستمت بر  ییلنگه دمپا ن یبا ا ای ی رینشونه گرفت: م نیو سمت نو د رو از پاش درآور یراحت  ییدمپا

بودن که ستار    دنی!همه درحال خند گهیبچه که زدن نداره د  رم یستارخان خودم م د یباال برد با التماس گفت: ببخش م یعالمت تسل

رفتن ازسالن   رونیب ن یاش گرفت. حخودشم خنده  گن؟ یم ی پس به بچه چ ی بچه؟ اگر تو بچه ا گنیلندهور م ی گفت:به تو

کرد: ممنون پدرجان االن ادب  شدم. بلند شدن    ینوچ  ییدمپا ۀلنگ  دنیبه کمرش خورد وآخش دراومد. برگشت از د یزیچ

  ه ی د یدر وارد شد: ببخش  یازال ن یبزنه سرِنو ی از سالن همون. ستار دوباره نشست تا لب بازکرد حرف نیستارهمون و فرارکردن نو

حساب بمونه   ه ی کار دارم، تسو ده یورپر ی نو یستاره و اون م نیاومده مجبورم رفع زحمت کنم، اما هنوزبا ا شیبنده پ یبرا  یکار

تو   ن یدرکُنه. آه ینشد خستگ  یساعت می راه بود!حداقل ن ۀ گفت: بچه ام خست  یبا دلخور  ترا ی. میبعد فعالً خداحافظ همگ  یبرا

  یمادر! بچه اگرصد سالش هم بشه برا کارکنمیبلند شد: چ ترایاالن کجاش بچه اس؟ م نینو ،جا شد: به قول عمو جاش جاب

خواهرم؟ ستار قبل از رفتن به اتاق کارش گفت: هر وقت   ۀ خون ی بر ی پدرومادر بچه اس. رو به شوهرش کرد: منو امشب م

و    رونیب د یبر د ی تون ی ستاره جون شما هم م  د،یهرا ۀ خست ترایقول مبهم خبربده، پسرم تو هم برو استراحت کن به  ی بر یخواست

.  د یلحظات رو بدون ن یقدر ا اد ینم رتونیفرصت ها گ نیاز ا گهیما مردها، فردا د  یایبه دورازدن د یخوش بگذرون یخودتون کل  یبرا

! ستاره  یتموم خانمها رو برد  ی! آبرو دهیگفت: شوهرِند  واش ی بهش زد  یسقلمه ا  نو یکرد تا نظر اونو هم بدونه. م  نیستاره رو به آه

 آروم جواب داد:اِ خوب نگران حالشم.  نو یبا حرص مثل م

  نیشده و ا لی زن ذل  زمون یعز یتا حاال پسرِعمو ی پروند باال: نه بابا! ازک  یینوابروی. منیستاره جون من حالم خوبه برو خوش باش -

 ل؟یهم شوهرِذل  ده یورپر ۀستار

 تو دل خوش کرده؟   یخورم به چ ی رو م زدان ی اون  ۀ!غصی شیوقت بزرگ نم  چینوهیم-

کنم ها! ستار دم دراتاق    یناکارش م  زنم یم ا ی گمیبهش م یز یچ هی ایچشمام بردار وبا خودت ببرش!  ی برادزاده تو ازجلو نیبابا ا-

 نکن.  تیقدردخترمو اذ نیتو هم ا  نیتو رو همه جوره دوست داره، آه  زدانی: دخترم سادیوا

شد:   دهی پا تند کرد که بازوش توسط ستاره کش نیآه ی انتقام شوخ یبرا  نوی! مگهیهمو داشته باشن د ی هوا د یدختروپدربا-

شد برگشت و   یم  ده یکشکه توسط ستاره سمت پله ها  ی . درحالمی بر ومده یباال ن ی ! بهتره تا گند یشینوچقدرسریششش،میا

 کنم.   یم  یتا هر وقت شده تالف  نیآه ن یگفت:بب

خودشو تو اتاق انداخت.  نیبرداشت که آه ز یخ نیحرکت دستشو از قفل دست ستاره آزاد کرد، سمت آه ه یبا  نوی! م دمیترس -

خودتو   خودیب یرس   ینم یی به جا یکل کل کن ن یشد: تا شب با آه ده یدوباره توسط  ستاره کشون کشون به سمت پله ها کش

 : هنوز کارم باهات تموم نشده آهن خان.فتبشنوه گ نیکه آه  یبلند طور ی خسته نکن. با صدا

 فهمم.  ی برسه حاال منظورحرفشو م زدانیخدا به داد منو گفت   یم  چارهیب یلدایخدا ازدست شما دونفر! گ یا-
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 . یگرفت ی گفته تو چرا جد  ی زیچ ه ی لدایحاال گ-

 وداخل اتاق هُلش داد و در رو بست....... ستم یکورکه ن نم یب ی دارم م-

              ************************************* 

  ی شو به صندل هی تک ن ی. آهد یکش ی ا ازهیبه بدنش داد وخم  یشب گذشته بود. کش وقوس  مهیبه ساعت کرد از دو ن  ینگاه نینو

.  دمیشو خودم انجام م هی برو بخواب بق اد یبره: اگرخوابت م رونیازتنش ب یتا خستگ   د یداد، دستهاشو از دو طرف باز کرد وکش

 . رمیکمکت کنم م گهیکم د ه یوگفت:  زگذاشتی م یرو  یسرشو رو انبوه کاغذها نینو

 ! نینو-

 بله! -

  ی !نمنمی:بنال ببد یداد و پاهاشو کش  هی تک یبه صندل  نبار یا د،یکش ی ا گهی د  ۀازیشدم. خم مون یبله ازگفتن حرفم پش یگفت ی طور-

 . یار یخواد برام ادا واصول درب

 خدا روشکر!  یکه تو اونم ندار ه یزیکم ادب خوب چ  هی به قول زن عمو -

 ! گه؟یاالن با ادبم شدم د  ه؟ ی ! امرتون چزیجناب راسخ عز د ییشد: بفرما نهیاالن درد توادبِ منه؟ باشه! درست نشست ودست به س -

 ! مزهیب-

  ی با کدومشون راحت ؟تو یقبل ن یهمون نو  ا یادب؟!  یب ا یما رو روشن کن! باالخره با کدوم سازت برقصم؟! باادب باشم   فیبابا تکل-

 ! دامون امروز زنگ زد. ستیبد ن یریوسط بگ   نینفس ا ه یتوجه به غر زدنهاش گفت: اوووووه!  یب  ن یآه شم؟یم ین جور همو

 گفت؟  ی م ی خوب چ-

  نمی: درست حرف بزن ببد یکش ن یپر از کاغذ،طرف آه زِ یم ی کرده. صاف نشست وخودشو رو دایپ ییها یسرنخ  هی  سیگفت پل-

 گرفته.   یدستور م  گهید یک ینفر روگرفتن،اعتراف کرده که از ه ی:د یبه صورت خسته اش کش یبهت گفت. دست یچ

دستور گرفته.    یازک شهیمشخص م ندهیگفت: تا چند روزِآ ز یم ی رو یبرگه ها  یداد. درحال جمع آور  رون یب  ینفس ؟ینگفت ازک -

  ی با لحن دلگرم کننده ا نی. نود یرس  نیصورت نو  برگه ها باال اومد تا به  ی رو دستش نشست. نگاه پر سؤالش از رو نیدست نو

رو   نیکه نرفته؟ برگه ها ازدستش افتادن. دست نو  ادتیمنم برادرِسومت هستم   ،یی،تنهایوقت فکرنکن  هی گفت: تا آخرش باهاتم، 

همو محکم    ی. دستهاشهیمثل هم یوهست  یبرادرم بود  شهی! همیکنم که تو پسرعموم ی وقت فکرنکردم ونم  چیمحکم گرفت:ه

 فشردن......  
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دم   ۀ از برگه ها رو داخل پوش  ی. تعدادیخودتو خسته نکن دوباره کار دستمون بد  اد یبخوابم، توهم برو استراحت کن، ز رمی من م-

ش  تو اتاق کارِعمو. تو تخت  رمیم کنه یم تتیکنم اگر نورآباژور اذ ی کارمو تموم م  گهیساعت د میدستش گذاشت: تو بخواب من ن

 ......ری کارتو بکن، شب بخ و زد:من راحتم ت یوچشمک  د یدرازکش

صبح کارش    یها ی کیو دوباره مشغول شد. تا نزد  د یکش ی شب افتاد.آه یاهیکاغذ از دستش رها شدن. نگاهش به س   یها برگه 

 گذاشت وخوابش برد.....   ز یم ی . اون قدرخسته بود که همونجا سرشو رود یطول کش

اومد.   نییقطع کرد. پتو رو کنار زد و ازتخت پا و یگوش  ی صدا عیبه بدنش داد. سر ی . کش وقوس د یپرازخواب  ی گوش  یصدا با

دست   ی کار  ه یدونم  ی تکون داد وزمزمه وارگفت: آخرش م یرفته بود. سر ز،خوابیم ی افتاد که سرش رو ن ینگاهش به آه

 از دهنش خارج شد. « یصداش کرد تا »هوم ی...چند بار نیآه ن، یه:آستادی. سالنه سالنه رفت وباال سرش ادهیخودش م

تو    یدست نی خوابم برد! نو یدونم ک یگفت: نم  ییبلند شو برو تو تخت. سرشو بلند کرد. خواب آلود صدا ؟ ید یخواب نجایچرا ا-

ازجاش بلند شد. تلوتلو خورد وخودشو روتخت   یها! به سخت  یهپل ن یع یبهم شون زد: شد  شتریاش برد وب ده یژول یموها

 داشته باهام.  ی کار نیانداخت: به دامون زنگ بزن بب

تا    د یداد. طول کش  نیبسته شدن درنشون از رفتن نو یتوهوا براش تکون داد..... صدا ی دست نیباشه؟! پشت به نو ی ا گه یامرد-

 ....ادیدوباره خواب به سراغش ب

کرد. ازساختمون خارج   ی کیداد پله ها رو دوتا   یهاشو باال م نیآست کهی شد. درحال رمونیعجله کن د نیستاره بلند شد:آه یصدا

 دنده رو جا انداخت وحرکت کرد.  نینو ؟یکم زود اومد   هی  ی کن ی گفت: فکرنم  یپرون کهیبا ت نویشد. م نیو سوارماش 

حرفشو   شیی ! ستاره به خد.... که زنگ گوش نیآه یی پررو ی لیشونه اش:خ ی زد رو یکی ف یاز پشت با ک ؟ یو ابراز وجود کردباز ت-

 . یآورد قبل ازجواب دادن ادامه داد: شانس آورد  رونی ب فش ی از ک ویقطع کرد. گوش 

 ! زدانیجانم -

 ! چطور؟ می رفت آروم جواب داد: تو راه ن یوآه ن ی.........نگاهش به نو-

-......... 

 به جاده برگشت. ع یبه عقب رفت و دوباره سر نهییازآ ن یباشه. نگاه نو-

-....... 

 . گمیچشم االن بهش م-
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-........ 

لم داد: گفت شرکت تو   ی به صندل نویداشت ؟ م کاری: چد یپرس  نی گذاشت که نو  فشی تو ک وی. گوش نمتیب ی قربونت بشم،م-

 برنده نشده.  دهیزام

 نگفت چرا؟ -

گفت    زدانی  یول  ه یدونم کارک   یبرگشت سمت ستاره: نه خواهرجونم! م   نو یتو کاربوده. م یدست د ینگفت. ستاره گفت: شا یزیچ-

  انیتا مکالمه اش به پا د یطول کش قه یبلند شد... پنج دق نیآه ی گوش  ی . صدامیاریازش بدست ب ینگم تا مدرک کاف  یز یفعالً چ

  ۀ خون نی : اد یچرخ نویداد کامل سمت م نیشو به درماش  هی . ستاره تکمی دار ی چقدرزنگخورباال داد: امروز  یی ابرو ن یبرسه. نو

تو   نیزدم؟ ماش  ی: حرف خنده دار د یباعث تعجبش شد. پرس  نینو ۀخند  م؟ ید یهنوز نرس  می ساعته راه افتاد ه یدوستت کجاست 

 .میقراره شام مهمونش باش  زدان، ی شیپ  می ریم م یدار  ستیدرکار ن یدوست  ۀجواب داد: اصالً خون  ن ینو د یچیپ ی ا گه ید ابونیخ

به بازوش زد:   ی! ستاره مشت ستیبد ن یر یبگ  اد یخورده ازش  ه یبا افتخار گفت: بله که بلده!  نویکارها بلده؟ م ن یهم ازا زدان ی-

  ی میاز در صلح وارد شد با لحن مال نوی رو بهت نگم. م ی باشه منم هر حرف ادم یدوست شدم!    ی! منو باش با کنویم  یبد  یلیخ

شوهر   نیکنه مخصوصاً ا  رینگم تا همه روغافلگ  یز یچ یازم خواست به کس زدان ینشو خوب!   تگفت: ستاره جون! از دستم ناراح

لب باز کرد جواب    نویها! م ه یبداخالق سیخودش تند مند گفت: حاال خوبه  ه یبرگشت و گال یبا اخم ظاهر نیبدعنق تو رو. آه

  یک یبهش رفت:  ی چشم غرّه ا نو یصدا زد. م هرشومعترض اسم خوا نی . نوستادیبزرگ ا یخونه ا  یجلو  نیرو بده که ماش  نیآه

 به بعد.... نیبرسه از ا زدانیتکون داد: خدا به داد من و ی گفت. ستاره با تأسف سر  یا  یاوک  ن ی. آهنیطلبت آه

  نیدست از ا ی خوا ی : تو نمد یپرس  زدانیاز  نیوآهو تعجب کردن... آه ال،دامون یلدا،دانیوان،گیس   دن یسالن که شدن از د وارد

  ه یبا  نیشد.آه ک ینزد نوبهشونیتونم بهت رودست بزنم.م  یرو شونه اش زد:خوشحالم هنوزم یدست  زدانی ؟ یبردار زهاتیسوپرا

  ۀرو گون  ی بوس  زدانیتا التماس گفت: تو رو خدا فقط کل کل کردنو شروع نکن.   بود ه یگال هیشب  شتریکه ب  ز یلحن ملتمس آم

  زدان ی شوهرش لوس کرد: ی خودشو برا نوی م  ه؟ی که ازدستت شاک ی کرد  کاریهمسرش زد دستشو دور شونه هاش حلقه کرد:باز چ

 کنم؟  تیرو اذ  یابونیغول ب نیا اد یبه منِ فنچ م

  نیبا ا کاریچ  یباادب ن یمتر کش اومد: من، دختر به ا هی  نو یلبخند م ؟ی کن  ت یرو اذ ی کس اد یکجا م  یوجب  م ین یه تو ب  زمی نه عز-

 تونم داشته باشم.   یشاخ دم م ی غول ب

سرشو ازآشپزخونه   الی! داند؟یکل کل کردن باش  ال یخ یامروز رو ب هیشما دونفر   شهیکرد: م  یونیپادرم وان یدونم خانمم! س   یم-

با هم بلند شدن که دامون   لدایکنم.آهو وگ خ یتونم جوجه ها رو س  ینم  ییدست تنها رسه؟ یبه داد من م  یداخل سالن کرد: کس

  یرو برعهده م ریکارخط  نیا ونینگاه کردن که گفت: امروز،روزاستراحت خانمهاست آقا دامونلحظه! با تعجب به  ه یگفت: خانمها 

دامون   ؟ی د یدامون! چرا از طرف همه قول م  یاعتراض بود گفت: ه  هی بلند که شب ییبا صدا نیمحترم؟ نو ون یمگه نه آقا  رنیگ
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زود باش... باألخره  االی یی آشپرخونه تو یبره تو د یکه با  یکس ن یاول نطورهی: حاال که استادیرفت باالسرش ا  نیاول ازهمه سراغ نو

 به اشپزخونه رفت.  د یکش یدامون خط ونشون م  ی برا کهیبا اجبارِپسرها بلند شد درحال

بهتره حرفتو   میگفت: تا خودتم همراه اونها نفرستاد ب یمن! خدا رحمتت کنه. آهو درحال پوست گرفتن س   ۀچاری دادش ب  یآخ-

   ن؟ید یرس   ی: شما کد یپرس  لدایوستاره نشست از گ لدای گ نیب  نوی. م یریپس بگ 

 . میبود  نجایشب رو ا م،یاومد  روزید-

استادِ   زدانیگفت؟   یچ ن یآه ید یرو قاچ کرد نصف شوبه ستاره داد: ند  بینگفت؟ آهو س  یزیبه من چ زدانیاون وقت چرا -

شوهرت امنه،آشپزخونه نرفته. ستاره   یجا زم یگفت:عز ی نسبتاً بلند  ی. ستاره بلند شد وسمت آشپزخونه رفت. آهوبا صدازهیسوپرا

 خوام برم آب بخورم.  یبابت مطمئنم، م ن یا ازبرگشت وعقب عقب راهشو گرفت: آهو جون 

برخورد کرد و   یبتن وارِید  هی رو بشنوه با  لدا یهشدار گ نکه یرفت قبل از ا یمنم باورکردم. همون طور که دنده عقب م  ی توگفت-

  ی برخورده کرده با لحن طنز یدونست با چ ی خندن. ستاره از رو نرفت، نشست، هنوز نمکردن ن  ی شد. دخترها سع نیپهن زم

  ه یکه خورده  ی خنده پرسالن شد. بلند شد تا به شخص  یصدا هوی. د یوقت منفجر نش ه ی د یخنده تون رو ول کن نیگفت:راحت باش 

گفت: گفته باشم من هنوز    یبا شوخ الی . دانبود کپ کرد ساده یبدست روبروش وا ی نیکه س  الیدان  دنیبکنه. ازد یحساب یدعوا

همه داشتن   گه یبه سالن د د یبا ورود افراد جد  که گرفت   ی استفاده نکن... بحث داشت باال م ی آرزو دارم، تو رو خدا ازحرکات رزم

 اوردن......  یشاخ درم 

: جانم!  نویکباب بود. برگشت سمت م  ی درحال روشن کردن منقل برا  زدانی! ـــــــــــزدانیباالرفت:   نویمعترض م  یصدا

   ؟ یهمه مهمون دعوت کرد  نیکه ا  یداد ی خبرم هی به منم  د یزنتم نبا ی : ناسالمتستادیا زدان ی یشده؟ دست به کمرجلو یبازچ

م کنم اگربازمورد اعتراض  مون رو امشب اعال  یعروس  خیخوام تار ی رو دورهم جمع کنم، م ل یفام ۀروزهم هی فقط خواستم   زمیعز-

 شده؟  یقطع  متیباورکنم که باألخره تصم ی عنی زدان؟ی یگ یصورتشو پرکرد: راست م ی ! لبخند پهنرم؟یقرارنگ 

به پدرت ودوست   ی احترام یوقت ب   هی تا  رم یاجازه بگ  نیخوام از بابات وآه ی م رسن، یم گه یساعت د هی آره، پدر ومادرت تا -

جوجه ها رو    ینیس  د یآخرشون رس  یسر حرفها نی! نویلیعشقم! خ یماه  یلیانداخت: تو خ زدان ینشه. خودشو تو بغل  میمیصم

به   یکه شوهر  ی د یوترش   یاون قدر رو دستمون موند  کنه یندونه فکرم  ی هرک نو یگذاشت به خواهرش گفت: خجالت بکش م نیزم

 اومد با شرم گفت: داداش!.....  رونیب زدان یآغوش از نو ی. ممیبهت قالبش کن  م ینکرد دایپ قه یعت زدان یجز 

  یخوب نی شوهرخواهر به ا ایدن  یکه کژال وخانواده شو دعوت کردم،کجا  یازم ممنون باش  د ی! تازه با؟یدار  کارخانممیچ نینو-

 تموم موند....  مهیبه جمعشون حرفها ن هی با اومدن بق اد؟یم  رتیگ

 بزرگترها در اومد......  ی سر وصدا شده بود که صدا  اط یقدرتو ح اون
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  یِ دنبال خواهرش که تو باغ پشت  نیصرف شد. آه نویوم  ال یودان نیبچه ها به خصوص آه یها ییومسخره گو  تیمیبا صم ناهار

با   د یاش کشپ ریز  یبه علفها ینشست دست ن یزم ی داد، ُسرخورد و رو ه یآهو به درخت تک ؟ییبود، رفت: چرا تنها زدان ی ۀخون

  نکه یا یخوشحاله که جمعمون جمعه. برا ی لینشست: مطمئنم مامان االن خ هرش . کنار خواهیخال  ی لیمامان خ ی غصه گفت:جا

به شکمش که حاال برآمده شده   یرو لب آهو نشست. دست ی من چطوره؟ لبخند  ی : حال کوچولود یپرس  ارهیآهو رو از اون حال درب

 . زش یعز یی: سالم داره خدمت داد یبود کش

 ! یقربونش بره اله  ییدا-

تونه بدون تو بمونه. ستاره هم سمت    یلحظه نم ه یزد:  ی اومد لبخند  یستاره که به طرفشون م  دن ی! با دینطوری!نگو انیآه-

 گذره؟   یما چطوره؟ خوش م  یآهو نشست: حال خواهرشوهر وکوچولو  ۀگ ید

  نیازآهو گرفت وبه آه ؟نگاهیداشت  ی: کارد ینذاشت ستاره ادامه بده پرس  نیاش داره. آه ییبه زن دا یکوچولوارادت خاص نیا-

 .می برگزارکن ی دفاع ۀ مسابق  هی من شورندن، منو کژال  رو به جون هم انداختن که  هی روعل ه ی بق ن یونو  الیدان  نیدوخت: ا

 ؟ یتو هم قبول کرد-

 گفتم.  ی بهش م د یبا یمثالً چ نه یکار نو-

 !.....نینو  نیازدست ا-

  نیب یسخت  ی ریجمع برگزارشد... درگ قی مسابقه منصرف شون کنند نشد و با تشو نیکردن تا از ا  یهرکار  وانیوس  مانیسا

ازهم جداشون کرد وآتش بس   ی زرگر یدعوا   هی با  ستین ایکدومشون کوتاه ب  چ یه د ید  یوقت اکوی دودخترخاله صورت گرفت. د

نگاه کژال به ستاره افتاد. با تجربه   ؟یکنار کژال زانو زد: حالت خوبه خانم  نیپهن شدن. نو نیزم  یاعالم شد. هر دو نفس زنان رو

نسبت به من   ی باالتر یوشانس بردنش کمه، گفت: آره، ستاره قدرت بدن  هی قدر فی دونست ستاره براش حر  یکه قبالً داشت م  یا

براش   یمشکل  هی  یکرد ول  دایراه پ یکشور  سابقاتبه م ی حت زد، یتو باشگاه حرف اول رو اون م شهیقبالً تجربه کردم هم   نویداره ا

  نیآوردم لت وپارم نکرد آخه تو چن ،شانسینکن یشنهادیپ نیهرگز چن گه یخوام د ی اومد نتونست شرکت کنه، ازت م شیپ

 نداره.  یشوخ ی ستاره با کس یی مبارزه ها

ازستاره.   یباشه حت لیسرآمد همه تو فام  د یفخرابا  نینکنم هرچه باشه خانم نو ی غلط نیجا چن چیوقت،ه   چیه گهیباشه د ادمی-

بلند بود که تموم نگاهها رو به خودشون کشوند. کژال   ی اون قدر ن ینو ۀها! خند  می رفت: پررو! ما فقط نامزد نیبه نو یچشم غرّه ا 

 کنند. ی که نم ی چه فکر هی بق ،االنیآبرو برام نذاشت ن یزمزمه کرد: نو ی لحن حرص درآر باگرفت،   نییاز خجالت سرشو پا

. کژال بلند شد تا  میکن  یباز م یخوا ی م اریب یبرو توپ رو از تو انبار  نی اومد:نو زدان ی ی! صدایرم خانمب ات یاون شرم وح یفدا-

 آب نشه و به سمت ساختمان رفت......   ن ینو یرحرفهایز نیازا شتریب
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!  دمی: اِ !ترس د یستاره توپ دن ی. با دد یشد. کژال دو قدم به عقب پر نهیبه س  نهیاومدن از آشپزخونه با کژال س  رون یدرحال ب  ستاره

خجالت رو    شتررنگیب نمیب یکه من دارم م  یی رنگ ورو نیبترسه! تازه ا یز یاز چ زم یعز ۀ دختر خال  نمیباال داد: نب یی ستاره ابرو

کرد:   شی خودمم ندارم. لبخنِدستاره کفر  ۀها!االن حوصل  زنمتیبه کمر زد و طلبکارگفت: ستاره م   تهاشورو. دس  دن یداره تا ترس 

  یآب سرد برا   یوانیوارد آشپزخونه شد. ل  ؟ یزنیوگفت: حاال چرا م د یرد بشم. ستاره کنارکش  خوامیاعصاب ندارم برو کنارم   نیبب

  ی ازکرد: بچه ها ب ی دست ش یبگه که ستاره پ ی زیدهن بازکرد چ  خونه. با اومدن ستاره به آشپزد ینفس سر کش هی و خت یخودش ر

داده بود انداخت. ستاره دست    هی تک نتیبدن شو رو دستهاش که از پشت به کاب ینیبا اخم، سنگ  ؟یای ب ی خوا ی رو شروع کردن نم

 ؟ یبردم ناراحت نکهیازا ؟ی: حاال چرا ماتم گرفت ستادیجلوش ا نهیبه س 

 نوچ! لبخند ستاره پهن ترشد.-

کرد خنده شو کنترل کنه: پس   ی بازبشه خوب؟! ببند اون وامونده رو! سع شتین نیراه به راه ا ی ستاره من االن ناراحتم توهم ه-

 راحته! یلیاون همه آدم برام آبرو نذاشت، خ ی جلو نینو نیکرد وگفت: ا زون ی آ یتا من نخندم؟ لب   هی دردت چ ی بگ  شهیم

 جمع الو ترکونده؟ ی جلو نیکه چرا نو  نهیاالن دردت تو ا-

تو   نینو نیاحساساتمو بروز بدم برعکس تا دلت بخواد ا گران ید ی حساسم، دوست ندارم جلو زهایجورچ نیمن رو ا یدون   یتوم -

 موارد دست و دلبازه. نیا

  نیتو سنندج، نو  ن، یهفته هم با هم نبود  ه یدوماهه! سرجمع که حساب کنم   د؟ینداره، شما مگه چند وقته نامزد ی ناراحت نکهیا-

 که بخواد باهات باشه وبهت ابرازعالقه کنه.  ه یعیتهران! خوب طب

 . فتهیرفتارش برام جا ب نیکنه تا کم کم ا  تیکم رعا ه ی گرانید  یجلو  نه یمشکل ندارم تنها مشکل ا  نینو ی چیبا ه-

پسرخوب   نیحساسه؟ خوب برو بهش بگو،نو هازیچ  نیا ی بنده رو ۀ بدونه دخترخال د یاون بنده خدا ازکجا با-

منم اولش مثل تو بودم اما    ره،ینم یدور  یجا ی ایکم با دلش راه ب ه ی راحته، به نظرمن  ی لیموارد خ ن یا ه،روشنفکره،تویومنطق

 شبه برم؟  ه ی همه راهو  نیدفعه ا  هی  ی: تو که انتظار ندارد ی..... کژال وسط حرفش پرگرانید ی جلو ن یشده که آه یاالن برام عاد 

وبعداً   ی نکن از دستش بد  یکار  هیمشکل برطرف کرد، پسرخوب  ن یا شهیم  جیشبه راه صد ساله رو برو اما به تدر ه ینگفتم  -

  ایبه نفع خانمها تموم شده   ی باز مینیبب می حداقل بر م یجا موند  یکنم، ما که از باز ی پسر رو م نی من ضمانت ا  ،یبش مونیپش

  د؟ییمعترض گفت: معلومه شما کجا لدایبود. گ ده یرس  انیبه پا یخارج شد. باز ازساختمانروم تر ازقبل با ستاره .کژال آونیآقا

بخورجوشت بخوابه! محض   نو یگرفت: ا لدایاز موز رو سمت گ کهیت  هی بود  وه یستاره کنار بزرگترها نشسته و درحال خوردن م

 ... وستنیهم به جمع بزرگترها پ هی داشتم. کم کم بق  یگپ دختر خاله ا   هی اطالع 
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  ی. از طرفدنیرو چ زغذایسفارش دادن. خانمها م رون یبودن. شامو از ب   زدانی ون یمد  نو یبود. ا یموندن  ادیروزخوب و به  هی کل   در

  مشون یخوندن که ت ی م ی هم کُر یشده بودن و برا م یکردن به دودسته تقس ی رو روشن کرده و فوتبال تماشا م ون یزیپسرها تلو

 . میبود نهایمثل ا ی زمون ه ی هم  رمای بخ ادش یحسرت بار تکون داد به ستارگفت:  یها سر  هبچ دنیبا د اکو یاِل وبل است. د

بهمون زن دادن و چند سال  م ییایبه خودمو ب م یگذشت، تا اومد  یک  مید یکه ما نفهم  هیخودش عالم یبرا ی!جووناکوخانید-

  یز یچ نهیهم  ی کم نباشه برا ی زیتا چ  میکرد ی خانواده هامون تالش م شیوآسا  یزندگ  یبرا  د یبعد ازاون با م، یبعدش بچه دار شد 

 .مید یمون نفهم ی از جوون

حاضره حرفشون   زشامیکه گفت م ترا یم ی فرحزاد. با صدا گنیف همه م  یگ یها سخت بود مثل االن نبود تا م یاون موقع زندگ-

 تموم شد.......  

رو   یموضوع هی خوام  یم  د یسرِ صحبت رو بازکرد: عمو ستار اگراجازه بد  زدان ی از صرف شام همه دورهم نشسته بودن که  بعد 

  نو یخواد بگه. با زبونش لبشو تر کرد. نگاهش به م یم  ی چ زدانیبزرگترها.همه ساکت منتظر بودن که  ۀمطرح کنم البته با اجاز

دونم   ی به جمع تو سالن کرد: م یپسرم به خودش اومد.نگاه م یستارکه گفت ما منتظر یصدارو لبش بود. با   یبود که لبخند محو

تا دو ماهه    ستنین  نرایمامان وبابام ا د یدون ی کردن،عمو شما خوب م ی م  یر یگ م یبودن واونها تصم  ی نجامیپدرومادرم ا د یاالن با

  یمن راض ی اولش مخالفت کردن اما با اصرارها گفتم،ازدواج   یمو برا م یباهاشون تماس گرفتم وتصم شبید ان، یهم نم گهید

  ی لیخ م، یهم بود یمیصم ی ازدوستها نیشما آشنا بشم، منوآه  ۀبا خانواد نکه یدوخت وادامه داد: قبل ازا ن یشدن. نگاهشو به آه

  نویمنو م ییآشناهستم که باعث  نیآه ون یاالنم رو مد  یداشته و داره، راستش زندگ ی ا ژه یو گاهیبرام جا شهیهم نی،آهیمیصم

  یکیکردم،    یموضوع روحاال مطرح م نیا د یدونم نبا ی م نم یخوام با حرفهام خسته تون کنم، ا یشده. چشم به ستاردوخت: نم

شماها  ۀ! آهوجون! من ازهم نیبگم،عمو! آه ی زیچ د یخدا رفته و نباتازه رحمت  ی ب یبود که ب  ن یمخالفت پدرم هم لیازدالل

مادرم نبود    زبود،اگری برام عز ی لیکرد،اون خ  یدرحق منم مادر یب  یب  زنم،یرو م ی حرف ن یچن کهخوام  یشرمنده ومعذرت م 

  ان یم یمدت  یکه بابا ومامانم برا   گهیتا دوماه د  د یاگراجازه بد  نکه،یقائل بودم، مخلص کالم ا یازمادرمم کمترنبود براش ارزش خاص

از   شتریخوام ب  ینم میشد  ت یاذ ی لیخ نویدوسال هم من هم م  نیا ی تو  می برگزاربشه، ما دوساله با هم عقد  نو یمنو م ی عروس  رانیا

  ه یکه  د یببخش گم یکنه، بازم م دایکش پ ی مراسم ه ن یوا فته ی ب یا  گه یاتفاق د هی نکرده باز  یترسم خدا  یطول بکشه، م  نیا

  نیاز آه  یبازم با شرمندگ  ذارم، یعمو ستار! بهش احترام م د یشما بگ  ی ندارم هرچ  ی حرف گه یرو مطرح کردم د  ییتقاضا نیهمچ

  ن یبه آه ی. ستار نگاههیعکس العملش چ نه یمنتظربه پدرش چشم دوخت تا بب  نو یساکت شده بود. م یل یوآهوجون. جو سالن خ

 متأثرعموش شد.  یچشما  خیسرشو بلندکرد م  ن یپسرم! آه نیانداخته وساکت بودن:آه نییه سر به پاوآهو کرد ک 

خواهر   ه یباشه مادرت زن داداشم بوده، مثل  یهر چ  ستم یهم موافق ن  زدانی م یگفتن ندارم، با تصم  یبرا  یحرف  چیمن ه نیآه-

حبس شده بود.   نهیرفت که چشماشو بسته ونفسش توس  ی زدانینگاهش طرف  ن یندارم. آه یمن حرف یکه تو بگ  یبود برام؛ هرچ 

کرد.   ی که زده سرزنش م ییبود و خودشو به خاطرحرفها ی روح ط یشرا ن یشناخت، االن تو بدتر یخوب م  ی لیحالت شو خ نیا

  رهیدوستش خ ن یهترب ی.تو چشماستادیناخودآگاه سرجاش ا نی آه دن یچشم بازکرد. با د زدانی. ستادیبلند شد. روبروش ا
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. کنارگوشش زمزمه  د ید  نیخواهد افتاد خودشو توآغوش آه یچه اتفاق اد ینکرد. تا به خودش ب دایتواون چشمها پ یچیشد.ه

رو طولش داد،منم   ریکار خ د یگفت نبا ی م شه یفته،همی دو جوون عقب ب ی شد که عروس  ینم نیبه ا ی وقت راض چ یکرد:مادرم ه

  نیساقدوشت. دستهاش دورکمرآه شمی بگوخودم م یاعلیبزن و نیکنم که مامانم بهش اعتقاد داشت،توآست  یرو م  یهمون کار 

  ن یا ۀشرط اجاز ه یزد بعد ازش جدا شد رو به جمع کرد: به  زدان یتو آغوش گرفتن. چند بار به کمر  ور  گهیقفل شد، محکم همد 

به جمع   ش یپ ۀق یدو دق   یومنگ ازحرفها  جیگ  زدانیشد. خکوب یم ن یآه ی رو ه یستار وبق ن، ینو ترا،ین م. نگاه نگرادمیکار رو م

رو گرفت، بلندش کرد و سمت   نو یبه رو نداشت. دست م گ رفت که رن یی نویبه طرف م  نی. آهنی به آه د یچشم دوخت تا رس 

آب تو دلش   ای نمیدختر بب نیتو صورت ا ی اخم نی! اگر کوچکترزدانی همه  یبرگشت. رو به حضار تو سالن کرد: به شاهد  زدانی

  ی با هم کل کل م یگاه  نکهی! به ازهیبرام عز ی لیخ نو یم ارم، یو دمار از روزگارت درم  امیم  یهم که بر  ا یتکون بخوره تا اون سر دن

  ؟ ید یفهم یبا من طرف یشما دوتا شدم پس از گل نازکتر بهش بگ  ییرم چون من باعث آشنانگاه نکن! مثل آهو دوستش دا میکن

شدن وخودشو تو بغل   ر یروگونه هاش سراز یاز شاد  نو یم یفرستاد. اشکها  رونیب ده یکش یینفس حبس شده شو با صدا زدانی

دست   یدلم به بودن تو قرصه. صدا نی! دوست دارم، بعد ازبابا و نونیپر ازبغض گفت: ممنونم داداش آه ییاانداخت. با صد  نیآه

  ی ب ی ابونیدونم اون غول ب  یاون وقت من م   ی به خودم بگ  ه یکرد کاف  تتی زد وگفت: اگراذ یزدن سالن رو پر کرد. رو سرش بوسه ا 

اومد سمت   رونی ب نیازآغوش آه نویم ؟یکن   یتو گوش زنم ور ور م یدار  ی :چ د یپرس  زدانی نو، یم ی وخنده ها  هی گر  نی. بختیر

 بود. یخواهر وبرادر  یحرفها زدانینگفت   ی زیرفت:چ زدانی

 ؟ یبا حرفهات زنمو از راه به درکن  یخوا  یازحاال م-

که   ی ولبخند   د یعموش د یرو که تو چشمها ی نگاه کردن. شاد ن یبه آه نیتحس ۀ د یبا د ترا یکار رو هم کردم. ستار وم نیا د یشا-

ضبط   الی. داند یبرداشت و دور سالن چرخ زیم  یرو از رو  ی نیریظرف ش  وانیارزش داشت. س  ایدن  هی آورده بود براش  ترا یرو لب م

هم به   هی بق نیوسط. با رفتن نو اد یباشه بلند شه ب میسه یشاد نیخواد تو ا یم  هرکسگفت:  یبلند  یرو روشن کرد با صدا

  یدرکنارش به خودش اومد.لبخند با نمک وان یاون قدرمحو بچه ها بود که با نشستن س  لدایگکار رو کردن.   نیاز اون هم تیتبع

 زد و ازجاش تکون نخورد. 

 شون شرکت کن.   یتو شاد ه ی مثل بق ؟ یچرا تنها نشست-

 .ستیحسش ن-

 نه؟  ای اد یم ؟حسشی اگرمن تقاضا کنم چ-

 ؟ یخوا ی وگفت:پس بگو نازکش م د یخند  وان یفرق داره. س   گهیاوووممممم اون د-

 بده؟ -

 ......وستنیهر دو به جمع پ وانی س  ی. با تقاضایا گه یکه نازکِشت خودم باشم نه کس د یهم خوبه! اما به شرط یلیخ-
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رو کرده   یکس ی داده بود وچشم به آسمون داشت. دلش هوا ه یتک ی اندک مهتاب، به درخت سرو ییروشنا ر یتنها تو باغ  ز  اکوید

! ستاره کوچولوت داره عروس  ینیب یم   یبا خودش زمزمه کرد:خانم ی بود. از سرِدلتنگ  شیسال همسفر زندگ نیبود که چند 

  یخودش خانم یکرد ستاره، اون دخترِ ّشروشور برا  ی فکرشو م ی سه،کی خودش وا ی مستقل رو پا یزندگ  هی  ی برا ره یم  شه،دارهیم

  ی دونم قبالً درحقش ظلم کردم ول یم،م یازش راض هیکه بهت داده بودم بهش عمل کردم،شوهرش پسرخوب ی بشه؟ اما قول

نم،  داماد ک د یرو هم با پسرهادارم، شیدر پ ی کردم، راه دراز ینبود که من فکرشوم یاون کس روانی س  دمیشکرخدا به موقع فهم

غم   چیه گهیراحت بشه د المیکه اونم به وقتش، اگراز طرف بچه ها خ مانیمونه سا  یکنم م یم  ییکارها  هی دارم  وان یس  یبرا

  ی که برا یی ها ییاون الال یاون صدات، برا یبرات تنگ شده،برا یلی خ شت،دلمیپ امیتونم ب  یآسوده م  یندارم وبا دل  یوغصه ا

  هیکرد..... نشستن   یو توسکوت ماه رو تماشا م  د یاز ته دل کش یرفتم،آه یومنم باهاشون به خواب م   یخوند  یم  مونبچه ها

 مواجه شد. وان یوبا س  د ینفرخلوت شو بهم زد. اخم کرده چرخ

 نگاه از پسرش گرفت و دوباره چشم به آسمون دوخت: با خودم خلوت کردم.  ؟ یکن  یکارمیچ نجای ا ییوقت شب تنها نیبابا ا-

رو ازش گرفته بود: نه   یی بایتموم ز یکیبه باغ انداخت تار یاز درخت گرفت،نگاه ه یاحم خلوتت شدم.عصاشودست گرفت و تکمز-

  نیوقتها به ا یکنم کنارمه،گاه یاحساس م یجور  نیا زنم یتو خلوتم باهاش حرف م  شهیمادرتون تنگ م  یبابا! هر وقت دلم برا 

 دارم. از ین ییخلوت و تنها

  ی مامانه حت ه یشب ی ادیآخه ستاره ز شه یرفع م میدلتنگ  نم یب ی ستاره رو م یاما وقت  شه،یتها دلم براش تنگ موق  یمنم گاه-

دلش    ی. تو زدیتو ذوق م  یبدجور  ومد ینگاه خوشش ن ن یاز برق ا وانینگاهش کرد. س  ره یحرف زدنش. برگشت سمت پسرش وخ

  هی شده؟ امشب  یزیشد: بابا چ ن ییگلوش با آب دهنش باال و پا بکی. س شورند  یبه پا شد که انگار دارن توش رخت م یدلهره ا

خفه   ییپوشانده بود با صدا اه یرو با چادرِس   ییبایز  نیشب ا اهیشد که تازه شکفته بود،باز دل س  رهیخ  ی به گل اکو ید  ن؟یشد  یطور

مضطرب به دهن پدرش چشم دوخته بود.   وان ی. س یتماس گرفتن وخواستن برم کالنتر تهران،  امیب نکه یولرزون گفت: قبل ازا

  ی کشته شده، وقت روان ی:هاجرخانم بدست افراد س ادیتا دوباره به حرف ب د یطول کش ی ا قه ی گرفت، چند دق نییسرشو پا اکوید

داد:    رونی ب نیونفسشو سنگ   د یدو دستشو به صورت کش وان ینبود. س  نیتاوان سنگ  نیبد شد، حق اون زن ا ی لیحالم خ دمیشن

 د؟یبگ  نیقراره به آه ی من! حاال ک یخدا

خبرشوم بشم،   ن یحرف گرد شدن:بابا ازم نخواه حامل ا ن یاز ا وان یس  یچشما ؟یکن  ی کمکم م وانی موندم چطور بهش بگم؟! س -

 . رنیباهاش تماس بگ  یازخود کالنتر  د یبذار

 پرونده که تموم شد برگرده شهرش. یسنندج، کارها مشیببر  به نظرمن بهتره با خودمون -

 . یاریپشت بدب یار یاموال شرکت و معدن، حادثه پشت حادثه، بدب ۀپروند  گه یمادرش ازطرف د ۀطرف پروند  ه ی از ن،یطفلک آه-



 من ستاره  دیام

394 
 

  کنه، یکارها رو م نیا ن یکه باهاش کرد  یکار  یاون داره به تالف  روانه، یس  نیسرِ ا ر یبهم گفت،همه اش ز مانیمعدنو سا انیجر-

 !وان؟یس 

 جانم بابا!-

 یتو مشکالت تنهاشون نذار، ستاره به جز شماها کس  یو کنار خواهرت وشوهرش بمون   یکن  ل یمدت کارتو تعط ه یخوام  ی ازت م-

 . شهیهمه بال سرش نازل م نیپسر داره به خاطر دختر من و خواهر تو ا ن یرو نداره، حرف حق باشه، ا

 : ممنونم پسرم....... د یکش ی راحت اکونفس ی. دد یشما بگ  یچشم بابا! هرچ-

        ***************************************** 

  ی مربوط به تصادف مادرش که تو پرونده بودن حالشو بد م یکرد.عکسها  یشد به سنندج اومده بود.پرونده رو نگاه یم  یروز   دو

رو شونه اش زد: حاال   ی دست مانینشسته رو صورت شو پاک کرد. سا ینشست. با دست اشکها اطیازاتاقِ سرگرد تو ح رونیکرد. ب

بغضشو قورت   د یپرونده هم احتماالً حضورت الزم باشه. دماغشو باال کش یکیاون  ی برا ن، برگرد تهرا روانه، یکارِ س   یمطمئن شد 

 کشمش.  یخودم م یبا دستهااون ور مرز  رم یشده م روانه یس  رِسریداد: اگربفهمم کارِمعدن هم ز 

سنگم باشه    ریخشک شد:چه بهتر! ز مانیدونه. نگاه پر از خشمش رو سا ی هم جاشو نم یشده کس  میقا  ییجا ه یو  رانیاومده ا-

  نو یا رمیزور نم رباریمن بخنده، من ز  شیادامه بده و به ر هاش یرذل به خرابکار  نیا ذارمینم رم یگ  یکنم وحقمو ازش م یم داش یپ

 بفهمه.  د یق بااون احم

  یخوا  یکه م  ر یبگ  یدرست وحساب  میتصم هی اون وقت  یآرومترشد  یبذار وقت  یگ یم  یچ یدون   ی،نمی هست یاالن عصبان-

 کرد....... نییمثبت باال و پا  ۀ. سرشو به نشون یکارکنیچ

 کنند....... ریرو دستگ  روانیس  که یسنندج پرونده رومفتوحه اعالم کرد تا زمان سیپل

  ه ی گفت: پسرم خدا بزرگه!   نیرو به آه د یبرنج کش یگذاشت ونشست. ظرف غذاشو برداشت کم  زی ظرف ساالد رو وسط م ساره

  ی زیچ ه یو جلوش گذاشت: حاال  د یغذا کش ن یآه ی. ستاره برا دهیوتقاص تموم کارهاشو م فته یم ر یباألخره اون ملعون گ ی روز

بلند شد. ستاره خواست دنبالش بره که   ز یازسر م ی عذرخواه هی رو پس زد و با  ذا. غشهینم ریدستگ   روانیبخور، با نخوردن که س 

  رونیشوهرش کرد که از سالن ب ۀ نگران شو بدرق ی. ستاره چشماادیراحتتربا خودش کنارم   نطوریمانع شد:بذارتنها باشه،ا   اکوید

حواسم بهش هست نگران نباش.   مندرهمون حال گفت:   ختیتو خورشتش ر ی شت ومقدارنمکدون رو بردا وان یرفت. س  یم

  ی قبالً بهت گفتم زن داداش. ستاره به صندل  نمیبره تا دوباره روبراه بشه ا یکم زمان م  ه یفاصله گرفت:   زیتشکر از م هی با  نینو

 داد و تو سکوت به غذا خوردن پرداخت.......    هیتک
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بلندشو که   یبغ کرده نشست. موها  ۀنبود. کنار ستار ی خبر ن یغذا رو جمع کرد و به سالن برگشت. از نو ز یبا کمک ستاره م کژال

تو چشماش دو   ی نگران ؟یتازه کن ییهوا  رونیب   م یبر ی خوا ی ستاره جون! م گم یقسمت از صورت شو پوشانده بود کنار زد: م هی

 ؟ ی رآوردیوقت گ ت یموقع نیا  یجوشه توهم تو  ی وسرکه داره م  ریدلم مثل س   ژال؟رفتنه ک رونی: االن وقت بزدیدو م

شو سمت کژال   کل یتموم ه ؟ یکن ی کمک م  نیبه آه ی دار  یو قمبرک گرفت ی نشست نجای! االن ام؟یمنوباش که به فکر ک-

  شهین عسل هم نمم هی و با  شه یبدعنق م یحساب یمواقع  نیبشم، توهمچ ک یتونم بهش نزد یکنم؟ نم کاریچ یگ یچرخاند:م

 . دنهیشد: زهرمار! االن وقت خند  یشیشترآت یب د یکژال رو که د  شخند یخوردش. ن

درهم و پر از اخمش   ۀ افیبه ق ،ی بش کینزد یتون یهم نم  ن یو به آه ید یبه حرف من گوش نم یکنم وقت ینه جونم! دارم فکرم -

  ی جلوم بذار من همون کار رو م ی راه ه ی: تو د یکوب نیمثل بچه ها پا به زم ؟یخودت گرفت  یبرا  هیچه ژست نیاشاره کرد: موندم ا

 ! گهیکنم جناب عقل کل، خوب نگرانم د

  ی هم برا  یز یچ هی اد،یوعقلت سرجاش ب یی ایدرب ی فی بالتکل نیازا د ی به اون کله ات بخوره شا یباد ه ی رون یب میپاشو! پاشو بر-

 . رهیقدر پاچه نگ  ن یوا ی بش کیبهش نزد  یراه تونست نیازا د یرشایبگ  نیآه

 بگم هاپو! نیادب! خوبه منم به نو یب-

خانم!   کنهیکنم، چقدرهم نازم ی خودم بلندت م یفرق داره دوماً بلند نشد   یها سال نور  ون یلی با اون شوهر بداخالقت م ن یاوالً نو-

نازتو   ستمین نی زد پس کله اش:من آه یکیشدم.  لوس  کشه ینازمو م یه  نیآه نکه یکژال نازک کرد: آخه نه ا  یبرا یپشت چشم

 بزن دردم گرفت.   واشتریدستت بشکنه  ی:الهد یپس گردنش کش یستبکشم هنوزهمون کژالم که بودم. د

  یباورکن افسردگ  یستاره اگرمنو نداشت  ،یت یصفا س  م یخونه لباس عوض کنم توهم آماده شو بر رمیکه هست تا من م ینیهم-

 . یگرفت ی حاد م

 ! چارهی ب یگرفت ه یکم روح ه ی ی نامزد کرد نیبا نو ی! از وقت ؟یستیخودت افسرده ن نکهینه ا-

 بلندت کرد.  ی با پس گردن د یبا شهیلوس! زبون خوش که سرت نم ۀدختر  نمیهان! بلند شو بب زنم یم-

 ! گهید نیکژال تا بناگوش بازشد: با نو  شی. ن میبر یحاال با ک-

بده، حاال   میکردم دلش به حال دخترِخاله اش سوخته و اومده دلدار یگل کرده؟ منو باش فکرم  شی پس بگو خانم چرا دلسوز-

 از طرف ستاره نگرفت.  یگفت: ستاره جــــــــــون! جواب ی خودت برو. لحن کژال کشدار ام یمنم نم  نطورهیکه ا

 ستاره خانـــــــــــــــم!-

 سکوت-
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  نمشیبب  یدوباره ک ست یفرصتها استفاده نکنم معلونم ن نیاگر از ا رون،یبرم ب  نیمن با نو ذارهیمامان نم  یی اینستاره اگر تو -

 . فتهی وگناهش گردن تو م

 داره؟   یچرا گردن من؟به من چه ربط-

دختر دلسوخته گناهش    هی تو ذوقم و آه   ی زنیتو م  رونیب م یبر ایب گمیبهت م  ی زبون ی کنم، با زبون ب  ی آخه دوساعته التماست م-

 اسکول خان!  ید یحاال فهم  ره یگ  یوخدا قهرش م   ادهیز

 ! یخوا ی ازم م یدرست مثل آدم حرفتو بزن که منم بفهمم  چ ی باف یخودت م  یچرا ِشر و وِر برا -

 نه؟  ای یایحاالم-

رو لپ ستاره زد. ستاره با   یبوس آبدار ییهو یه. نش  رمیوقت آهت دامن گ  ه یکه خراب دخترخاله ام! برو آماده شو تا    کارکنمیچ-

رفت که   ی م رون ی. کژال با سرعت باد داشت از سالن بادیکار رو نکن بدم م  نیکژال! چند بار بگم ا یسنگ ش  یچندش گفت: اله

  ی که بخواد با توزندگ ن ینو چارهیکژال! ب یست یتکون داد:آدم بشو ن ی. ستاره با تأسف سرجونمستاره   یبلند گفت:عشقم ییبا صدا

 کنه...... 

نداخت. ستاره ازپشت سر   ی رو به خنده م  ه یبا حرفهاش بق یهم همراشون رفت. کژال هر از گاه نی وان،آهیوس  ن ینو ادیاصرارز با

 نبود...... ن یکژال با نو گاه یگاه وب  یهایجلو نشسته بود. حواسش به شوخ یبود که ساکت رو صندل  ی نیآه یمحو تماشا

  نجایوگفت:نه خوشم اومد! ا د یکش  یصوت  یساختمان مدرن تجار دنی با د نیومدرن سنندج سر زدن..... نو ی ه پاساژ تجارب ابتدا

  نینو د؟یجور مراکز دار نیازا هایتنها شما تهران  ی! کژال با آرنجش محکم به پهلوش زد: پس فکرکرد شه؟یم  دایمراکز پ نیهم ازا

  د یبمون نجای تا شب ا د یخوا ی ! مگهیغر زد: بس د وانیکردم. س  فیبانو! من فقط تعر د ی: ببخشبرددستهاشو باال   میتسل  ۀبه نشون 

تو   نیرو کنارماش  گهیدوباره همد  گهیجدا شدن. قرارشد تا دو ساعته د  ه یوکژال دست تو دست هم ازبق نی... نو د یوکل کل کن

تا ناهار رو همونجا   رن یرستوران م هی هم به  د یون رو برسونند. بعد ازخرکرد رأس ساعت، خودش  د یتأک وان ی.س نند یبب نگیپارک

 بخورن...... 

. ازکنارهر لباس  زدیجالب بود. کم کم از تو الکش دراومد ونطقش بازشد. دست ستاره تو دستش پاساژ رو دور م نیآه  یبرا بازار

با   بایز یسنت  یکه لباسها  دنیرس  ی. به مغازه ا د یخر ی ستاره م یکرد برا   یکه توجه شو جلب م  یگذشتن لباس   یم  یفروش 

.  ارهیداشت. وارد مغازه شد. به دلخواه دو دست لباس با رنگ شاد انتخاب کرد از فروشنده خواست که براش ب  یمتنوع یرنگها

 کار؟ی خوام چ یهمه لباس م  نیآخه من ا ؟ ید یچند دست برام خر ی دون  یستاره آروم اما با حرص درگوشش نجواکرد: م 

و کم غر بزن.    یپس حق مخالفت ندار یاونها رو تو خونه واسه شوهرت بپوش  یخرم توهم مجبور  یرو م اد یکه خوشم ب ی زیاز چ-

. لباسها رو طرف  نیگذاشت  یدست رو خوب جنس ارمرغوبه یجنسش بس د،ییگذاشت: بفرما  شخوانیپ ی فروشنده لباسها رو رو
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:  د یلباسها رو از دستش کش ی . با لجبازادیکه اصالً خوشم نم  ینظرند   ییتنها  نمی بب د یستاره گرفت: برو پرو کن درضمن منم با

آورد: گفتم   رونی! ستاره سرشو از اتاق پرو بیگفت  یچ دمینشست: شن نی رو لب آه   یخوشگل! به سمت پرو رفت. لبخند  یزورگو 

 .....  یکه بشنو

با   ه؟ی کرد: چ زونشیآو یبه لبها یگرفتند. اشاره ا یرق خاصدم در اومد. چشمهاش ب  نیدر پرو رو بازکرد. آه زون یآو  ییلبها با

 رو بپوشم.  نهایا ادیگفت:من خوشم نم  یحال زار

 ؟یقشنگ   نیلباس به ا اد یدلت م-

من خودم    نی! آهیگ یتازه زورهم م ،یستیتا بناگوش بازشده و دست بردار ن شتینه که با زور و التماس آوردنت نه که حاال ن-

 . ستین نهایبه ا یاز یدارم ن اد یز یلباس سنت

 !نیپوشم حاال بب ی گفت: نم ی کودکانه ا  یزد. با لجباز ن یپاشو محکم زم ه ی. یبپوش  د یتوهم با اد یاصل منم که خوشم م-

 اومدن.  رونی و منتظر نشد تا ستاره دوباره مخالفت کنه... پول لباسها رو پرداخت کرد و ازمغازه ب گمی چون من م ی پوش  یاتفاقاً م -

 . د ینکن ریکردم د  د یدو تا کجا موندن؟ حاال خوبه تأک نی به ساعت کرد:ا ینگاه انویس 

 .د یبذار باهم باشن بعد از مدتها با هم اومدن خر-

  نی. آهدهیکرده که چشممون ازش ترس  ییکارها  یکم سر به هواست چند بار  ه یآخه خاله به من سپرده مواظبش باشم کژال -

.  ری: داداش دوباره تماس بگ د یشد پرس  ادهیپ نیکژال خانم! ستاره از ماش   ییسر به هوا نیبرسه با ا نی وباال داد: خدا به داد ن ییابرو

  بیدستهاشو تو ج تیگرفت با عصبان  نیشو ازماش  ه ی تک نیتماس گرفت باز جواب نداد. آه نینوبا  وان یس  یبه جا نینبارآهیا

 کجا رفته باشن؟ ی کن ی : فکرمد ی پرس  وانیشلوارش کرد، از س 

شدن. دوساعت از   یکم کم داشتن نگران م  گه یداد. د  یبا کژال تماس گرفت اونم جواب نم گهی دونم! ستاره چند بار د ینم-

نذاشت: ممکنه خونه نرفته باشن  وانیکه س  ره یازشون نشد. ستاره خواست با خونه تماس بگ  یخبر چیگذشت وه  یقرارشون م 

 زنگ خورد. با سرعت باد جواب داد:بله!  نیآه ی. گوش یوخاله رو هم نگران کن 

-........ 

 خودم هستم. -

-........ 

 به دهنش چشم دوخته بودن.  وان یشد. ستاره وس   ی هرآن درهم م نیآه ۀچهر
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-........ 

: د یقاپ نی از دست آه و یآوردن کاغذ گوش  یبه جا وان یکرد که کاغذ وقلم بده. س   وانی. با اشاره رو به س د یبگ  د یلطف کن  آدرسو

 ....د ییلطفاً آدرسو بفرما

 ......د یدو  ی نکرد. ستاره دنبالش م ی توجه وانی س  یگفتن ها  نیشد وبه آه اده یپارک کرد. با شتاب پ نو یماش  مارستانیبه ب دهینرس 

  یزیشاءا... چنگران نباش ان نیکنارش نشست: آه وان یداد. س  ی پاشو مرتب تکون م ی داخل سالن نشسته بود و عصب  یروصندل

داشته که کژال رو برداشته و   کاریچ یتو بازارِسنت  نینو ن یدونم ا ی. دستهاش که ستون چونه اش بود رو آزاد کرد: من نمستین

معلوم   اد یب رونیافتاد. ستاره دستشو گرفت: بذار دکتر از اتاق ب ی اتفاق م نیا د یبوده نبا ئول دخترمس  نیرفته اونجا؟! اون در قبال ا

 از چه قراره.....   ان یاونجا جر شهیم

دکترحالشون چطوره؟    یدکترسمتش رفت: آقا ی اومد. بدون توجه به خستگ  رونیگذشت تا دکترازاتاق عمل ب گه یساعت د هی

دختره    ۀگفت:من پسرخال وان یس  د؟یباهاشون دار یا چه نسبتنگران افراد حاضرکرد:عملشون خوب بود،شم ۀ افیبه ق یدکترنگاه

  سی: به هر حال تا اومدن پلد یبه گردنش کش یجوونن. دکتر دست یآقا همون یپسرعمو شونم یاشاره کرد: ا ن یهستم بعد به آه

از اتاق عمل   یستاربه ما گفتن که تصادف کردن. پر ؟یچ ی برا سی: پل د یپرس  نی. با تعجب به دکترنگاه کردن. آهد یصبرکن د یبا

  نیبعد رو به آه اد یب سیرو نداره تا پل ندوتا جوو ن یمالقات با ا ۀکس اجاز چیاومد که دکتر نگه اش داشت: خانم پرستاره رون یب

 .ستیمربوط به تصادف ن  ه یقض م یخودمون رو دار یکرد: ما هم قانونها

 ه؟ یپس چ-

  وانی: س د یبه صورت خسته اش کش یکالفه دست  نیبرسم. آه مارانمیمن برم به ب د یبه اون دوتا سوءِ قصد شده حاال اگراجازه بد -

  یتونه برا  ی بده حواسش بهمون هست و م ام یکارش خواسته پ  نیسنندجه با ا روانه یوسط حرفش اومد: پس س   وانینکنه باز... س 

 پر از ترس به اون دوتا نگاه کرد.  ییچشمه اش بوده. ستاره با چشما هی  من یکنه ا  جادی مون دردسر ا انیاطراف

 تک تک ماها مراقب بذاره؟ آدمهاشم همه جا هستن. ی قدرآدم داره که برا ن یا یعنیمن!  یخدا-

 کنه.  تشیازش حساب ببره و حما ستین ی کس گهید   فتهی ب ریکه گ ن یکنه هم یاما جرأت نداره خودشوآفتاب-

 قصه سر دراز داره.....  نیا-

 جواب دادن.... سی. هرکدام به تک تک سؤاالت پلد یطول کش  یساعت م ین س یپل دنیتا رس  

بشه. لب تخت نشست و دست آزادشو   ری بود اشکش سرز ک یتو اون حال نزد نینو دنیبود که وارد اتاق شد. با د نینفر آه نیاول

 بازکرد.  نه،چشمیهآ نکه یبهش داد. با حس ا یتو دست گرفت فشار آروم 
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بهت   یلیشو مرتب کرد: خدا خ شونیپر ی! با دست موهاستمیناله بود گفت: بد ن هی شب شتریکه ب  یی پهلوون؟! با صدا ی چطور-

  ی عمو و زن عمو م ۀوگرنه تا آخرعمر شرمند   فتادی ن ی خدا رو شکراتفاق بدتر ؟ یشد  یزخم یگفت بدجور  یرحم کرد، دکترت م 

 شدم.

 ! الیخیب-

قرار ما   ن؟ی کرد ی کارمیچ یباعث شد ادامه بده: شما تو بازارِسنت نیبدم؟ سکوت نو ی حاال من جواب عموستار وزن عمو رو چ-

اونجا...... نگران   م یریروز باهم م ه یدوساعته بود! از درد چشماشو روهم فشارداد وآب دهنشو قورت داد: به کژال قول داده بودم 

 ه؟ : کژال کجاست؟ حالش خوبد یپرس 

 .د یکش  ی. نفس آسوده اشهی فرداهم مرخص م رخورده،تای حالش خوبه، فقط بازوش ت-

 . میشهربمون نیخوام تو ا ی نم گهیتهران منقلت کنند د مارستانیازدکترخواستم به ب م، یری م نجایفردا ازا-

دوباره از درد چشماشو رو هم  خوبه؟!  مشیبر  یشد: اگر ساره خانوم اجازه بده با خودمون م  لیلبخندش به خنده تبد   ؟یکژال چ -

موضوع    نیاز ا یز یخوام بابا ومامان چ ی رو دستش نشست: نم نی . دست نوادیبگم پرستار ب  رمیبلند شد: م نیفشار داد. آه

 بفهمند.

 چرا؟-

 . گمیرو بهشون م ز یخوام نگران شون کنم بعداً خودم همه چ یمرخص بشم نم کهیتهران تا زمان  می رفت ی حاال! وقت-

برات افتاده.    یبدونه چه اتفاق د یپدرته با دم،یتهران بهش خبرم مید یکه رس   نیتونم به عمو دروغ بگم هم  یجون من نم نینه نو-

به اعتراض هاش نکرد و   یهتوج نیلحظه گوش کن..... آه ه یبا توأم!  نی ! آهنیبا اعتراض صداش زد:آه ن یبه سمت دررفت که نو

 ازاتاق خارج شد. 

 !... کنهیخواد م ی که دلش م یسرتق زبون نفهم! هرکار ۀپسر-

  ۀبغ کرد  ۀاف یرفت. برگشت و به ق رون یگفت و پرستار ب ی باشه ا نی. آهد یخبرم کن نیداشت ی تو سرمش زد: کار یمسکن پرستار

  ی رو صندل د یسکوت شو د ی ازپنجره زل زده بود. وقت رون یدرهم به ب  یبا اخمها گه؟ید ی االن تو فاز قهر ی عنینگاه کرد:  نینو

فکرکن. بازهم جوابش سکوت بود.    یبال به خاطر من سرت اومده پس منطق نیا ندج،سن یمن اومد  ی تو به هوا نینشست: نو

نفس پر   نینو ۀ ! با سکوت دوباریبهم نگفتمورد  نیدر ا ی زیبراتون افتاد؟ هنوزچ ی اتفاق چطور نیاصالً ا نم ی: ببد یطلبکارانه پرس 

کرد رو اعصابش مسلط باشه   یچرخاند. سع لف سرشو جهت مخا نیکارش نو ن یتخت رفت که با ا ۀگ ی داد وطرف د رون یحرصشو ب

وقت به عمو دروغ   چیخاطره که ه نیبه ا  گمیم  یز یلجباز! اگرچ یبچه ها نیا نیع ی شد  نیصداشو خفه کرد تا بلند نشه: نو
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  شونه ن نی اتفاق افتاده؟ نگاه پر ازخشم شو به آه ن یا یچطور یتا خودم زبونتو بازنکردم  بهتره خودت بگ  گم،حاالینگفتم و نم

 ! یتا از ندونستن بترک  گمیرفت: نم

 خوش اخالق تره.  یک یاز کژال بپرسم حداقل از تو  رمیکردنه! باشه منم م ی آهان! پس بحث تالف-

 . رهی تقص ی ماجرا ب نیو اکژال ت-

 گفتن هاش محل نذاشت.......  نیکنم. بلند شد وبه آه ی کار رو م  نیخودم دارم ا یرفع فضول ی برا ی دونم ول  یم-

 تو؟   یر ی: چرا نمد یپرس  نیبود. آه ستاده یدم دراتاق ا وانیس 

نداره. در   یوقت حرفهاشون تموم چیزنها ه  نیبه در زد، قبل از وارد شدن به اتاق گفت: ا ی خواست با ستاره تنها باشه. تقه ا یم-

 چطوره؟  نی : حال نود یپرس  ن یآه دنیبره داخل..... کژال با د وان یرو کامل بازکرد ومنتظر موند تا  س 

داد: من   ه یبا زحمت به تخت تککژال   د؟یبهش مسکن زدن االن خوابه،حال شما چطوره؟ بهتر نجا یا امیب نکه یخوبه! قبل ازا-

 بودم.  نیخوبم، نگران نو

 سؤال داشتم.  ه یاون حالش خوبه مطمئن باش، -

 . د ییکنم بفرما ی خواهش م-

وستاره کرد.   وان یبه س  یاتفاق براتون افتاده؟ کژال نگاه نیا ی چطور د یبگ  شه یم  د،یخواد جواب بد  یکرد نم  تتون یاگر گفتنش اذ-

 اتفاق افتاد.  عیسر  یلیآب دهنشو قورت داد:خ

  ن یمن ونو م،ی شده بود ادهیپ نیکرد:تازه ازماش  ف یهم تعر ن یآه ی کرده بود برا فی وستاره تعر وانیس   یقبالً برا نکهیبا ا ؟ یچطور-

دستمو گرفت و    نی. نودنیدو  یم  یگلوله به هرطرف  کیشل یشد که مردم با صدا یدونم چ یسمت بازار،نم میرفت یم  میداشت

  یا  هی ثان یبه بازوم خورد، برا ر یت ه ی فرار  نی بود، اون مرد مسلّح فقط دنبال ما بود، ح ی بد  یل یخ ۀلحظ د، یکش ی دنبال خودش م

اون مرد رفته   ه یبه چ ی چ نم یبب مییایتا به خودمون ب رخورد یبه زخمم بکنه، متأسفانه خودشم ت ی تا نگاه ستاد یاز رفتن ا نینو

 شد. رهیخ وانیبه س  نیبود. نگاه آه

 ؟ ید یاون مرد رو د ۀکژال چهر -

  گه ی: دد یبه پشتش کش ی زد دست ی وز ومجعدش هست. ستاره لبخند تصنع ی مونده موها  ادمیکه ازش  ی زینتونستم، تنها چ-

 استراحت کن.   یخسته ا ی خواد ادامه بد  ینم

 . خوبه نیمطمئن باشم حال نو  نیآه–
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 . نهیبب بیمنو ستاره آس  ی به خاطر دردسرها ی خوام کس ی نگران نباش اما از دکترش خواستم که به تهران منتقلش کنه نم-

به   یخواد کمکش کنه؟ ستاره تو آغوشش گرفت وبوسه ا یم  یخواهر نداشتمه اگر من هواشو نداشته باشم ک ه؟ستاره یدردسر چ-

 تهران؟   یرو ببر نینو  یخوا ی م  یجد  ی:جد د یناراحت پرس  د یکش رونیل ستاره ب. خودشو از بغیموهاش زد: فدات بشم خواهر 

. بغضشو قورت داد: نه،  ییایشو بدم تا همراه مون ب بیتونم ترت یم   یداره، اگر توهم بخوا  یشتریب ت یآره، حداقل اونجا امن-

 .نیکه مواظبش هست  د یقول بد  ی ممنونم، ول

  نجایا گهیمن د  وانیکاره مونده تموم کارها رو سپردم به س   مهیپرونده ن م، یسنندج بمون نیازا شتری مواظبشم، ببخش که نشد ب-

زد.    یخودمون. کژال لبخند محزون شی پ یی ایزود ب  یلیخ دم یزد وگفت: درعوض من بهت قول م ی ندارم. ستاره لبخند  یکار

اجازه بده اونم با خودشون به تهران   د یحرف بزنه شا وار یگرفت تا با ژ میشد. تصم اراحتکژال ن ۀبه غم نشست ۀ افیق  دنیاز د نیآه

 ببرند....

                    ********************************* 

بدست آورده بودن. تو   ی خوب یسرنخ ها سیو پل نی. شاهرهیمعدن قراربگ   ۀروند پروند  انیبعد به لوشان برگشت تا درجر کماهی

بار هزارم!رضا دو   نی! اایدر بزن بعد ب  ه یدفتر مشغول کارش بود که رضا وارد شد. سرشو از رو پرونده بلند کرد: چند بار بگم 

اومدن جناب راسخ! پرونده رو بست: پس چرا   ی آگاه ۀ خم شد:در زدن رو ولش کن، ازادار نیستون و سمت آه زیم  یدستشو رو 

 تو؟  انیب یکن  ی نم شون ییراهنما

 باشه. ند یهمراشونه که فکرنکنم برات خوشا گهینفر د ه یآخه  -

 ه؟ یک-

 کنه؟ یم کاریچ نجایگلسو! اخمهاش توهم رفت: اون ا-

گلسو   انیکن ب ییرو راهنما سهایبلند شد و رفت رو مبل نشست: پل زش ی. از پشت مدهیها رس  سیهمزمان با پل  یدونم! ول  ینم-

 گفت و از اتاق رفت.....  ی . رضا بله انمشیخوام بب  یدست به سرش کن نم  یجور  هی رو هم خودت 

بهش بزنه،   ی بد  ۀ دستور گرفته بود تا ضرب روان یبه اسم داراب از س   ی داشت. شخص  یداده بود براش تازگ  س یکه پل ی حاتیتوض

که   ذاشتیهم از خودش به جا م ی رد  هیاش همه جا بود. به عمد  هیاما سا د ید ی بود؟! خودشو نم ومدهی ن شیتا کجا که پ روانیس 

 .زهستیبگه همه جا حواسش به همه چ

سرنخ   ن یاما ا ذاره،یهم به جا م یسرنخ  هی  شهیهم نکه یبا ا م یکن دایازش پ ی رد می ماه هنوز نتونست هی  نیگفت: تو ا  یالنی سرگردم

شما   م،یطرف ی رکی ز اریبا شخص بس نهی ا ۀنشون دهند  نیا کنه یم لی قبل رو تکم ۀک یت ی بعد  ۀکی پازل هستن که ت هی ها مثل 
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از کارمون رو باز   ی باشه ممکنه گره کی هرچقدرهم کوچ م؟یکه به ما کمک کنه تا زودتر بهش برس   د یدون  یآقا م   نیازا یزیچ

پرونده   هی هم ازش سرزده،  ی ا گه ید یارهاقبالً ک ی ندارم ول ی االن کجاست رو اطالع نکهیتکون داد: ا  یمنف ۀ به نشون یکنه. سر

  ی تعجب ی گفت: جا نیرو صورتش زوم شد.آه مدت  هی وقتل. سرگرد متعجب   ییهم تو سنندج داره که بازه، به جرم آدم ربا

 شد. داش یاون آقا پ ۀکه سروکل م یبه اونجا رفته بود ی مراسم نامزد  ینداره،آخه خانمم اهل سنندجه، ما هم برا

 بوده؟  ی علت کارش چ د یبگ  شه یم-

 بره اون ور مرز.  یکارش اونو با خودش م  ی هم به تالف روانیس  کنه،یقبالً خواستگارهمسرم بوده و خانمم مخالفت م-

  سیشون رفتن اون طرف مرز... پل فهیاز مردم طا یداد: با کمک عده ا رون یآزاد شدن؟ نفسشو با صدا ب ی خانم تون چطور-

  ی مادرتون چ ان یجر د یبگ  شهی!حاال میا  فهیو طا  یقوم  یجنگها نیدونم ازا ی شو خودم م ه یرد: بقسکوت باال ب  ۀدستشو به نشون 

گرفت و   رش ی ز نیبود با ماش  خبر یپشت پلک شوپاک کنه: کار اون ملعون از خدا ب ۀ تا اشک نشست د ی به صورتش کش ی بوده؟ دست

 .دمشیفرار کرد از اون موقع تا حاال ند 

 مادرتون رو؟ -

الزم شد با  ، یکه بهمون داد یرو! سرگرد بلند شد وپرونده رو تو دستش جابجا کرد: ممنون از کمک واطالعات   روانیس -

 راسخ.... ی و با هم دست دادن: روزتون خوش آقا میداشته باش  یتماس  ه ی همکارامون تو سنندج 

شو برداشت و از دفتر خارج شد. به   فیبود. ک خته ی سرگرد کامالً بهم ر یتونست جمع وجور کنه، با حرفها  یشو نم ونشیپر افکار

به   نه یسالن س  چیپ نیگفت. تو اول   یباشه ا ایکارها رو خودش انجام بده. دن  یۀبگو بق یبه مهندس راز رم یگفت: من دارم م  ایدن

نشه؟!   داتونیطرفها پ نیا گه ی: خانم مگه نگفتم دد یچیوداگاه صداش تو کل راهرو پرو کم داشت. ناخ ی کی نیگلسو شد. ا ۀنیس 

 نجایا  نیسالن بود: شماها کار ندار ی حضار تو  نبارمخاطبشیکردن. ا ی که تو سالن بودن بهشون نگاه م ییتموم کارمندها

با خشم   نیخواست حرف بزنه که آه د،یبردن. رضا سر رس  ناهاز ترس به اتاقهاشون پ د؟همهیکن یو بِروبِر ما رو تماشا م نیسادیوا

رضا دستشو   رون؟ یب شیچرا از شرکت ننداخت نم یزنه رو بب نیخوام ا ی به خون نشسته گفت: مگه بهت نگفتم نم ییو چشما

 رفت.....   یدنبالشون م سویگ کهی گرفت و به اتاقش برد درحال

  ی کرده بودم نم  رونشیبه خدا؟ من ب یکن  ی! االن سکته م ریکم آروم بگ  ه ی! جانِ من نیازمبلها نشست: آه ی کی یزورِ رضا رو  به

به درِ بسته   هی و تک نه ینره که گلسو رو دست به س  رونیب ن یازا شتریاومده داخل! بلند شد در رو ببنده تا صداشون ب یدونم چطور 

  ی مرد م نی از جون ا یتو؟ شما چ یایکنند ازپنجره م  ی م رونت یچرا از در ب ؟ یدار  یبرنم ازسرش شد: چرا دست  ز یتند وت د ید

به   ی جیبا گ  ن یاتاقو گرفت. سرآه یخوام. سکوت بد  یبده گفت: خودشو م یر ییتو ژستش تغ نکهیدرکمال آرامش بدون ا  ؟یخوا

نشست با   نیآه یاومد رو مبل روبرو  تکراس یگرفت.  بستهاز درِ ه یخورد اما انگار زبونش قفل شده بود. گلسو تک یدوطرف تکون م 

ساکتش کردم که   یجور  ه یدارم، اون دخترعمه ات ترمه رو   یمنکه گفتم دست ازسرت برنم زمیپر از ناز وعشوه گفت:عز یلحن
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  یدون  ی خوب م مخودت  د،یارز ی م ی بود ول اد یراحت قبول کرد و کناراومد البته خرجش ز  یلیحق واالنصاف خ اد یدم پرت ن  گهید

نشه چند   لیگلسو تکم  ی کرد برخشمش غلبه کنه تا شاد ی جونم؟! سع  نیباال داد: مگه نه آه ییکه بزنم روش هستم، ابرو  ویحرف

  افهیپولدار وخوش ق ی شدن به مردها زونیآو شه ی! کارت همیدار  یدونم چه اخالق نحس وگند  ی : خوب مد یکش  قینفس عم

گفت:   یخاکسترشو روشن کرد با لحن بد  ریآتش ز  نیحرف آه ده؟ی ت به من رس دوباره نوب که اس، تا حاال چند مرد دلتو زده 

  یتپه،هنوز تو رو م  یتو م  ی صاحب هنوز برا ی دل ب ن ی! اما خوب! چه کنم که ایشده باش  حی حد وق  ن یکردم تا ا یفکرنم

  ی وگفت: به اون دل ب ختیر وچشماش رو لبش نشست تموم نفرت رو ت  ی . پوزخند صدا دارزنهیخواد،هنوزاسم تو رو صدا م

  ه ی نداره، سالهاست تو رومثل  یکیتو  ۀ واس   دنیتپ  یبرا  یقلب  گه یبرداره چون سالهاست د میصاحبت بگو دست از سر منو زندگ

آخه تو رو چه به   گه؟ یکُرده د  ۀاون دختر  ی انداخته. گلسو سمتش خم شد لحنش آرومترشد: منظورت از زندگ رونیآشغال ازش ب

 ؟ یه دوراز فرهنگ امروزو ب   یترتعصب دخ  هی

کنم   یتکرارنم گه یاتفاقاً منظورم همون دختره کُرده، نه تو! انگشت اشاره شو سمتش هدف گرفت: قبالً اخطارهامو بهت دادم د-

  ی بر رانیازا چیشهر که ه نیکه خودت با دست خودت از ا  ارنیسرت ب یی بال دم یبشه م داتیو همسرم پ  میدور منو زندگ ه یکاف

بسته اش   یبازم تکرارکنم؟ گلسوخشم شو پشت پلکها ایگفتم   یچ ید ی داد زد: شن  لندترب د یازش نشن یجواب  یوقتمفهوم شد؟ 

 گفت. ی شد بله ا ی م  دهیکه به زور شن ی فی ضع یخفه کرد،با صدا

. پرخشم نگاهش کرد،بلند شد رو به رضا که تا اون موقع تو  د یگفت که به گوشش رس  ی ا گه ید ۀ بلندتر بگو! با حرص بل دمینشن-

  ی م یریگ یپ  رم یکن فردا اول وقت خودم م تیخانم شکا نیوبه جرم مزاحمت از ا ی کرد گفت: برو کالنتر ی سکوت نگاهشون م

  ینم گه یس دک  چیباشه من عاشق همسرم هستم نه تو نه ه ادتیبره برگشت: در ضمن  رون یب نکهی کنم. سمت در رفت قبل از ا

  ی پاشنه ها یمحکم که صدا ییشرکت گورتو گم کن و برو. با قدمها نیازا ی خورد نشد  نیازا شتریتا ب  نیریاونو ازم بگ  د یتون

  د یکه با یکرد وبه سمت ی دنده خال رو شو  تی نشست وعصبان نیاومد. داخل ماش  رونیکفشش کل سالن رو برداشته بود از شرکت ب

 رفت گاز داد...  یم

  یخواد. با انگشت دست اشاره داد وارد بشه ... خودشو محکم رو مبل روبروش انداخت پاشوعصب ی ورود م   ۀگلسوخانم اجاز آقا،

که کُرک وپَر   ی کارکردیزد: چ ی خشم پنهان گلسو لبخند  دنیبا د روانی شدن. س  ره یمدت تو سکوت بهم خ ه یداد. ابتدا   یتکون م

  ۀ نبود گفت: پسر ادیکه کمتر از فر ییبا صدا د یکش ی قی خوردت! نفس عم شهیعسل هم نم ن م ه ینوچ نوچ نوچ با  ؟ یبرگشت خته یر

کرد رو   زیسکوت کرد.چشماشو ر گهیکم د ه یافتاده.  لیازدماغ ف یکبر یا ۀدختر  ه یاونم به خاطر کنه،یم دمیاحمق برگشته تهد 

  نیرو بهتر یتون   یم  یکه دار   ین همه خدم وحشمیتو با ا  ؟یداریداره دست ازسرش برنم ی دختره چ نیا نم یخم شد: بب روانیس 

زد دودشو تو صورت   گارش یبه س  یپک محکم روان ی! موندم تو کار شما مردها به خدا! س یشنو ینه هم نم ی دخترها،دست بذار

  ارتکرد. نگاه حق ش یوزخند صدادار گلسوعصب. پرینداره تو کارتو بکن و پولتو بگ  یبه تو ربط  نشی گلسو فوت کرد محکم گفت:ا

به نامزد   یبرت نداره! تو اگرخوب بود  ابویوقت    هی نه!  ؟یمقدس  میمر  نکه ی! ا؟یفکرکرد ی خودت چ شیبارشو بهش انداخت: پ

گرفت اونم    شهیم  جهینت ه یحال  نی! با ایات برس  یاش یکه به عشق وع ی رفت ینم گه ید  یکیو با   یکرد ی نم انتیخ ن، یآه تیقبل
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!  یخواد جا نمازآب بکش ی منم نم ی پس دادن! برا ی کرد، چون قبالً امتحانشون تو وفادار عتمادا د ینبا یی زنها نیهرگزبه چن نکهیا

که   ییگفت: و اما ستاره! ستاره با تموم زنها ی خاموش و له کرد و درکمال خونسرد یگاریتو جاس  گارشویداد، ته س   هی به مبل تک

دختر بگم    ن یازا یدست هرچه مرده ونامرده از پشت بسته، هر چ فه، ی اون جَنم داره، مرده، صد تا مثل منو حر ، کنهیفرق م  دمید

خانم به تمام معناست!  هی نکن، ستاره  سهیوقت! خودتو با اون مقا چ یوقت!ه چ یه گهیگوشت کن د  ۀز یآو  نویکم گفتم، پس ا

رو    نیآه شهیشترازهمی خوام ب یباره،حاال پاشو برو به کارت برس م ی که متانت و وقار از سر و روش م یخانم

  یاش ازشدت نفسها نه یس  ۀ دونست خوردش کرده بود. قفس  یشو م یوبَم زندگ  ر یکه تموم ز  یمرد  ش ی.حقارت درپیریرنظربگ یز

 ییاز دهنش خارج نشه. با گامها یفشرد تا حرف نامربوط شو رو شونه انداخت، لبهاشو بهم فیرفت، ک  یم  نییباال وپا یعصب

. با پشت دست پاکشون کرد و  د یصورتش بار یاشکهاش خودبخود به پهنا د یرس  اط یپاش به ح نکهیمحکم سالن رو ترک کرد. هم 

 دربست گرفت.....  نیماش  ه ی د یکه رس  ابونیرفت. سر خ رونیاز خونه ب

راننده به خودش اومد   ی. با صدامید یچشمش رد شدن.... خانم رس  یازجلو  یینمایس  لم یکرده ونکرده اش مثل ف یکارها  تموم

که از اون همه ثروت بجا مونده بود....   ی انداخت و رفت تو. تنها خونه ا د یکل  یشد. مطمئن ازرفتن تاکس ادهیرو داد وپ ه یکرا

. عطش  د ی والجرعه سرکش خت یخودش ر ی برا خچال یاز خیآب  یوانی ه رفت. لراست به آشپزخون هی انداخت،  زی م یرو رو  دهایکل

سکوت وهم    ادش ی. فرد یزکوبیرومحکم رو م وان یبا منحرف کردن ذهنش به گذشته.ل یشد حت یجوره سرد نم چیحقارت ه نیا

زدارم   ا یاالن به پول ن ف یح یارم،ولیمکارتو سرت در نیا ی تالف ی روز هیبه خدا   روان،یکشمت س  ی رو شکست: م ک یآلود سالن تار

  ی ذاشتم تا هر وقت شده زهرم رو بهت م  یجواب نم یرو ب  شعورهیب  ۀ خودت و اون دختر قیرو که ال ییوگرنه تموم اون حرفها

جبران   هگ یکه د  یفکرکرد، گذشته ا  اهشیس  ۀگذاشت وبه گذشت ز یسرشو رو م یآشپزخونه نشست. با دردمند  ی. رو صندل زمیر

همه   نیازا ،یهمه درد وحقارت وپست نیازا رشدنینکبت بارش نزده بود! اشکهاش سراز ی به زندگ ییهایر بود، که چه گندکاریناپذ 

  یوذره ا د یله کرد و به لجن کش گرانی د  یرِپای خود اونو ز یکه چه راحت با دستها ی همه شکستن غرور زنانه ا نیازا ، یدربدر

دردناک شد که   یبه هق هق  لیصداش تبد  یب یۀ اش شد. گر یستیون ی تموم هست گ براش ارزش قائل نشد، ذره ذره شاهد مر

 زد.....   ی برباد رفته ضجه م یِ زندگ نیا ی ازته دل برا

  ی زد. دست یم  بود وصداش  سادهیچشم بازکرد. ستاره باالسرش وا یجی پاشو برو تواتاقت. با گ ؟ید یخواب نجای! چرا انی! آهنیآه-

  می زانوزد دستشو گرفت: دو ون شی: مگه ساعت چنده؟ کنار پاد یگرفته پرس   یی. صاف نشست، با صداد یبه صورت پف آلودش کش

 ؟ینجورپکریافتاده که ا یباز چه اتفاق  ، یشبه، شام هم که نخورد

لبش    ۀگوش  یح یو کج کرد، لبخند ملکرده بود مجبور شدم باهاش دهن به دهن بشم. ستاره سرش  یازکارمندها سهل انگار یکی-

 خان؟!  ن یآره آه ینشست: منم که گوشام مخمل 

 !یدونست  ی م ی ادب ی ب یلی: خد یرو زانوش کوب  یکیخوشگل.  ی بالنسبت اون پوست مخمل-
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تا اطالع    رچون یاول نوبت بگ  یباهام حرف بزن  ی به بعد هر وقت خواست نیاز ا ومده،ین ی دونم. چپ نگاهش کرد: به توخوب  یم-

گرفت:   طنتینبود نگاهش رنگ ش  یتو سالن انداخت ازصدف خبر ی نگاه اطیبا احت نیباشد. آه ی ستاره در دسترس نم یثانو

  ه یسؤال چ نیبفهمه منظورش ازا اد یگفت: رفت بخوابه.... تا به خودش ب یدلخور رفت با  ی سمت پله ها م کهیدرحال ست؟یصدف ن

خجالت بکش    نینداشت: آه ی ا دهیکمرش قفل شد. هرچه تقال کرد تا از دستش رها بشه فادور نیاز دو طرف دستهاش توسط آه

! دلم هوس کرده زنمو  ادیازش گرفت: خوب ب ی زی رۀآبروم رفته! لبش ازپشت گونه ستاره رو نوازش کردوبوس   نهیسر برسه و بب یکی

ستاره کار به   ی کنم. دست وپا زدن ها ی دلم خواست م یخونمه پس آزادم وهرکار  نجایداره تازه ا  یچه ربط  ی بغل کنم به کس

 کشم.   ی سربرسه،من ازش خجالت م وان یوقت س  هی کنم!  ی خواهش م  ن ینبرد:آه ییجا

 خانمش هست. لدایگ شیحاالحاال پ وانیس –

 کنم ها!  یدارم التماست م نیآه-

 نداره.  ی ا ده یالتماس هم فا-

 ؟ یاگرهشداربدم چ-

اومد از فن   ی دلش نم نکه ی. با ایچربه گفت: پس خودت خواست یزورش بهش نم  د ید ی ازدست داده. وقت رشو یدارهم تأثهش-

  ه ی با  نیبه شکمش زد که آه ی نه چندان محکم ۀ. با آرنج ضرب د ید نیراه رو تنها راه نجات خود ازدست آه  ن یاستفاده کنه ا یرزم

راسخ بهت هشدار الزم رو دادم خودت    ی: آقاسادی. باال سرش دست به کمر واستنش نیآخ ازش فاصله گرفت وهمونجا رو زم

لبهاش   هویجو...  ن یشد؟ به خدا قصدم محکم زدن نبود،آه تیطور نینگران کنارش زانو زد:آه د ینشن ییصدا ی! وقت ینگرفت یجد 

فرصت   نیا نی . بعد ازمدتها دوباره آهادیب رون یتا ازشوک ب  د یطول کش ی ت. مدتقفل شد وقدرت حرف زدنو ازش گرف ن یتوسطآه

 کرد.......  شیبشه،درکمال آرامش همراه  کیرو داد تا بهش نزد

. بازجوابش سکوت بود...  می حرف بزن د ی کرد: ستاره جون! خانمم! در رو بازکن با  یبود والتماسش م ستاده یدراتاق ستاره ا پشت

نجوا کرد: زن   رلبی تکون داد ز ی رو لبش اومد. سر ی اون صحنه لبخند   ادآوردنی. با به رنداشتیتو دل ستاره تأث نیآه یالتماسها

داد:   ه یتو درگاه درتک نهیاومد. دست به س  رونی. ازاتاق بنهیخلوتشوبا شوهرش بب یکس  ارهدونست خواهرش دوست ند  ی !ملیذل

حداقل   شهیوارد م  ییجا ه ی ی اخم کرده برگشت سمتش: آدم وقت نیطرفت. آه ادیاس، هروقت آروم شد خودش م دهیفا  یب نیآه

  کارکنم یحاال تو بگو االن چ-که شما دوتا،ا...اکبر!    ودم :منکه پشت دستموبو نکرده بد یبلند خند  وانینبارس ی. اکنهیم  ییسر وصدا هی

 ه. و دست ازلجاجت بردار اد یب رون یتا ازسنگرش ب

 بود که بهت گفتم. ی تنها راهش همون-

 بروبابا!-
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ستاره   یعصبان ی .... هنوز حرفش تموم نشده بود که صدانکهیکم جنم داشته باشه نه ا  هی مرد    هی  ،یهرچه مرده برد  ی آبرو نیآه-

پروژه ها رو   ن یهفت پشتمون بسه، برو ا ۀانداز  یجنم دار  یکیتو   یخواد شوهرمو از راه به درکن ینم وانیس  ی: هد یچیتو راهرو پ

  ی آقا یراه موند: ه ۀم ینشدن باال آورد و تو ن ک ینزد ۀ ن سمتش پروازکرد.ستاره دستشو به نشونی کن. آه اده یپ گه ید ی جا هی

ات  هم پرونده  ش یجور ن یتوهم ی گوش کن وان یس  یهوا برت نداره به حرفها نوگفتمیکردم، ا  یباهات آشت شه ینم ل یدل نیراسخ! ا

گفت: مرض! زهرمار! خنده   ی شیآت نیکنترل کرد که آه و خنده ش  وانیخرابه. دوباره به اتاقش برگشت و در رو محکم بست. س 

خوام باهات   ی م ن ی: آهسادیوسط راه وا  وانیس  ی . هنگام برگشتن به اتاقش با صدایکن  ی نگاه م ی کمد   لمی ف یداره؟! مگه دار 

 پرونده اس..... ۀحرف بزنم دربار

  یگفت:م یمکث طوالن  هی بعد  د یپرپشتش کش یبه موها یروبروش لب تخت نشست. دست وان یکنار پنجره و س   یرو صندل نیآه

 سنندج و تهران و لوشان تو کاره؟  ۀتو سه پروند  روان یکه دست س  ی دون

 آره. -

 بده.  ی پرونده بهم اطالعات رفتشیتماس گرفتم خواستم از پ نیامروز با شاه-

 . دهیرس  ید یجد  یبه سرنخها نهیشاه ن یتعلل گفت:ا ی خوب؟! لبهاشو بهم قفل کرد.آب دهنشو قورت داد با کم-

باال داد خم   ییخانم هم تو کاره. ابرو ه ی: دست د یکش  یاز سرِ آسودگ یسرِاصل مطلب! نفس  ی ریچرا نم یجون به لبم کرد  وانیس -

  ی اس؟ من م کاره یو چ ه یخانم ک ن یکه دوست شما باشه نگفته ا لی وک ن یرسد! حاال ا یم  یباغ بر  نی :هر دم از اوانیشد طرف س 

 .شیشناس   ی خاروند: توهم م و لبش ۀشناسمش؟ با انگشت اشاره گوش 

 راره! ازچه ق ه ی قض نم ی!زودتربگو ببگه؟یحرف بکشن د رِزبونتیبا منقاش از ز د یبا وانیس -

اش حبس شد. اصالً   نهی. نفس توس ستادی قفل شد. انگار زمان ا وانیبه اسم گلسو. شوکه نگاهش رو دهن س  یاوووومممم! خانم-

  یگفت   نوی! ایبود اال آدم فروش  ز یسرشو به دو طرف تکون داد: امکان نداره! گلسواهل همه چ یرفت. با ناباور  ادش ی دنینفس کش

 که منو.... 

پول ومنافع که وسط   ی پا شه،یآدمها خصلت شون عوض م یی جا هی روز  هی  رند،ییاطرافت قابل تغ  یآدمها   یفهمگفتم که ب  نویا-

و ظلمات شب چشم دوخت زمزمه کرد: پس اون    یکیبه تار وانیکنند. پشت به س  ی پدرومادر خودشون رو هم فراموش م ادیب

 ! زهیبشه و زهرشو بر کی بوده تا به من نزد ی الک ی عشق ودلدادگ ی اهمه دوست داشتن، جلز و ولز کردن اون روزش بر

 اطاّلعاتو از کجا بدست آورده؟  نیدوستت ا وانیس -

رو برات گرفتم    لیوک ن یمن بهتر کنه، ینخ رد نمسر ن یهست که از کوچکتر قیاون قدر تو کارش دق نیبپا براش گذاشته، شاه  هی-

 کرد؟  رش یسند جمع کرده که بشه دستگ  یشده اس. نگاهش برگشت تو اتاق: اون قدر  نیاز بابت کارش نگران نباش کارش تضم
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  یلیوخ  ه؟ی که به راه انداخته ک یشینما نیدر ارتباطه؟ پشت ا ایبا ک  ره؟یصبرکرد که کجاها م  د یمنتها با  اده،یمدارک که ز-

 . رونیدو ساعت پکر و آشفته زده ب  یکیخونه، بعد از  هی گفته بود که رفته تو  نشیگه،امروزخبرچیسؤاالت د

 کنند؟  رش ی دستگ  ی زود نیممکنه به ا-

روزها   نیا ، یدر نبود من مراقب ستاره باش   شهیبرگرده گفت: م نکه یدرموند بدون ا ۀ ری..... دستش رو دستگ ستین د یبع  یچیه-

 رفت........ رون ی راحت کرد و ازاتاق ب الشویخ وان یس  ۀمدت نتونم هواشو داشته باشم. باش  هی شلوغه ممکن تا  یلیسرم خ

            ************************************** 

به   ن یزد ی چه گند  نیکردن که صدف غرغرکنان گفت: ازدست شماها! بب  یدرست م   کیوستاره تو آشپزخونه داشتن ک لدایگ

  ی ها افهیدونست به ق ی اونجا نم ۀختی اوضاع بهم ر دن یداد. با د  هی به اوپن آشپزخونه تک نشیآشپزخونه. آهو با اون وزن سنگ 

. با اشاره به  زکنهیوقت بذاره و اونجا رو مثل روز اولش تم  د یکه چند روز با زه دلش به حال صدف بسو   ایمضحک اون دوتا بخنده 

  ی که م  گهیشده و دسر شکالت کل صورت شونو پوشونده بود، کرد: موندم شما تا چند وقت د د ی ظاهرشون که از سر تا پا سف

مثل   یجون! حاال وقت : قربون دهنت آهوفترو به آهو گ   زونیآو  یا افه ینه؟ صدف با ق ای د یبلد  یاصالً آشپز  د یشوهر کن د یخوا

  یکردن! هر دو نگاه یچه برسه به آشپز  ،یچ  یعن یفهمند آشپزخونه  یاون وقت م  زکردن یرو تم نجایوا  سادمیشمر باالسرشون وا

مانند گفت: صدف اصالً فکرشم نکن!   غی ج ی با لحن ییجنگ شده بود. ستاره در کمال پررو دانیبه آشپزخونه کردن که انگارم

بنده   نیبه قلمرو ا نیواقعاً گند زد دمیکرد: من حقو به صدف م  یبه آهو کرد که لبخند به لب نگاهشون م ی نگاه ملتمس لدایگ

 خدا....

ن. ستاره  زده وکف آشپزخونه پهن شد  ه یها تک نتیبه کاب یکردن. با خستگ  ز یصدف و زورِمالقه، آشپزخونه رو تم یدستورها با

که دست وپاهاشو از دوطرف   یوضع خنده دار  ه یبا  لدایبه قلمروش داد. گ  یاساس  یخونه تکون ه ینامرده،  یل یصدف خ ن یگفت: ا

درحال غر زدن   نطور ی...هر دوهمد یانصاف ازم کارکش یصدف ب  نیکه ا  دهیازم کار نکش ینطور یباز کرده بود گفت: تا حاال مامانم ا

  یاونها گوش م ۀبدست و لبخند به لب داشتن به آه ونال  ف یک ن یوآه  وانیبه خودشون اومدن. س  یسرفه ا  یبودن. با صدا

گردشده ازخجالت   یکرد با چشمها دشوجمعخو ع یسر لدای. گد یخند   یو داشت م ساده یدادن.آهو هم دست به کمر کنارشون وا

.  نیکرد ی رو دعا م چاره یبا آه وناله صدف ب نی که داشت یگفت: از وقت  لکسیبه اوپن داد، ر ه یتک نیآه د؟یینجایا ی گفت: شما از ک

داداشت   نخا  نیا شیآبروم پ یبد  ییندا هی شد  یات! نم دهیبا اون شکمت ورقلب یآهو بترک  یبه آهو رفت:ا ی ستاره چشم غرّه ا

  یدنیات تو اون لحظه چقدرد افهیق ی دون  یکار رو بکنه من نذاشتم، ستاره نم ن یخواست هم یباال داد:اتفاقاً م ییابرو نینره؟ آه 

  نیآه ۀ رو شون ی دست وان ی. س لمیهر دو کرد:چند تاعکس توپ وناب هم گرفتم تا بذارم رو پروفا ۀافیوخنده دار بود. بعد اشاره به ق 

حق به جانب    ۀ افیق ه ی . ستاره با شنیمحو م ن یدارن تو زم  ینیب  ینم دنیخجالت کش ی کاف ۀ گناه دارن، به انداز نکن  تشونی زد: اذ

 گفت:مگه ما چمونه؟ 
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آشپزخونه بود   ۀکه گوش   یا  نهییکه افتضاح بود با سرعت سمت آ لدایکرد. گ  لدایبه گ دشوینگاه پراز شک وترد ست؟یبگوچش ن-

 .... رنیاون صورت خنده دار ومضحکش حق داشتن مورد تمسخر قرار بگ  دنیرفت. با د

 درد گرفته بود.....   ادیدنش از کار زب  د یبه شونه هاش کش یدست

  ی: ممنونم، کمک نمسادیها وا یاز صندل ی کیباشه دخترم. کنار  تی بود. با اومدن ستاره گفت:عاف  زشام یم دن یدرحال چ صدف

اون قدرها هم   گهی. ستاره خودشو لوس کرد: دیرو هم به گند بکش نجای ترسم ا یصدف جون؟ صدف چهره درهم کرد: نه! م  یخوا

رو کنار بشقابها گذاشت: پس ازاالن   وانهایکردم. صدف ل  یهم بار اولم بود که داشتم درست م کی ک ی برا ستم، یدست وپا ن یب

 خوره.  ی به دردت م نده یآ ی کن، برا نیتمر

شوهرتو داشته باش، من شاهد بزرگ شدن    یهوا ،یوقتها مردها دوست دارن دستپخت زنشون رو بخورن،توهم مثل دخترم  یگاه-

  ی م شهیاش فرق داشت،هم گه ید ۀ روش حساس بود چون احساساتش با اون دو بچ ی لیرو، خ ی ب یبودم، خدا رحمت کنه ب  نیآه

جمعش کرد   شهیجوره نم چیه گه یوقته که د نه،اون یبب  بیوعاطفش آس  تاز طرف احساسا نیترسم که آه ی م ی گفت از اون روز

  د یدست توئه، با ش یبه بعد سکان زندگ نجایپسربرخالف ظاهرِخشنش پر ازعاطفه واحساساته! ازا نیو اون اتفاق شوم براش افتاد، ا

  یزنانه ات برا استیبشه، به خودت وابسته و دلبسته اش کن مادر! ازس  رابیکن ازمحبتت س   یکار  ،یهواشو داشته باش 

 استفاده کن.  یشوهردار

 منه.  یتموم زندگ ن یبگم آه د یبا ت،ییصدف جون از راهنما ممنون -

 کارش پرداخت...... ۀ کارت. به ادام نی از ا شه یهم شاد م ی ب ی دخترم روح ب  یبخت بش د یسف-

! لقمه  شه؟یکار چندشم م  نیچند بار گفتم از ا نیکرد: آه یاخم لدایاشاره کرد تا ظرف سس رو بهش بده. گ وانیدهن پر به س  با

اخم   یبه چهره ها یجواب داد: من که حرف نزدم اشاره کردم. دامون نگاه ختیساالدش ر ی از سس رو رو ی داد کم شو قورت 

زد توهمون   خت،همشیخورشت رو برنجش ر  ی چهار تا توهمه؟ آهوکم نیا یآلود همه کرد. کنارگوش آهو پچ پچ کرد: چرا اخمها

گفت و دوباره مشغول خوردن شد. شام برخالف   ی گفت. دامون آهان  یزیچ شه ینم ه یاالن هوا ابر گمیگفت: بعداً بهت م  واش یحال 

 تو سکوت صرف شد...... شهیهم

و   ختیخودش ر  یبرا  ییجوابشو داد. چا یی رفت توآشپزخونه. آروم سالم کرد ودامون با خوشرو می . مستقدارشد یزود ب صبح

شرکت؟   ی برگرد یستاره نگاه کرد: دوست دار  ۀ تو دهنش گذاشت و به صورت گرفت   رو ری نون وپن ۀدامون نشست. لقم  یکنارصندل

از تو شوک   ؟یمثل مجسمه ها شد  ه؟چرای ستاره لبخند به لبش آورد: چ عجب دست ستاره به همراه لقمه اش تو هوا موند. ت

 ؟ یکن  یم  یاومد لقمه رو تو بشقاب گذاشت: شوخ رون یب

شرکت افت داره زنش   ه ی س ییر ی! برایشرکت، اما نه سرِکار قبل   یکنم برگرد  ی تقاضا مگفتم! االن دارم ازت  یکامالً جد -

 باال داد: به به مبارک باشه خانم تاد! شاه داماد دست و دلباز شده.  یی. دامون ابرودمیبهت م یپست بهتر هی کارمند جزء باشه، 
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نشسته اما االن زن بنده اس وخانم راسخه پس تا   نجایا وان یدوماً هرچند که س   د ید  یها نم ی اوالً دست ودلبازبودم وچشم بعض-

که    ییخانم راسخ؟ تا جا یبهش بگ  ی خوا یاومد: تو شرکت م  وانیرو لب س   ی. لبخند یزنیمن هستم خانمه راسخ صداش م ی وقت

 ....ای ک یزنند نه اسم کوچ ی صدا م ل یمدستهاشونو به فا ر یدونم رؤسا ز ی من م

اجاق بود گفت، بعد   زکردن یبه صدف که درحال تم یدستت درد نکن   هی  وان ی! آره؟!س گهیضد حال بود د  هی  یکه گفت  نو یا وانیس -

  یخورد:نم یند شد نگاهش به ستاره رفت که درآرامش داشت صبحونه مبرداشت کن.بل ی: هرجور دوست دار نیبرگشت سمت آه

رفت.   رونیتکون داد و ازآشپزخونه ب یسر  نیشد. آه نیبه آه  رهیگرد خ ییشمابا چ ستادیستاره ازحرکت ا ؟دهنیبلند ش  یخوا

  ی که منتظرتم. ابروها ایزود ب میاز دستت عصبان ی عنیتکون دادن سر  نی چونه اش زد: نوچ نوچ نوچ نوچ... االن ا ریدستشو ز لدایگ

  یزمان هی دوباره شروع به خوردن کرد:  لدایگ ف؟ حر ن یا یعنی  نیسر تکون دادن آه ی معن  یدون ی: تو ازکجا م دنیستاره باال پر

 رفت.....  رون ی ازسالن ب وانی قبل از دامون و س   د ی. ستاره مثل فنر از جاش پربود چارهی ب یآهو ی کله تکون دادنها برا نیا

توهم و نگاهش به جلوبود.گلوشو با   ن یآه یشد. اخمها ل یمتما نیداد وکامل سمت آه ه یتک نیجلو نشست. به درماش  ی صندل رو

 سکوت جوابش بود.  ؟یهست ی از دستم عصبان ی عنیصاف کرد:االن  یمصلحت   ۀسرف  هی

... من تحمل قهرکردن  ینیبه صداش ناز وعشوه اضافه کرد: آه  یدوباره جوابش سکوت بود کم  ی... وقت نیخان...آقاآه نی...آهنیآه-

  ی ناز م د یداد. حاال با  رونیقدر سخت باشه. باز سکوت..... نفسشو با حرص ب نیا د یکردم مجازاتش که نبا  یشوخ ه یندارم ها! حاال 

از در   نباری شو پنهان کنه ا تیکرد عصبان  یگفتم؟ بازسکوت.... سع یخوام، حاال مگه چ  ی: من معذرت مادیا به حرف بت د یکش

  یبرا د یخرم، اما اون وقت من با ی اونم م ی کشم هرچقدرهم طاقچه باال بذار ی التماس وارد شد: باشه! حق با توئه! من نازتو هم م

بسته اش اومد اما ابهت خودشو حفظ کرد. با   ی گفتن! لبخند تا پشت لبها  یمرد  ه یگفتن   ی زن هی ناز کنم تا نازمو بخره؟ مثالً  یک

  یطوالن یاون لوس کنه. سکوت ستاره کم یبرا شتریداد تا خودشو ب  یشد. جوابشو نم  یستاره تو دلش قند آب م  یحرفها نیا

بستن  یبزنه که با صدا ی رفه نشسته و به روبرو چشم دوخته بود. لب باز کرد تا حچشم نگاهش کرد. بغ کرد  ۀ شد. از گوش 

 شرکت؟  یای:تو هم مد ی. ستاره متعجب پرس رکردمیکم د  هی بود: ببخش  وانیبه عقب برگشت. س  نیدرماش 

 به حرکت دراومد.  نیقراردارم. ماش  نیامروز با شاه-

 ؟ یچه قرار-

  زیهمه چ یبرگشت  ی شد:وقت ده یبه عقب کش نهییاز آ نی. لحن سرد همراه با اخم آهمی ات کنمالق کی نفر رو از نزد ه ی م یقراره بر-

دنده   نیآه ن؟یزنی حرف م نیدار  یدر مورد ک  د یبه منم بگ  شهی: مد ی. ستاره مشکوک پرس فتهیهم از قلم ن ی چیه ی گ یرو برام م

 .یفهم  یرو م  زی : بعداً همه چد یچیپ  یاصل ابان یروعوض کرد به خ

به آرامش دعوتش کرد: ستاره خودم   وانی؟! س  فتهی شوهرم م ی داره برا  یوسط حق دارم بدونم چه اتفاقات ن یمنم ا  نکهیمثل ا-

 نزد.....  یحرف  گهیاشاره کرد که ستاره د ن یآه ی عصبانۀافیبه ق ستی اما االن وقتش ن گمیبهت م
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برات تنگ   ی ل یبمون دلم خ شم یکم پ  هیگذاشت ستاره گفت:    زیم  یرو رو ینیقهوه وارد شد. س  ینی با س  ایدفترنشسته بود. دن  تو

و   ی ساعت معطل هی منتظرشه... بعد از  رونیواشاره گفت ب  مایبا ا ایتونه بمونه. دن یبهش فهموند نم نیپر تحکم آه یشده. صدا

 سرد شده.   نکهیقهوه شو مزمزه کرد گذاشتش سرجاش: ا. ارهیانبوه کاغذها باال ب ی داد سرشو از رو تیسکوت باألخره رضا

کنارستاره   ی اومد رو صندل زیگذره. از پشت م ی م ی اطرافت چ یدون  ی باشه مسلّمه که نم یزیچ  هی گرم  ی ادیسرت ز ی وقت-

با   نیحرکتش باعث شد آه نیعقب بره.ا ی ستاره برد وبه سمتش خم شد. ستاره مجبورشد کم یدستشو پشت صندل  هینشست. 

 وتو هم کارمند.   سم ییمن ر م،یستین ر زن وشوه گه ید  نجایبگه: االن ا ی لحن آروم وشمرده ا

! ستاره  فتی ! واما وظاقاًی : دقد یزد و خودشوعقب کش یشوهرم. لبخند محو  شیهستم نه پ سییاالن من تو اتاق ر ی عنیآهان -

آوردن دوباره اش تو   ی و برا رباشه یتونه خ یجب روغن روشه! پس قصدش نمبراش پخته وچند و یچه آش  نیآه  نهیمنتظرشد بب

 کرد.   انیب دهیرو کش س ییر ۀ .کلمسییر یشرکت هدف داشته: منتظرم آقا

 . یبش یامورمال  ریخوام مد  ی اعتماد ندارم م یبه کس  نه، یسنگ  تت یمسئول-

 اون وقت چرامن؟ متعجب به ستاره زل زد: چرا تو؟ -

 بله! چرا من؟ -

  ی دلش نم  ی زن چیبه ضررم باشه، ه یکن  ینم ی وقت  کار چی! هیمورد اعتمادم  ،یتونه برام باشه؟ تو زنم ی م ی تر ک ن یاز تو ام-

 رو سراغ ندارم.  ی کنه، االن هم مطمئن تر از تو کس دای پ ی خواد شوهرش مشکل مال

 ؟ یحرفهات قبول، حاال چرا امورمالخوب  یلیخ-

  یی ایخواستم ب نیهم یهم ازحساب پول برداشت کرده، برا  ی مقدار  هی دست برده و  د یخر یتو چند تا از فاکتورها  یقبل  ریمد -

  ۀ زود دربار  نکهی. ستاره از اکنهینم انتیکه بهم خ  ه یدست کس ر یمنم راحته که اموالم ز ال یخ ینطوریا ی ریپست رو تو بگ  نیوا

 .د یکش  تخودش خجال  شیقضاوت کرده بود پ نیآه

 خوام.  یم  یمنش  هی اما من -

 داره.  ی اونجا خودش منش-

 خوام که خودم استخدامش کرده باشم. یرو م  ینه من منش -

 . هی کارمشکل  داکردنیمورد اعتماد پ یروزها منش  نیستاره ا-

 که من در نظر دارم قابل اعتماده.  ی اما منش-
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 ؟ ی سر دار ریزرو   یکس-

 اوهوم. -

  ، یکار رو بکن  نیا ی تون  یمنه، تو نم یگرد شدن: اون که منش  نیآه ی! چشماایصورتشو گرفت: دن یلبخند پهن ه؟ یک  یبگ  شه یم-

  طنتیشبه از دست بدم. ستاره با ش  ه یترسم اموالم رو  ی! م یبه حال بخش امورمال  ی وا  گهید نیهم باش  شیتازه اگر دو تاتون پ

 کنم.   یمرد استخدام م یمنش  هی  ستین یمشکل  یستین  یگفت: اگرراض

اونم ازنوع مردش!   ی کن ی استخدام م د ی جد  ی و نه منش ی قسمت امورمال ادیم  اینه دن ست،یهم ن  یخبر  نی! اصالً همچخودیب-

  ی.لبهافتهی جا ب د یجد  یبرد تا منش یوقت م   یسال ه یزه نداشت، تا د یجد  یمنش ۀ بار نرفت چون حوصل  ریز  نیکرد آه  یهرکار

 داد....   تیرضا ی الامورم یقبل  یشد وبه همون منش زون یستاره آو

! چه  نیزد:به به داداش آم ی اسم رو صفحه اش لبخند  دن یزنگ خورد. با د ش یازکاغذ خودشو گم کرده بود که گوش  یانبوه  تو

 دو قلوها و زن داداش چطوره؟  ؟ یزد یزنگ  ه یعجب 

-......... 

 ...د یبه موهاش کش یدست  یکالفلگ  ی .از روشترکردیگره ابروهاشو ب  یپشت گوش  یاونم خوبه سالم داره...حرفها-

 . می فتیراه ب  د یبا  یک-

-............ 

 بهم خبربده.  ید یلوشان رس   یکیداداش هر وقت نزد ن یباشه پس منتظرم، بب-

-........... 

ونگاه   د یبه چونه اش کش ی.دست د یدورخودش زد و سمت پنجره چرخ یچرخ  شیپرت کرد با صندل زی م  یرو  ویافظ..... گوش خداح-

 دوخت....   رونیماتشو به ب

داد اما حواسش به    یخواهرش گوش م  یبه ظاهر به حرفها وانی. س زد یحرف م روان یس  یاز کارش برا زیر  هی ستاره  زشامیسرم

رفت. دست ستاره   رونیکرد و ب یبلند شد. از صدف تشکر  زیکرد. قبل ازهمه هم ازسر م   یم  یبود که تو سکوت با غذا باز نیآه

چش بود؟   نی: اد یافتاد از برادرش پرس  ن یآه ۀاومد. چشمش به بشقاب دست نخورد  نییبردن قاشق به سمت دهنش پا یبرا

به شوهرت باشه! ستاره   شترحواستیچشه توهم بهتره ب نم یبب رم ی: مد ی وجرعه جرعه نوش   ختیخودش ر ی آب برا یوان یل وانیس 

  شه،یبه تو هم مربوط م وهرتش  یهای! تموم گرفتارستیبد ن ینگاه به اطرافت بنداز هی  ،یشیسر به هوا م ی لیوقتها خ  یبعض

 به اطرافت توجه کن.... شتریکم ب ه ی ! توهم یلعنت  روان یگرده به س  ی اومده تموم شون برم ش یتا حاال براش پ یهرمشکل
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 برقراربود.  نشونیسکوت ب  یسوم درسالن نشست به آسمون پر از ستاره زل زد. مدت نسبتاً طوالن ۀپلّ  یرو  کنارش 

  ه؟ی موضوع چ  یتو خودت ی از شرکت برگشت یاز وقت نیرو بپرسه:آه یسکوتش باعث شد سؤال بعد  ؟یبگ  ی زیچ ی خوا ینم-

به    یبه آن وان ی. سرس نجایا اد یداره م نیگفت: آم  ی جمع کرد با لحن بغض دار نه یهاشو تو س داد دست  رونیبه ب ی نیاز ب ینفس

 ! هکه غمباد گرفتن ندار نی ا اد ی: خوب بد یسمتش چرخ

 . ادیکه داره تنها م  نهیا ست،بحث یبحث اومدنش ن-

 اره؟ یپس بچه ها رو با خودش نم -

 .ستمیجورخبرها ن نیمن اهل دادن ا  ی دون یبا تعجب گفت:من؟! تو خوب م  وان یس  ؟ی گفت  یزی معدن چ ۀ دربار  نیتو به آم-

 لوشان؟ اد یبکوبه تا ب یهمه راهو م  ن یخبر داده که ا نیبه آم یتونه باشه؟ ک ی م ی پس کار ک-

   ؟ یچ یمجهول موند: ک  وانی کَند و رو صورت س  ن ینگاهشواز زم وانیس  یباشه که.....سکوت ناگهان ی ممکنه کارکس-

 باشه؟  روانیکار س   ممکنه-

به   یسر  وانیس  شه؟ یم دش یعا ی کار چه سود  نیتونه باشه؟ ازا یم  ی کارش چ  نیا لی دل ی که نه صد درصد کاراونه ول د یبع-

  وان یگفت. منتظرچشم به س  یچ نیرفت بگم امروزشاه ادم ی: آهان! د یبه ذهنش رس  یتازه ا  زیچ هویندونستن تکون داد.  ۀنشون

 دوخت. 

 کرد.   نییبله باال وپا ۀسرشو به نشون نیروانه؟آه یسر س   ریگفتم تموم کارها ز ادته ی-

 گلسو مطمئن شده که دست اونم از مدتها قبل تو کاره.  ۀ گفت دربار نیشاه-

 ازمدتها قبل؟  ی چ یعنی-

 کاسه بوده.   هی دستش تو   روانیس  نیبا ا ی خانم ازک نی ا ستیمعلوم ن  نکهیا یعنی-

 کار کرد؟  یچ د یبا حاال–

 .نیشاه ۀبذاربه عهد  نویا یبکن  یکار  ستیتو قرارن-

 ؟ یشد چ دایاگر دوباره تو شرکت سروکله اش پ-

اونو سمت خودت بکشون   واش ی واش ی ،یجلب کن نباراعتمادشویکن ا یشد سع  دایهم بهم زد،اگرسروکله اش پ نیحرفو شاه نیا-

 .یکن  ی که توهم همکار یانداخت به شرط ر یرو گ  روانیس  نی ا شهیاز طرف گلسو م  گه یم نیشاه ره، ینذار ازت فاصله بگ 
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 ازم نخواه.  نوینه! نه! ا-

 . میندار روانی کردن س  دایپ یبرا  یا  گهیراه د یکار رو بکن ن یا د یتو با-

 .الستی کنم؟ اگر بفهمه که واو  کاریکه قبول کردم ستاره رو چ رم یگ-

 توقبول کن ستاره با من. -

 . وانیس  ه یکارسخت-

با اون دختره   ی کار گه ید  فتهیب ر یگ  روانیکه س   یقدر  نیطول نکشه هم اد یز دم یخواد قول م ی کم صبر م ه ی ! هیسخته اما شدن-

نباش با   یزیرو بازوش نشست: نگران چ  وانیندونستن. دست س  ی به دوطرف تکون داد به معن یداره. سر  یخوب ۀج یاما نت میندار

 . زنمیستاره حرف م

 . زنهی دلم شورِستاره رو م ستمیحت ن به خاطرخودم نارا-

 . فتهینم ی اتفاق چیستاره ه یبرا-

 کنه.   جادیتونه براش مزاحمت ا ی اون همه جا آدم داره م ستمیمطمئن ن  روانیازس -

اومد نشست   نیی. پله ها رو پاختیستاره از پشت سر تعجب دو مرد رو برانگ  ی. صداشهیدرست م زیهمه چ ی به خدا توکل بکن-

بردنش دست   ن یازب یرو به خطر بندازه با تموم وجودم برا  مونیزندگ  ۀ ند یکه بخواد آ یز یکنم، چ ی م  یکنارشون: باهات همکار

نحس شو هر چه زودتر از   یۀاما سا رمیبگ  د یکنم گلسو رو ند   یم  ی! سعی که هدفش تو باش   یبه خصوص کس زنمیم ی به هر کار

  جاد یا یدونست باز مشکالت ی رو ستاره زوم شد.با آنکه اخالق ستاره رو از حفظ بود و م نیسپاس آهکم کن. نگاه پر از   میسر زندگ

 . یشیم ت یتو اذ  سط و  نیا ی منم سخته ول یبرا  ه،یستاره کار سخت ؟یتحمل کن  یتون ی گفت: م  کنهیم

خوام جلوم چشمم   ی ! من مخودیتوهم رفت: ب ی به آن نیآه ی. اخمهاایدن  ش یپ رمی مدت م ه ی تشیکنم! نها ی گفتم که، تحمل م-

  یکنم برا  یبازکنم و دوباره به اون ور مرز لشکرکش روانیس  یکارم راهو برا  نیبا ا ام یاون وقت ب فته یبرات ن یتا اتفاق  یباش 

کم   تون یاز سرزندگ روانیشرّ س  شهیهم  ی صبر داشته باشه تا برا د یمورد با نیتو ا ه ی مقاوم ربلند شد: ستاره دخت  وان ی. س تیآزاد

تکون    ی. ستاره سررنیاصل ماجرا قراربگ  ان یتا درجر دم یو سرگرد خبر م نیراهه، منم به شاه نیانداختنش هم ریبشه تنها راه گ

... هنوز حرفش تموم نشده بود مشت ستاره رو بازوش  شببرگشت سمت ستاره: اجازه هست ام نی آه وان، یداد. بعد از رفتن س 

شد ونذاشت حرفشو   نیآه ی لبش قفل لبها هو یفرصت طلب...  ی وسط، تو  ادیم  یبحث هی تا  ، یباز پررو شد  نشست وبا حرص گفت:

رفت چه   ادتیقبل  ۀ دفع ی فکر ی ب یلیخ  ن ینبود اما به ظاهر ازش فاصله گرفت: آه لیتما ی تموم کنه.....هر چند خودش هم ب

 بلند شد وبه سمت سالن رفت.....  ، یزد یگند 
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داد:    هی: کجا؟ در رو بست و بهش تک د یخودشو تو اتاق ستاره انداخت. ستاره متعجب پرس  نیاق بسته بشه آهدرات نکه یازا قبل

. آروم آروم سمتش گام  شهیاجبار به زور متوسل م یمحترم از رو  ی اون آقا یکن  یمتشخص درست رفتارنم یآقا ه یبا  ی وقت

اون   نی.... آهگهیشب د هی بذار  ستیخوش ن اد یحالم ز ن یآه نی: ببد یتخت رس  به رفت تا  یبرداشت. همزمان ستاره عقب عقب م

  ی دستهاشو گرفت: دلم امشب زنمو م نیها! آه  ینشد  ی شد  کینزد ن یشده بود که ستاره رو تخت افتاد: آه کیقدر بهش نزد

ستاره   ی. دوباره لبهاش رو لبهایبر  یحساب م ی لیخ وانیچون از س   شه،یخودت بد م یبرا یم داد بزنهر چه ه  ه؟ یخواد، حرف 

دورکردن    ی خاص خودش برا ۀو یتونست از ش  ی شد. م م یرو ازش گرفت... باألخره ستاره تسل یگریقفل شد وقدرت هرحرف د

 کار بود......  نیبه ا ی خودشم از ته دل راض یاستفاده کنه ول  نیآه

سرش   ری نشه آهسته دستشو از ز داریب نکهی ا یبود. برا  ده ی. ستاره تو آغوشش آروم خوابدارشد یازخواب ب یزنگ گوش  یبا صدا 

 ! وان؟یجواب داد: جونم س  واش ی. د یکش رون یب

-........... 

 . امیباشه االن م -

-........... 

  ی به ستاره کرد. رو ی. نگاهد یشو از رو مبل کنار تخت برداشت وپوش  راهنی. آروم بلند شد وپامیخوب گفتم االن م ی لیخ -

: ساعت چنده؟ کنار  د یپرس  ی دورگه وخواب آلود  یبه بدنش داد با صدا ی. ستاره چشم باز کرد، کش وقوس د یشو بوس  یشونیپ

  داریاز خواب ب ر یهر دومون د یباعث شد  یکرد   شبیکه د ییها طنتیش  با: د یکش شونش یپر یتخت زانو زد دستشو تو موها 

برداشت ونشست با هول گفت:   ز یدفعه خ  هی که ازهشت گذشته بود.   یواری دوخت بعد هم به ساعت د  ینگاه ن ی. گنگ به آهمیبش

اش   قهی شده و   ی ور ه یبند تاپش  هی به لباسش که  د یروش زوم شده بود. رد نگاهشو گرفت تا رس  نی . نگاه آهنیشده آه رمون ید

خوام لباس   یم   رونی! زود برو بنیآه یشد   ضیح هایگفت: تازگ ضیبا غ د یچ یپتو رو دور خودش پ عی اومده بود. سر نییاپ مه یتا ن

  ری. پاشو از ز یبود  سادهیپاک و مطهر جلوم وا یل یخ شبید نکه یرو گونه اش زد وگفت: نه ا یباالرفت بوس  ن یآه ۀعوض کنم. خند 

عاشقونه باهات حرف بزنم؟ خودت   یذاری ستاره نم نیهوا رفت با اخم گفت: بب نیآورد ومحکم به زانوش زد که آخ آه رونیبپتو 

 .ینکن ی چشم چرون گهید یصورتش نشست: تا تو باش  یبه پهنا ی تو ذوق آدم. لبخند   یزنیم

  یا گه یاز روش د ای رونیب ی ریزد: م  غیج  باًیستاره تقر به؟ینکردم به زن خودم کردم کجاش ع یکه چشم چرون ه یبه زن همسا-

 . زمیعز م یریزد: باهم م  ی ثیاستفاده کنم؟! لبخند خب

 . امیمن االن با تو تا دم در اتاق هم نم-

 باال انداخت:نوچ!   ییابرو ؟یایباهام نم-
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به هوا رفت:   غشیج ی صدا ده،یدونه. هنوز دم درنرس  ی که نه، حتماً اون قدرمو م د یگلسو شا شیپ  رم یخوب! پس منم م  یلیخ-

  ۀریجمع کرد دستش رو دستگ  ع ی! لبخنده رو لبشو سراوردم؟یاگر اون چشماتو ازحدقه درن ستمیستاره ن نیبرو با گلسو بگرد، بب 

فت...پشت ر  رون یب یمعطل  ،بدون یبه چشمم نخورده ومنو از دست بد  ی خوشگلتر یهادرموند برگشت وگفت: بلند شو تا دختر

در حال درست کردن   د یدر برد تو. د یکرد. سرشو از ال  ی وفحش نثارش م زد ی: داشت غر منهیتا واکنش ستاره رو بب ستادیدرا

برو   گمی و سمتش پرتاب کرد: م  ترو برداش   یرو فرش  ییدمپا یستاره به آن ؟ یزنیبا خودت حرف م  یتختش هست: چرا دار 

 رفت...... نییسرخوش از سربه سر گذاشتن ستاره از پله ها پا ۀ..... به موقع پشت درپناه گرفت با خند رونیب

  ۀ رشت نیکرد. با باز وبسته شدن درماش   ی منتظرش نشست. داشت به اتفاقات صبح فکرم نیخورد و تو ماش  ی مختصر ۀ صبحون

صداش   نیشدن،آه ادهیکنه، راه افتاد..... قبل از پ تش یشتراذیب  ومد یافکارش پاره شد. ستاره بغ کرده به روبرو چشم داشت. دلش ن

 .یلب تر کن  هی کشم کاف ی پا پس م ی اگرمخالف رنشده،یگفت:ستاره هنوز د  ی زد آروم وجد 

 هست که خودم انتخاب کردم.  یتحمل کنم راه  د یهم که شده با مونی به خاطرآرامش زندگ نیآه-

  ۀبه جز تو! تو ستار ستین نیکس صاحب ا  چیتپه.با اشاره به قلبش ادامه داد: ه ی قلبم فقط وفقط واسه توم یخوام بدون  یم-

  شینما ه یفقط  ست،ین ی واقع  یچیتفاوت ازکنارش رد شو،ه ی ب ید ید  ی زیچ ایتو شرکت افتاد   یبه بعد هر اتفاق  نی! ازایقلبم

به   ادیاشک از چشمت ب ه ی نباشه که  ایخوام دن ی بهم بگو، م ی ادامه بد  ی جا هم نتونست ،هر یرو انتخاب کرد  ی ساده اس، راه سخت

 . یلعنت  ۀ خاطر اون دختر

  یصبرم د یبا  ینداشت ول نانیبه خودش اطم نکه یبا ا  هی دونست راه سخت ی شد. م ادهیپ نیکنم، ازماش   یبه کارت برس،تحمل م-

 کرد.... 

  ی رو صندل  نیآرومش ادامه داده بود. آم  ی به زندگ ست ین داش یزن پ ن یا نکه یاز ا یراض نینشد. آه ی روز بود از گلسوخبر چند 

کرد   یگذاشت سع  ینوشته شده رو کنار ست یستاره ل ؟یتو خودت   هی ستاره نشست: زن داداش حواست هست مدت ز یکنار م

 شده.  ادیحرفهاش دو پهلو نباشه: کارهام ز

 . چونمیکرده بگو تا خودم گوششو بپ  یزده؟ اگر کار یبهت حرف  نیآه-

 !  یداداش تو دعوا کن  یخوا  یشنوم م  یباره م نیولا-

ترشد: پس   قی اش کنه. لبخند ستاره عم هی تنب یمواقع  ن یحواسش باشه تا در چن ی کی ازه ین شه،یوقتها سربه هوا م  یپسرگاه نیا-

 . یتا حقشو کف دستش بذار ارمیشما ب  شیمو پ تیکرد شکا تمیاذ ی روز هی اگر دوارباشمیام
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  ون ی و صالح داداشم درم ی زندگ ی پا یبه خصوص وقت شم،یهم م ی! به آروم بودنم نگاه نکن به وقتش عصبانیکن ی م ی کار خوب-

  یتا حاال کار ن یگذاشت دستهاشو توهم قفل کرد: آه زی م ی. ستاره خودکارشو رو ستیجلودارم ن ی چیه گه یباشه اون وقته د

 مرد نمونه اس که لنگه نداره.   ه یبشم اون  تینکرده من اذ 

 نگاهش کرد. ی . ستاره سؤالیدارم اما انتظار دارم راستشو بهم بگ  ی خواهش هی داداش   زن-

نداره؟ بعد مرگ   یمشکل چ یمطمئن باشم حالش خوبه وه  فتم،یبود پس ب کیشده نزد ی بهم گفتن به خاطرقلبش بستر ی وقت-

بابت برادرت راحت! حالش   التیته کرد:خخوام بگم! ستاره با آرامش چشماشو باز وبس ی م ی که چ یدون  یم  ده،یمامان چشمم ترس 

 من مراقبش هستم.   ست ین ینگران ی خوبه و جا

بزنه که... ستاره   ینذار دست به کار  ،یکه اصالً انتظارشو ندار   زنهیم ییو دست به کارها شه یوقتها بچه م  یبعض نیممنونم، آه-

   ؟ ی: کجا؟ حاال بودد یگفت. بلند شد که ستاره پرس  ی خاطرباشه ا نانیوسط  حرفش اومد با اطم

هم   چوندنیگوش پ ه ی باهاش اختالط کنم،   یاومدم هنوز نتونستم درست و حساب یبزنم، از وقت سرتقۀپسر  نیسرهم به ا هی د یبا-

 کار رو خواهم کرد.   نیداره که به وقتش ا ازین

 ! نیداداش آم  ستیهم ن یحد پسر بد  نیتا ا گه ید-

..... فرق  رمی گ ی سخت نم اد یدعواش کنم ز  گهید  ز یچ هی زد: قراره به خاطر   یمردها با شما خانم ها فرق داره، چشمکما  ی ایدن-

 تا آسمون بود.    نیدو بردار از زم نیا

گفت با دست سمت در اشاره کرد:   یخوب هی  ایخانم؟ دن ای:مامان چطوردنستادیا زش یکنارم  نیسالم کرد. آم نیآم  دن یبا د ایدن

 مهمون دارن. 

 .نمیشینداره منتظر م یاشکال-

مرد   هی تا دراتاق باز شد. اول   د یساعت طول کش میمجله  خودشو مشغول کرد. ن   هی... رو مبل تو سالن نشست. با د یهرجور راحت-

با صدم   نیرفت: سالم داداش. سرآه نیف آهاومد. مرد برگشت و دوباره تشکرکرد. بعد از رفتنش به طر رون ی ب نیوپشت سرش آه

کرد. رو   تشیطرفها! دست به کمر سمت داخل هدا نی: ازادش ین لبخند زنان درآغوش کشیآم  دنیبرگشت پشت سرش. از د هیثان

 گفت....   یچشم ایلطفاً. دن ییگفت: دوتا چا ایبه دن

گفت: نگو به زور    ینشست دستشو گرفت با شوخ ن یکنار آم ؟ یکن ی م ی خودت امپراطور  ی به دفترانداخت: خوب برا ینگاه نیآم

 کردم.  یزد: شوخ  ن یبه پشت آه ی محرومت کنم! ضربه ا ی امپراطور ن یفرستادمت بوشهر که از ا
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درهم و برهم شده و پرونده   ز یکه!همه چ  ین یب یکنارت باشم م  یمدت نتونستم درست وحساب نیا  یببخش د یچه خبر؟ البته با-

 باشه.  یحواسم به همه چ  د یس! باا دهیچ یهم که پ

لب   نی! آهمیشاک یازدستت حساب ،اونمی خودت اومدم که مطمئن بشم سالم دن ید ی اول ازهمه برا ومدم،ین نجایا هی گال  یبرا-

 شد. رهیشو به دندون گرفت وتو سکوت به بردارش خ ینییپا

دراومده    یکه به تازگ د یکش ششیبه ته ر ی . دستستیجواب من سکوت ن یول ، یکن  یسکوت م یاری!هروقت کم مشه یمثل هم-

  یبا صدا د یگذاشت هنوزبه دم درنرس   زیم  یرو رو   ینیوارد شد. س  ک ی وک  یچا ی نیبا س  ایبگم داداش! دن یخوا  یم  یبودن: چ

 گفت و ازاتاق رفت.  یاچشمی. دنخلدا د یرو نفرست ی فعالً کس  یبرگشت: خانم طالب نیآه

 داداش؟   یبش یعث شده که شاک با یحاال چ-

  ۀ کس وکار گوش  ی ب یآدمها ن یها بشنوم داداشم مثل ا به یبرات افتاده؟ ازغر ی ازترمه بشنوم چه اتفاق د یمن بردارتم! با نیآه-

  ه یبا  نی و...آه ی نبودم که بهم خبر بد  قیاون قدرال یکنند؟ درسته ازت دورم ول ی ازش مراقبت م گرانیافتاده و د مارستانیب

وخودت هزار تا   ی شهر دور ه ی تو   یوقت یچ  ی! برا ستین ی کن  یرو خدا! اونطور که تو فکرم تو گفت: داداش نگو  یحالت دستپاچگ 

باره،   ی ازهرطرف داره برام م ه ی! مدتستیدوتا ن  یکینگرانت کنم ومنم به مشکالتت اضافه شم؟! مشکالت من که  ی مشکل دار

 ترمه فعالً کار دارم.   نیندارم، با ا ی مشکل چیاالنم شکرخدا حالم کامالً خوبه وه

  نم یآهو رو بب ن ی! ایخبرم بذار ی شه ازحالت ب ینم ل یدل  یکرد بهم اطالع داد! درسته ازت دورم ول یاتفاقاً خوب کار  ؟ی چ یعنی-

 کنم. کارش یدونم چ یم

با   یسراغش؟! سر ی وقت نر  هی نگه  یزیکاره اس، تازه من ازش خواستم چ  چیاون بدبخت با اون وضعش ه ؟ یکاردار یبا آهو چ-

  ه ی دوماً   یازش خواست ی زیچ نیهمچ هی  ی کرد جایهشدارسمتش گرفت: اوالً تو ب ۀ تأثر تکون داد انگشت سبابه شو به نشون

بره   ادت یزنمت که  یم  نیهمچ ام یبشنوم به روح مامان قسم! م گرانی ومن ازد  فته ی ب ی اتفاق نیچن  هی  گهیبار د هی ! فقط گهیبارد

گرفتم،    وانی بودم تموم اطالعاتو ازس   نجا یمدت که ا نیتو ا میهمو داشته باش  ی هوا د یباشه بردارتم با ی بوده،هرچ یاسمت چ

به   رهیهمچنان خ ن یحکمفرما شد. آم  تاق! سکوت تو ایذاریم  یخبریو منو از خودت ب فته ی م یاتفاق  نیهمچ ه یبارآخرت بود 

 بهت گفتم؟   ی زیتو منم که چرا چ ۀ معذب بود. سرشو بلند کرد وگفت:االن مسئل ن یآم رنگاهیبرادرش بود. ز

 . ستیگفتنش ن یجا  نجایهم هست که ا گه ید یزهایچ یل یخ ست،ین نیتنها ا-

 ؟یشی م  یاگربگم غلط  کردم راض-

 نوچ! -

 ؟ی بش ی که توراض  کارکنمیچ-
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پشت سرم حرف بزنند بردارشو تک وتنها   نکهیفرض کنند، از ا  ینیزم ب یمنو س  نجایمردم ا نکهیازا اد؟یبدم م ی ازچ یدون   یم-

همه مشکالت دست تنها رها کردم به   نیشناسن وتو روبا ا ی ما رو م ۀشهرهم نیا نکه یگذاشته ورفته دنبال عشق و کارخودش،ازا

  ی م یاونها زندگ یبکنند مگر دارم برا   یفکر  نیهمچ هیند کن ی م خودی زدنش شد: مردم ب  رفح ۀ ... مانع ادام نکهیامان خدا، ازا

 کنم. 

  ی خواهش م ؟یبحثو تمومش کن  نیا شهیگفت: اصالً حق با توئه حاال م ی کنند.عصب ی نطورفکرنمیمردم که ا  یگ یطورم نیتوا-

 کنم! 

 ! ؟یذاریخبرم م ی شنوم و ازمشکالتت ب ی ها حال واحوالتو م به یپس بار آخره که ازغر-

 چشم.-

 نه!  یچشم خال-

برم سنندج، از اون   د یبا یشلوارش نشست:عصر بی: حاال کجا؟دستش تو جد یپرس  نی. عزم رفتن کرد که آهدمیباشه قول م-

 بوشهر. رم یطرفم م 

 ه؟ ی سنندج خبر-

 پرونده تو سنندج مختومه شده.  نکه یتماس گرفتن مثل ا  یازکالنتر -

 مگر قاتل رو گرفتن؟ -

خوان   یم نجا؛یا سیسرش تو لوشانه ارجاعش دادن به پل ه یپرونده   نی ا دن یفهم یگرفته بودن تو زندونه، وقت نفر رو که قبالً   هی-

 که مربوط به خودشون بوده رو انجام دادن.   یز یبشه اون چ ی ریگ یپ نجایپرونده ا ۀ ادام

 بکنند؟  یتو سنندج نتونستن کار  یعنی-

 باشه.  نجایا سیاش دست پل هی دادن بق حیترج شه،ی نفرختم م  ه یدوپرونده به  نی سرنخ ا گه یسنندج م سیپل-

 ؟ یچ یسنندج برا ی بر ی خوا ی پس م-

 تصادف توسنندج بسته شده.  ۀ امضا، که پروند  یبرا-

 .یموند  ی م ی چند روز ه یکاش -

 . امیبعد با سحر وبچه ها م ۀ زودتر برگردم، دفع  د یبا شنی هام دارن تموم م ی مرخص-
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 بچه ها تنگ شده.  ی دلم برا-

  نیعموآه گه یم کنه یم  یخودت،هرکار  ۀمارمولک که شده لنگ  نییآ نیعموشون تنگ شده به خصوص ا یاونهام دلشون برا-

هات، سحراز   یبچگ  ینُه تاش اسم تو توشه درست شده کپ گهیکه م ی ازهر ده کلمه ا گهیم  یاون طور نیعموآه گه یم ی نطوریا

 به من رفته.  ین افتخار ک د یسرداد: با یبلند  ۀ دستش ذلّه شده. خند 

رو سر منه بدبخت   یآسمون  یبال  نیبکشم خدا دوبار ا نییازآ د یحاال با  دم یهات از دست تو کش یتو بچگ  ی !هرچگهیآره خوب د-

 کنه.  تی نازل کرده که بهم صبر عنا

 شده. بتیوافتخار بزرگ شدن شون نص  دایراسخ پ ۀ فیشکل تو طا ه یو جور ه یشاخ وشمشاد  ۀ دلتم بخواد که دوشازد-

 بده.  ل یخداهم به من هم به سحر بدبخت صبر جز-

 ! یکن ی گنده اش م  یلیخ-

رو محکم   نی کارنکن. دست آم  ریقدرخودتو درگ ن یعوض کن ا ییهوا ه ی بوشهر  ایازدستت؟ با ستاره ب شم یبگم ببخش خالص م-

که سوار   ینکرد تا زمان ییاعتنا نی. به حرف آم رمیگفت:خودم م  نیاومد. آم رون ی داداش.....همراه بردارش ازاتاق ب ام یفشرد:حتماً م

 کرد...  شیبره همراه رون یبشه و از شهر ب نشیماش 

                       ********************************* 

وسط نگران    نیتونسته بود اعتمادشو جلب کنه اما ا ی بشه. تا حدود ک یداده بود که بهش نزدبه گلسو پا  نیهست آه یکماهی

تق تق   یمشغول کرد. صدا  وتریکرد وسرشو با کامپ ی گلسو اخم  دنیبا د ای. دندنید ی رو م گهیمدت  کمترهمد   نیستاره بود. تو ا

ازش خواسته   ن یسرشو بلند کرد،آه ایهست؟ دن ست ییفت: رطلبکارانه گ  ستاد یا ایدن سررفت. باال یکفشهاش انگار رومخش رژه م 

 .د ییبود هروقت گلسو اومد شرکت مانعش نشه، با اکراه جواب داد: بله بفرما

پروازکرد. از پشت سر   نیمبل، سمت آه ی که به زور رو سرش جا گرفته بود رو انداخت رو ی ذره شال ه یرو پشت سرش بست.  در

کار چندشش شد حس کرد هر وقت با   نیازا نیزد. آه  یزیر  ۀ بوس  ه یدستهاشو دور شونه اش حلقه کرد. کنار گوشش 

گلسو آزاد کرد. رفت   یدستها  ۀراهش تحمل کردنه. خودشو ازحلق  تنهاکرد؟    شهیاما چه م  کنه یم انتیگلسوتنهاست به ستاره خ

 نینشست. با عشوه و نازخودشو بهش چسباند:آه ن یانداخت و بغل دست آه یکنار  فشوی ک از مبل ها نشست. گلسو ی کیرو 

گلسو گذرا   شی آراخسته شدم. به صورت هفت قلم از یف یبالتکل نیازا م؟یکن یوقتش شده رابطه مون رو جد   گهید  یکن  یفکرنم

 تیاون جذاب یبرا  یزمان  هی  ییبایز نیا  ی کرد ول ی م ر یاس  یکم نداشت و دل هر مرد  ی زیچ ییبایکه از ز  یکرد. دختر  ینگاه

شد.با   یکرد، با خنده اش سرمست ازعشق نم  ینم ریبا حرفهاش تو آسمونها س  د،یلرز  یدست و دلش نم دنشیبا د گه یداشت، د
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  ی ش مبودن که هرم نفسهاش به صورت کی دستهاش شده بود. اون قدر به هم نزد ۀ حلق  نبارگردنش یگلسو به خودش اومد، ا یصدا

 زم؟ یعز ه یدست گلسو تنگتر شد:نظرت چ ۀ که حلق رهیکرد ازش فاصله بگ  ی خورد. سع

 ؟ یفکرکن یرابطه مون جد  ۀ شو بهم وصل کرد: گفتم دربار کیبار یابروها یفی ظر ؟اخم یچۀدربار-

  نیطاقت ندارم آه گه یازکنج لبش گرفت: من د یف یظر ۀ فرو برد، بوس   نیملوس خودشو توآغوش آه ۀ گرب ه یفکرکنم. مثل  د یبا-

 ستاره رو هم روشن کنم.   ف یتکل د یتونم جوابتو بدم، تازه با  یبود از گلسو فاصله گرفت: االن نم ی جون. هر جور

اسمش تو شناسنامه ام هست ها!   نکه یباال داد: مثل ا یی ابرو نیدختره جلوم برده بشه. آه ن یاز ا یخوام اسم  ینم گه ینگفتم د-

عطرش آدمو سرمست   ی درتضاد بود. بو دش یبا اون تن سف  اهشیمانتوش واونها رو بازکرد. تاپ س  یدستش رفت سمت دکمه ها 

ازدرون   نی هاشو ازدستت داده. آه تینداشت وقبالً جذاب تیبراش اهم گه ید  امابود.  قه یکرد. هنوز خوش پوش وخوش سل یم

  ی چ ی: براد یرفت. گلسو با اعتراض پرس  زش یوقت بند رو آب نده. پشت م ه یه با احساس وعقل به راه انداخته بود ک یچنان جنگ 

ومنو سرگرم ادا واصول    نجایا یی ایب قهیدم به دق ی کار دارم تو که انتظار ندار  یلیخودکارشو تو دست گرفت: خ ؟یشیبلند م  یه

همزمان شد با   زش یر ۀ. رو صورتش خم شد. بوس نی. اومد کنارآهد یچ یگلسو سرمستانه درون اتاق پ ۀ ! خند ؟ی خودت کن یها

اومدن ازحدقه   رونیصحنه درحال ب نی ا دنیستاره از د یگلسو درهم رفت. چشمها یبازشدن در و حضورستاره تو اتاق.اخمها

سست  ییه. با قدمهارو مهارکن زهیکه پشت پلکش لونه کرده تا فروبر یکرد اشک  یمچاله شد. سع تی تو دستش ازعصبان  ۀبرگ بود.

رو داشت اال ستاره. مثل   ی به ستاره زل زده بود انتظارهر کس یمثل تکه چوب خشک نی. رنگ به رو نداشت.آهزرفتی طرف م

گرفت، سرد وخشک    نیقفل شده اش پنهون کرد. برگه رو سمت آه یمرتعش شو پشت دندونها  یظاهرشو حفظ وصدا شهیهم

  نیاتاقو ترک کرد.... هم یا گه یحرف د چی. بدون هارهیبرام ب یبده دست منش یخواند  ی وقت  دهیبرگه االن به دستم رس  ن یگفت: ا

  هی شو تو گلو خفه کرد. اون صحنه  هیوهق هق گر  زگذاشتیشدن. سرشو رو م زیکه پا به اتاق خودش گذاشت اشکهاش سرار

  فشوی که گلسو نفس بکشه هواش هم مسمومه. ک ییکرد. جا یرفت. بودن تو شرکت خفه اش م یلحظه ازجلو چشمش نم

داده بود. حاال راه رو    ادیبهش  یب ی ب نویداد رفتن به امامزاده بود. ا یکه بهش آرامش م ی زی. تنها چرونی برداشت و ازشرکت زد ب

 بلد بود....  یبه خوب 

خود ممنوع کرده   یبعد ازمرگ مادر رو برا  ه ی تعجب داشت. گر یخودشم جا ی د. برارو سردا ه یگر یها  یداد وها  هی تک حیکنارضر

  یی وچند تا نی تماس ازآه  ستیبه ب ک یشوچک کرد نزد لیاشکش دم مشکش بود....موبا یاعملیحرف  نیبود اما االن با کوچکتر

 بود......  هی وبق ایودن وانیازس 

بارها   نو یتونه ازخودش مراقبت کنه ا یکرد با آرامش گفت: ستاره م  ینگاه تشیمچ دستشو گرفت به صورت سرخ ازعصبان وانیس 

  ده، یکه راحت احساساتشو بروزم  هی شد. گلسو دختر ی حرفها آروم نم نی با ا نی. آهستین ینگران یپس جا ی د یبا چشم خودت د

جلب   یبرا ی طرف  ره،ازیکارهاشوبگ   یتونست ازاول جلو ی کارها نبود، م  نیا ی ت جاشرک اتنها،ام  اینداره تو جمع باشه  ی براش فرق

  یبراش نقش باز ن یکه آه د یفهم ی کنه اون وقت م یاطیاحت ی کم ب  هی  هی کارها رو انجام بده، کاف ن یاعتماد گلسو مجبوربود ا
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دوباره با خواهرش تماس    وانیرفتارهاش بود. س  ۀ ارکردن ستاره وقانع کردنش درب  دایکه براش مهم بود پ ی زی.االن تنها چکنهیم

 گرفت. باز دستگاه خاموش بود.  

رفت به   رون یکنار درچنگ زد و ازسالن ب  یعسل یاز رو  نویماش  چییشب گذشته بود. سو ازده یکرد از   یواری به ساعت د ینگاه

حال خرابت؟  ن ی: کجا با اد ی. بازوشو کشد یتا بهش رس  د یدنبالش دو  باً یتقر  وانینکرد. س  یهم توجه وانیس  ی گفتن ها نیآه

 نشست... نیو خودش رفت تو ماش   وانیرو داد س  چییکنم. سو یم  یرو بده،من رانندگ  چ ییدستشو دراز کرد: سو

پارک   نیشب بود که به خونه برگشتن... ماش  ک ی یکهاینشد. نزد یخبر  چ یرفت رو گشتن ه ی رو که احتمال رفتنش م ییجاها

تا حاال ستاره برگشته باشه خونه. در رو به شدت بازکرد.   د یشا نکهیا ال یبه خ د یانداخت و سمت سالن دو رونینشده، خودشو ب

وچشماش  د ی بار یاز سر وکولش م  یخستگ  نکه یهال نگاه کرد. با ا یترسون به ورود د، یکه صدفِ نشسته رو مبل از جا پر  یطور

همه جا ساکت بود. با   د ینگاهش توسالن چرخ د یسکوت صدف رو د ینه؟ وقت  ای: ستاره اومده د ی خون شده بود پرس  ۀدو کاس 

افراد   ر یسرش اومده؟ نکنه گ ییبال  کنهخم شد ونجوا کرد: ن  نییافتاد،سرش به پا ن ی! با زانو زمومدهیخودش زمزمه کرد: پس ن

  ی اتفاق چیدر اون وضع اومد کنارش زانو زد: من مطمئنم ه ن یآه دنیبا د وانیدر بسته شد. س  ؟ییافتاده! ستاره االن کجا روانیس 

رو   ابکشه. خودبخود اشکه رونیازآب ب ط ی شرا نیخودشو تو بدتر میتونسته گل  شهیشناسم هم ی خواهرمو خوب م فتاده،یبراش ن

منه.... من احمق   ری تقص  رمنه،ی گفت:همه اش تقص ی . با حال زارداکردنی تماس پ ن یشدن. دوکف دستش با زم یگونه هاش جار

. صدف باعجله به  اریآب ب وان یل ه ی بازوش نشست کمک کرد تا بلند شه رو به صدف گفت:  ر یز وانیباعث شدم ستاره..... دست س 

  دم یدنبالش، بهت قول م م یرتماس گرفتم قراره منو اون دوباره ب نینشست وگفت: با شاه ه رو کاناپ نیآشپزخونه رفت... کنارآه

پر بغض گفت: من از خودم رنجوندمش،   یی دو دستهاش گرفته بود با صدا ن یخودمو بکنم با ستاره برگردم. سرشو ب ی تموم سع

  ه ی مطمئنم االن   هی ن شد: آروم باش، ستاره دخترعاقلییآروم رو شونه اش باال وپا وان یباعث شدم از دستم ناراحت بشه.....دست س 

  هی گفت: صدف مواظبش باش تا برگردم  ی آروم ی کرده تا صبح بشه. بلند شد و دم درآشپزخونه رفت با صدا  دایپ یامن یجا

  رونیب رم یدارم م  یخوام وقت ی م ارهی سرخودش ب یی کنه ممکن بال ی نطوریبهش بده تا بخوابه اگرتا صبح بخواد ا یآرامبخش

 گفت و وارد آشپزخونه شد...   یراحت باشه. صدف چشم ی کی  نیازبابت ا المیحداقل خ

وقرص نگاه کرد. صدف همون طورکه   وانیبه ل  یجی . با گنیقرصو بخور  نیآب رو به همراه قرص به طرفش درازکرد:آقا ا  وانیل

. مغزش هنگ کرده وسرش از درد درحال انفجار بود. قرصو به همراه آب  نیبخور نویگفتن ا وانی دستش دراز بود گفت: آقا س 

کرد با اون نگاه پر از حسرت ومظللومش. از   ی شد صورت ستاره مقابلش قدعلم م ی. چشماش که بسته م د یجا درازکشخورد وهمون

. سرش به  د ی. رو تختش دراز کشد یچیپ  یعطرش هنوز تو اتاق م  یباالرفت. دراتاق ستاره رو بازکرد بو  ۀ جاش بلند شد و طبق

بلند شد. دستشو تو   شیزنگ گوش  یدونست چقدر تو اون حال بود که صدا ی داد. نم ی ستاره رو م  یاونو بو کرد. بو  د یبالش رس 

 از پشت خط اومد... نینو ی جواب داد: بله! صدا ع یآورد. بدون نگاه کردن به شماره سر  رونیب ویکرد گوش   نشیشلوار ج بیج

-........ 
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 ؟ یوقت شب زنگ زد   نیشده ا یزیچ-

-........ 

 ن؟ یایم نایبا عمو ا-

-........ 

 باشه.-

-......... 

کنار تخت انداخت... اون   ی عسل یرو  ویگوش   یحوصلگ  ی داد. با ب یرو گرفت...جواب نم وانیس  ۀشمار عیمنتظرم،خداحافظ. سر-

 خوابش برد.....  یک د یقدر به ستاره فکرکرد که نفهم

.  کنهیم کاریتا بفهمه تو تخت واتاق ستاره چ  د یطول کش ی زد. کم یداد. توجاش غلط  یساعت ده صبح رو نشون م دارشد یب ی وقت

تو سالن نبود. به   یکرد. کس یکی. پله ها رو دوتا  رونیمغزش به نبودن ستاره فرمون داد. به سرعت باد از اتاق زد ب یبه آن 

صداش زد.   یبلند  ی. صدف درحال صحبت کردن با شوهرش بود. با صدا رونیسالن زد ب ز نبود. ا یآشپزخونه رفت اونجا هم کس 

 برگشت خونه؟ شبید  وانی: س د یوپرس   د یآشفته اش کش یبه موها  ی: بله آقا؟! دستستادی اومد روبروش ا عیصدف سر

 آره. -

 ؟ ینکرد دارمیپس چراب-

 نکنم. دارتونیگفتن ب وان یآقا س -

 با ستاره بود؟سکوت صدف بند دلشو پاره کرد. -

 کجاست؟  وانیاالن س -

 ...... د یو به طرف ساختمون دو د یصدف رو نشن یحرفها یۀشرکت...بق رنیگفتن م-

بلند شد: سالم آقا.    نیآه دن یبا د ا یجلوه بده..... دن یکرد رفتارشوعاد یپارک کرد. شتابان داخل شرکت شد. سع  ییجا ه ی نویماش 

هم   یکس د، یامروز رو لغو کن ی تموم قرارها  یآورد: خانم طالب رون یدر ب ی تکون داد و به اتاقش رفت. برگشت سرشو از ال یسر

 ؟ییکجا وانیتماس گرفت: الو س   وانیانداخت. با س  ز یرو م فشوی گفت. در رو پشت سرش بست. ک  یچشم ایوارد نشه. دن

-........ 
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 شرکت. ی صدف گفت که اومد -

-......... 

 نشد؟  یاز ستاره خبر-

-......... 

تونست باشه، آب نشده که بره تو   یکجا م  یعن یدونست.  یتو دستش ُسر خورد وافتاد... چقدر تو اون حال بود خدا م یگوش 

: سالم  د یچ یشاد گلسو تو اتاق پ یبه درخورد.صدا ی بدست گرفت که تقه ا فشو یموندن تو شرکت رو نداشت. ک ۀ. حوصل نیزم

رو    یبوسه ا شه یکرد. گلسوپشت سرش قرارگرفت مثل هم  یزش صدا ممغ  وصداش مثل مته ت زم؟یعز  یجون خودم خوب  نیبرآه

  نیشده؟ چرا ا  ی زی تر برد: چ  نیینکرد. کنجکاوانه سرشو پا افت یدر نیازطرف آه ی گونه اش کاشت: امروزحال عشقم چطوره؟ جواب

که هزارفتنه درچنته داشت.   ی زن نیزن بود، هم ن یاتفاقات هم نیگلسو نگاه کرد. مقصرتموم ا شیبه صورت پر ازآرا ؟یقدرساکت

جرأت نکنه اشک ستاره مو   گه یکردم تا د  ی دختره رفتارم نیخواد با ا ی شد اونطورکه دلم م یتو دل با خودش حرف زد:»کاش م

صبرمو   ۀدآستانیبا ست،یتونم وامکانش ن  ینم ف یح کنهیکه فکرم ستمیقبل ن ن یو دل نازکشو بشکنه، بفهمه من اون آه اره یدرب

کرد تن    یفکرمو رو نقشه متمرکز کنم« سع نکه ینکنه و ا د یستاره مو تهد  یچی همه به باد نره وه ۀکماهیتا زحمات  برمباال ب

گلسو به سقف   ی نشو. ابروها کمینزد ی تون  یرو ندارم تا م یچیه  ۀدرهم گفت: گلسوامروز حوصل  ی صداش باال نره با چهره ا

 زم؟ یشده عز ی: طور د یمتعجب پرس  د یچسب

 نکن.  د یدردشو تشد   یکیتو  کنه،یخورده سرم درد م هی-

ستاره بود برگشت....***.... گلسو ازفرصت استفاده کرد   ش یحوصله نداشت وذهن ودلش پ نکهیمنه عشقم. با ا  شیدرمونت پ-

انداخت:  ن یدورگردن آه  ! دستشوادیکارها خوشم نم  نی:نگفتم ازاد ی..**.. کاشت. با اخم سرشوعقب کش شیشون یرو پ یوبوسه ا

 ناهار. ی رستوران برا م یرنفر ب هیقدراخم نکن، امروز قراره با  نیا

 ؟ یکن یم  یدست ودلباز  نطور یا ه یخبر-

 تو دست ودلبازم.  ی برا شه یمن هم-

 به مناسبت؟  -

 ازدوستام آشنات کنم.  یک یخوام با  یم-

 شناسمش؟ یمن م -

 ذهنشو ازستاره دورکرد و زنگ خطر جاشو گرفت.   یلحظه ا ی نوچ! برا-
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 به من داره؟  ی دوست تو چه ربط نیا-

رو ابروهاش   یی بایواخم ز د ی: نامزد! لب ورچد یبه سقف که نه به آسمون چسب نیآه  یابروها نباریکنم. ا  یکه نامزدمو بهش معرف -

 . می ما با هم نامزد ی همه مدت هنوز باور ندار ن ی! بعد از انینشست: آه

رو گرفت: نکنه   یصندل  یزانو زد از دو طرف دسته ها  نیآه ی . کنار پام ینکرد ی رو قطع یز یهست هنوز چ ادمیکه من   ییتا جا-

شد رو جمع کنه از درصلح وارد   یسوق داده م یگر یرو که داشت سمت د  هی کرد قض  یسع ؟یمدت منو سر وکار گذاشت  نیتو ا

رو   ی کنم. لبخند گشاد  ینداره به خاطرتو قبول م  یبار رو اشکال نیخالص شم ا تتجوره از دس  چیه  شه ینم نمیب یشد: حاال که م 

بله تکون   ۀ. سرشو به نشون میناهاربا هم بر  یتا تو کارهات تموم بشه که برا نم یشیجا منتظر م نیگلسو اومد: پس من هم یلبها

 داد..... 

  یخوا  یچشم نگاهش کرد: نم ۀلبخند از گوش   هی بود کرد. گلسو با  یبه گلسو که درحال رانندگ یبلند شد. نگاه شیگوش  یصدا

 خودشو کشت. تیگوش   یجواب بد 

 بله! -

-........ 

 ؟ یک-

-....... 

 . امیتونم ب  یامشب نم-

-......... 

 پس شب منتظرتم. -

-....... 

 . اریزنتم با خودت ب نیبب-

-....... 

 داد..... یحال حواسشو به رانندگ  نیبا اکرد    شیعصبان نیحرف زدن آه ی باشه! منتظرتم. تلگراف-

 : کجا؟د یشد، گلسو پرس   زبلند ینبود. از پشت م یهم نشسته بودن.هنوز ازمهمون گلسو خبر ی روبرو تورستوران 
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  ایازستاره شده  ی خبر نکه یداد که کدوم رستوران هستن وا وان یبه س  یامک یشد پ یی گفت..... وارد دستشو ی .آهانییدستشو رم یم-

شد نکنه    ی مهمونت چ نی: پس اد ینشست پرس  ی بشر پنهان بمونه... وقت نیتونست ازچشم ا ینم  ی زیبرگشت. چ ع ینه.... سر

  یبنده خدا کل اد یتونه ب  یاومده نم شی براش پ ی: بعد ازتو تماس گرفت گفت کارد یآب نوش  یشده باشه؟ جرعه ا  مونیپش

 ......شد  ینم  نیکرد. بهترازا یعذرخواه

ظرف   ی کارش تموم شد خالل رو تو نکهی . بعد ازازکردیگرفته وباهاش دندونهاش تم  یغذاشو خورد. گلسوخالل دندون توسکوت

 ؟ یهست یجور  ه یجلوش انداخت: امروز 

وقتها   یسرکارت نذاشته، گاه یستون کرد: کس  نهیشد دستهاشو رو س  زخمیسرکارم بذاره،متنفرم. سمت م یخوش ندارم کس-

 سرقولش بمونه.  شهیآدم جور نم ی که برا  ادیم شیپ

 . ادیبدم م ینکرده من ازبد قول  ی رییتغ  چیگلسواخالقم ه-

شرکت رو ول کنم   قهیدم به دق  یه ستمی ن کارینکنه. لحنش تند شد:الزم نکرده! من ب  یبدقول  گمیبعد حتماً بهش م ۀ چشم! دفع-

گلسوهم بلند شد: حاال چرا  ن، ی. با بلند شدن آهیوکجا قراره تو با دوست مالقات کن  یک  نمیبالت تا ببدن  فتمیبه امان خدا ب

زده و به   ه یتک نیکنار ماش   نیازرستوران خارج شد. گلسو پول غذا رو حساب کرد.... آه وتوجه به گلس ی ؟بیکن  ی م یبداخالق

  ی نشست. سرشو به پشت نیاومد. بدون حرف رفت داخل ماش  رونی ب ال یکه زد ازعالم خ  نویماش  موت یزل زده بود. ر یگوشه ا 

ن به حرکت دراومد. توهمون حال گفت: منو  ی. ماش فتهی زن افسونگر ن نینگاهش به ا گه یداد، چشماشو بست تا د  هی تک یصندل

 برسون خونه. 

 شرکت.  یگرد  یبرنم-

گلسو گوشهاشو  ی گوش  ی . صداردادیی تغ ن یآه ۀ سمت خون رشویگفت و مس ی حوصله ندارم. باشه ا ادینه! گفتم که امروز ز-

 گفت.  ی. بله ا زکردیت

-......... 

 . ییجا هی اول برم  د یتونم با  یاالن نم-

 کرد: االن خوابه.  ن یبه آه یی ........ نگاه گذرا-

-......... 

 درآورد.  ی بداخالق ی سرقرارکل ومد ین ی روکه قراربود بفرست  یتونم! تازه اون احمق ینم-

-......... 
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 . گهیکنم د ی دارم تموم تالشمو م کارکنم؟ یمن چ یگ یم-

-........ 

به خودش داد. سمت گلسو   ی داشبورد انداخت. تکون  یقطع کرد و رو  و یگوش  ت یتونم. با عصبان یگفتم االن نم  یزن یچرا داد م-

. نگاه  د یترس   نیآه یی هوی یبود؟ از صدا ی : کد یپرس  د یشو که د یچشمشو بازکرد.    صورت به اخم نشسته وعصبان هی د یچرخ

و درست نشست: چرا  د یکش ی ا ازهی؟خمی : مگه خواب نبودد یپر از هولش پرس  حن ول  یلبخند ظاهر  هی بهش انداخت با  ییگذرا

شد: گفتم که!امروز   ره یبه روبرو خ ؟ید یشد: تموم حرفهامو شن ده ید . ترس به وضوح تو چهره اش دارشدمیب تیگوش  یاما با صدا

  ی زد: آخرش بهم نگفت ی مونه. لبخند تصنع  ینم ی باق گهید یحرفها وکارها یبرا  ییمسئله اس که جا هی  ری قدر ذهنم درگ نیا

 چرا؟

 ....د ینپرس  ی زیچ گه یگفت و د یمربوط به شرکته. آهان-

 گلسو تشکر کرد: ممنونم بابت رسوندنت. از

 .امیفاصله گرفت:آره م  نیشرکت؟ ازماش  یاینداشت، فردا م یقابل-

 زد و رفت....... ی پس تا فردا! بوق-

مبل انداخت خودش هم رو مبل ولو شد   ۀ .کت شو درآورد و رو دستد ید   ونیزیتلو یرو نشسته روبرو   وانیوارد سالن شد س   یوقت  

: خوش  نیرو رها کرد اومد کنارآه  ونیزی پروند. تلو رلبیز ی . ممنونیگرفت: خسته نباش  ون یزینگاه از تلو انویکرد. س  یو سالم 

اومد ونشست : به نظرت   رون یکل سالن رو پرکرد. ازحالت درازکش ب  وان یس  رخوش س  ۀ بهش رفت. خند   یگذشت؟ چشم غرّه ا

 .د یبه زورخنده شو جمع کرد: ببخش وان یس  ؟ یخند  ی سرخوش م نطور یاالن حال من خوبه که ا

  وان یس  وان؟یداد زد: با توأم س   باًیتر بشه تقر  یباعث شد جر وانیس   ؟سکوتیکن داش یپ نیبا شاه ی ازستاره چه خبر؟ تونست-

:  د یکردم. مثل برق گرفته ها ازجاش پر داش یگفت:آره پ ن یار کشنده به آهوانتظ  یمکث طوالن هی لبشو به دندون گرفت بعد از 

 از جاش تکون نخورد.  وان یس دنبالش.  میبلند شو بر  ؟یپس چرا نشست

 .می بر شهیلبشو خاروند: نم ۀبا انگشت سبابه گوش  وانیقدرم منو حرص نده! س  نیدنبالش! ا م یبلند شو بر گم یم وانیس -

 .رونیب زنهی! قلبم داره از دهنم میبگو مرد حساب یر یچ هی شده؟ اون حالش خوبه؟ دِ  شی چرا اون وقت؟ ستاره طور-

 شد.  وانیس  ۀ ریسرجاش نشست منگ خ ی مقاومت چیه ی . بگمیبرات م  نیبش-

  ی! سر یقول بد  ه یبهم   د یاقبلش ب نم، یب یهاتو م  ی قرار ی ب ن یا ینگم وقت اد یستاره باهام شرط کرده نگم کجاست اما من دلم نم-

 به دو طرف تکون داد.  ی چه قول ۀبه نشون 
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تا    ذارهیپاشو تو شرکت نم گه یم  لدا،یگ شیلبشو تر کرد وگفت: رفته پ  وانیگفت. س   یف یضع ۀ رو قولت حساب بازکردم. باش  نیآه-

 نکرد...  ییهم اعتنا وانیمکررس  یگفتن ها   ن یبلند شد وسمت پله ها رفت به آه ی تعلل طوالن ه یروشن بشه. بعد از  زهایازچ یبعض

                ************************************ 

به در خورد و دامون وارد   ی . اما همچنان با گلسو درارتباط بود. تقه ادهیونه صداشو شن  دهیکه ستاره رو نه د شه یم  یا دوهفته 

 شد........

 طرفها؟  نیچه عجب ازا-

 . یکه گرون شد  یی تو ن یا میهست شه یما هم-

 تو منگنه هستم،آهو چطوره؟حالش خوبه؟   یکاف  ۀنکن به انداز هی کنم گال ی خواهش م-

 خوبه.  یلی داداشش خ  یاز احوالپرسها-

 . گهید ین یب  یم  یدامون خودت دار -

 .ستی ن شیحرفها هم حال ن یا نه،ی ب یآهو که نم  نمیب یمن م -

نمونه   یبه رسم هر ساله کارگرها که، یرو جلوش گذاشت: روزکارگر نزد  یستیل  ه؟یحاال بگو کارت چ  ارم، یخودم بعداً ازدلش درم-

 کرد: چند نفرند؟ ستی به ل ی. نگاهمیریبگ  ه یوقراره براشون هد   میرو انتخاب کرد 

 جلوته ها!  ستیل  نکهیمثل ا-

 گم نکنم هنرکردم. ومنگم که راه خونه رو  ج یقدرگ ن یروزها ا نیا-

 . یدار شیدرپ  یراه سخت روان، یس  یۀبعد ازتموم شدن قض یدون   یرو برام گفته، م ز یهمه چ وانیس -

داشته   یجان  تیدور باشه وامن  نجایکه ستاره از ا  نیهم نیمسئله به قول شاه  نیدونم! فعالً تموم حواسمو گذاشتم رو ا ی آره م-

 کنم.  ی به حالش م ی هم به موقع فکر هیاون قض یراحته برا  المیباشه خ

 . یامسال براشون درنظرگرفت یا ه یچه هد  یخدا کمکت کنه، حاال نگفت -

 . ارتیز یرو بفرستم مشهد برا ی تموم بشه چند نفر ی وخوش  ر یمسئله به خ نیامسال نذرکردم اگرا-

 به سؤال من داشت؟ ی چه ربط نیا-
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  یم  دن،یسخت م یکارها ن یهستن،از رو اجبار تن به ا ینییسطح پا ی ده هاکنند ازخانوا یکه تو معدن کارم  یی اکثر کارگرها-

 مشهد. د یرزرو بشه به مدت چهار روز بفرست ط یخانواده ها بل نیخوام به تعداد ا

  ست یرو لبش جاخوش کرد: ممنونم. ل یقبول باشه. لبخند تلخ  ارن،نذرتمیبال درم ی ! باورکن ازخوشحالیبا ارزش  یۀبه به چه هد -

قبل که نشد دعا کن   ۀ کنه دفع  یاز دوستاشو بهم معرف  یکیرستوران، قراره باز  رم یضا کرد و داد دست دامون: امروزبا گلسومرو ام 

 شه.  ریختم به خ  ه یقض  نیبشه تا زودتر ا نباریا

 در برسه صداش کرد:دامون!  ۀریدست دامون به دستگ   نکهی. قبل از ازی برادرزن عز یموفق باش -

 جانم!-

انگار   فته؟ی ب یمگه قرارچه اتفاق  ؟یزنیحرفو م  ن ی. راه رفته رو برگشت: چرا ایخوام درنبود من مواظب شرکت ومعدن باش  یم-

 ! یکن  یم  تیوص  یدار

بهت کردم به   ی م سفارش اگره ستم، ین یرو نخورم رفتن یکیتو  ی تا حلوا فته،من یب ی کس ی برا ی اتفاق ستی! قرارنریزبون تو گازبگ -

 خاطرشرکت ومعدن و کارگرهاشه.

  یبرگشت: چه زود بهش هم برم ن یآه یکه دوباره با صدا  دهی! به درنرس نیپس بمون تا صبح دولتت بدمد آقا آه نطوره؟یاِ حاال ا-

 خوره! 

 شده؟  رمید ی ندار ی! کار خیکوه   نمیخفه شو بب -

افتاده،   ی چه جونور ریگ  دونهیتکون داد: طفلک ستاره! نم ید یناام ۀ به نشون ی برو به سالمت در رو پشت سرت ببند. سر-

 خداحافظ. 

 ....یزد: سالمت باش  یبه آهو سالم برسون. لبخند -

 . ازستاره دستش برسه یامکیپ د یبود شا لینشسته ومنتظراومدن دوست گلسو بودن. نگاهش به موبا تورستوران 

 ؟ یارینم رون یچه خبره سرتو از توش ب ی تو اون گوش -

 گلسو.   رهی تو هم م ی کاشته، نشه مثل مورد قبل که کاله مون بد طور نجایساعته که ما رو ا مین  اد؟یب  یدوستت قراره ک نیا-

چهل   باًیتقر ی به عقب برگشت. مرد  نیباز شد. آه ی موندن. لب گلسو به لبخند  گه یکم د هی بشه حوصله کن.  داش یپ د یبا گه ید-

جواب   نیبه سؤال آه نکهیبدون ا ؟ی گفت یهمون دوستت که م نی:اد یاومد پرس  یپوش به سمت شون م  کیبلند وش  ی ساله با قد 

  یکرد: معرف نی باز دستشو به طرفش درازکرد. با حفظ لبخندش رو به آه یی . گلسو با روستادیا ز یم کی بده ازجاش پا شد. مرد نزد
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  د یبه شالش کش ی کرد. هر دو مرد با هم دست دادن. گلسو به ظاهر دست ی معرف موریروهم به ت نیآه  ،یزارع مور یت  یکنم آقا یم

کامالً مؤدب و درکمال آرامش   یبا رفتار  مور ی. تمیکن  ارتیشما روز کی ازنزد م ی! باألخره تونستمور؟یآقا ت د یتا مرتبش کنه: خوب

مرد به   نیبودن که ا ک یونزد  یمیجمله باال رفت. چقدر با هم صم نیا دن یبا شن نیآه  یگلسوجون. ابرو   نیگفت: شما لطف دار

 کرد. یخطابش م  ک یاسم کوچ

شد وسفارشو گرفت ورفت. گلسو   ک یطور. گارسون نزد ن یتکون داد:منم هم  یسر ن یراسخ. آه یشما هم خوشبختم آقا دنیازد-

  ن یا شهیخودش اومد: شما هم موربه یت یبود که با صدا  لیطبق عادت سرش تو موبا نیبا هم درحال حرف زدن بودن. آه مور یوت

 زد: چطور؟  یلبخند زورک ن؟یقدرساکت هست

  د ییکتش گذاشت: بفرما  بیتو ج و ی. گوش د یتو بحث ما شرکت کن نیندار لیتما اد یاحساس کردم ز ه ی سرتون تو گوش  دمیآخه د-

 من درخدمتم. 

  د یچ زی م ی . گارسون غذاها رو روومد یخوشش ن ادیز ن ینشست که آه ن یآه ی رو  ی! خدمت ازماست. نگاهش طورد یینفرما-

  ن یآه یبود وبرا  یادار یدوباره شروع به حرف زدن کردن. بحثشون حول وحوش کارها  یا قه یسکوت چند دق هی ورفت. بعد از 

  ی ادیاوقات موقع حرف زدن ز ینداشت. گاه ی حس خوب کنه یم یراحت حساس قدر ا نیا د ید ی رو م موریت نکهینداشت. ازا تیجذاب

  یم  لکسیراحت ور ی لیباهاش حرف زد اما االن خ یبود.گلسو هم همون ابتدا رسم بیبراش عج نی شد وا ی م ی میبا گلسو صم

غذاش کرد پسش زد   هب  ینگاه ؟یکن  یم  ی چرا با غذات باز زمیعز نی مورد خطاب گلسو قرارگرفت:آه  نباری. اد یخند  ی گفت وم

 د؟یمن مزاحم خلوتتون شدم ناراحت نکه یلبخند مرموز رو لبش اومد: نکنه ازا مورهمون یدونم چرا اشتها ندارم. ت  یوگفت: نم

بپرسم کار شما   شهیم ی زارع ی: آقاد یپرس  نی.....غذا که صرف شد سفارش قهوه دادن. آهنیشماراحت باش  ستینطورن ینه نه نه ا-

 ؟ی پرس  ی م ی چ یداد وگفت:برا  ه یتک  یبه صندل موری. تد ینگاه هراسون گلسو رو طرف خودش کش  نیسؤال آه ه؟یچ

 . یکنجکاو  د یشما فکرکن-

 من مهندس ساخت وسازم. -

 شده بود کرد: دفترم تو تهرانه، چطور؟  نی به گلسو که محوآه یمورنگاهیبپرسم محل کارتون کجاست؟ ت شه یآهان! اون وقت م-

تونم شماره   یکنم، م  ی داشت شما رو بهش معرف  یبه قول خودتون ساخت وساز ایساختمون  یوقت کس  هی ! گفتم اگر یچیه-

  زمیگفت: من شماره شون رو دارم عز موریت ی به سمت گلسو رفت... گلسو به جا دش یتون رو داشته باشم؟ دوباره نگاه پراز ترد

 کرد.   ان یب هی رو با کنا زم یعز ۀ . کلمزمیخودشون بدن عز وام خ ی قاطعانه گفت:من م ن ی. آهدمیاً بهت مبعد 

 داد....       ن ینداره گلسو جون وبه اجبار شماره رو به آه یاشکال-

 ادامه داد......  ی گلسوکرد ودوباره به رانندگ  ۀبغ کرد  ۀ افیبه ق ینگاه م ین ی رانندگ درحال
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  یدر رو بست وبه جمعشون اضافه شد: خوب وان یرومبل نشست وخودشم روبروش. س  نیداد. با تعارفات آهباهاش دست  نیشاه

 جون.  نیآه

 نه به تلفنم.   دهیجواب م امهامیممنون، ستاره چطوره؟ اون که نه به پ-

  نی: ستاره خانم گذاشته رفته؟ آه بلند آهد یدستش پرس  ی تو ۀدرحال برگ زدن پوش  نیاما کم کم. شاه شه یاونم به موقع نرم م-

که داره و اون   ی کردم ستاره خانم با اون زبون  یبسوزه! فکرم  یپدرعاشق ی گفت:ا  یباعث شد سرشو از پرونده بلند کنه با لحن طنز 

گفت:    فشیدرحال بازکردن ک  وان یکردم. س   یاشتباه فکرم  نکهی مثل ا ی نشه بهش بله بگه ول  رحاض ی مرد چیکار بودنش، ه   یرزم

رو به   ایکنم دن ی کنم وبل م  یگفت من عاشقتم، برات اِل م  ی خواند وم یم  یکر  ی اون خواستگارستاره افتادم که ه ادی نیشاه

تو    ی! وقتری بخ ادش یداستان رو گفت:   ۀبازادام  ش یموفق نشد با ن ی کرد نخنده ول یسع نیشد؟ شاه یآخرشم چ زمیر یپات م

که خواستگاره فرار رو    ینکرد وافتاد به جون اون مرد مزاحم و لت وپارش کرد طور  یمزاحمش شد ستاره هم نامرد   یکی ابونیخ

دمش وعلت  ید ابون یبست: بعداً که تو خ فشوی گذاشت و درک ز یم یبرگه رو  یتعداد  وانیداد و رفت که رفت. س   حیبر قرار ترج

چشمت ابرو مثل اون مرد تو   یکار تا بگم باال  یزن رزم هی خوام نه  یدسر مدر  یآروم و ب  ی زندگ ه یگفت من  دمیشو پرس  ومدنین

 زده.  ی حرف نیهمچ  ه یگفت: اون مرد غلط کرد که  ی با لحن تند  ن یبزنه درب وداغونم کنه. آه ابونیخ

  نیچقدر با ا ر یبخ ادش یبه دو طرف تکون داد:  یسر نیخواند. شاه ی که هنوز ستاره درس م شه یساله پ ی لیمال خ هی قض-

نازکردن   یعطر تنشو،هوا ی بو ی شو،هوا یشمیابر  یاون موها یدلش هواشو کرده بود، هوا   نی. آهوانیس  م یخواهرت دردسر داشت

 ؟ یبرس  روان یگلسو به س  ق یاز طر یبرگشت: هنوز نتونست ت یاقعبه عالم و نیو قهرکردن هاشو..... با حرف شاه

 آشنا شدم.  یزارع  موریاز دوستهاش به اسم ت یکیبا فعالً -

 اس.  کارهیچ یگ یکه م  یمور یت نیخوبه! حاال ا-

درهم رفت: ازچه   نیشاه ی . ابروهازنهیکم مشکوک م   هی  ی ول  رم،یمهندس ساخت وسازه با هزار ترفند تونستم شماره شو بگ   گهیم-

 نظر؟ 

 برد.  یازش حساب م  نکهیداشت ومدام نگاهش به گلسو بود مثل ا د یترد  رم یخواستم شماره شو بگ  ی م ی وقت-

 .ارمیرو درم  مورخانیت  نیا یزندگ  ی شماره شو بده من، ته تو-

 . ارمیرو بدست ب روانیکنم زودترآدرس س  ی م یسع-

ز دورمراقبت  بذار کم کم خودش پا بده، ما ا یحرکت اشتباه تموم تالش دوماهه تو به باد بد  هی ! ممکنه با نیعجله نکن آه-

 .میهست
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 ما؟!-

برام آماده   یتون   یخوام م یم  رتیچند روزاخ نیگزارش از ا هیپرونده رو جلوش گذاشت: نیگفت. شاه ی منظورم سرگرده. آهان-

 ؟ یکن

از   ی ا گهی د  زیگفت: چ  زیبرگه ها از رو م یبه ساعتش انداخت. درحال جمع آور  ینگاه نیبرات. شاه ارهیب وانیس  دم یآره! م-

 ؟ ید یباشه ند  یرعادیگلسو که غ

 نه.  -

چند   ه یبوده،  گه یمرد د هی به پا براش گذاشتم روز بعد از رستوران رفتنتون، خانم با  هی شد:  یجد  ستاد یازحرکت ا نیشاه دست

 مراقب باش. ی لیباهم رفتن و آخرسر برگشته خونه اش، خ ییجا

 شناسم.  یبهتر ازشما م ی لیمراقبم، گلسو رو خ-

  روانیرو که گلسو توش رفت وآمد داشته س   یچند خونه ا نیا م یدون  ی ما نم روانه، یس  ۀبحث دربار   ستیناختن گلسو نبحث ش -

رابط باشند. دوباره به کارش ادامه داد. از   ه یخونه ها فقط درحد   نیاصالً تو لوشان نباشه وا دمیشده، شا م یقا شون یکیتوکدوم 

 ؟ ینمو یم  ای ی ای:با من مد یپرس  وانیس 

 هنوز نشسته بود. نیکرد و رفت. آه  یتکون داد وخداحافظ ی. سرنمتی ب یکاردارم بعداًم  نیبا آه-

 !نیآه-

 هوم! -

 شد.  وانیلحظه مات حرف س   هی ستاره برگشته شرکت. -

 .ستیانصاف ن نیگفت: ا  ی. با لحن ملتمسنیبا هم روبرو بش شهی نم لیستاره اومده شرکت اما بهم گفت اومدنش دل گمیم-

 ؟یهم فرستاده. سر وپا گوش شد: چ گهید  غامیپ ه یدونم! برات   یم-

و    سییفقط  درحد ر د ینیرو بب گهیاومد که همد  شیپ ی کارضرور  هی  ،اگر یکه تو شرکته طرفش نر  ی ازم خواسته بگم تا زمان-

 کارمند باشه. 

 ؟ ی چ یعنی-
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بره تا   ی زمان م فتهی لج ب ۀ رو دند   یدونم وقت ی خوب م نو یا یتون گذشته ول  ن یب یدونم چ یخودشو داره، من نم ل یستاره دال-

 . ادیدوباره روغلتک ب

خود   ن یا یتو خودت اون شب بود وانیبعد از دوهفته برگشته برام شرط وشروط گذاشته؟! س  م،ید یاالن دوهفته اس که همو ند -

 . فتهیراه ب   یباز ن یخواستم ا یکنه وگرنه منکه نم  یستاره بود قبول کرد که باهام همکار

گفت:   ی. از جاش بلند شد عصب رهیدرست بگ   میتصم ه یمدت بذاربه حال خودش باشه تا بتونه  هی  گم ی! مستیالزم به گفتن ن-

 رو بشنوه.  وان یس  یحرفها یۀ ! نموند تا بقره؟یبگ  م یتصم  ویچ یچ

  یبرزخ ۀافیدستش رو قلبش رفت، با ق د، یبرخورد کرد وبرگشت. ستاره هراسون از جاش پر وار یبا شدت بازشد که به د درچنان

  ییاینم گهیساعت د  هی تا  رون ی ب یر یخودتم م ی د یرو تو اتاق راه نم یگفت: کس ی رو به منش ی با لحن تند  ن یروبرو شد. آه نیآه

چهره شو   یظی که اخم غل  سادیوا  یستاره ا  یمد. روبرو او زش یم  کیرفت. نزد رونیب ازاتاقگفت و  یبا ترس بله ا  ی ! منش؟ید یشن

نره   رونیکرد صداش ازاتاق ب یم  یو تندش که سع  یبا همون لحن عصب  ض، یبه خون نشسته از خشم وغ ییپرکرده بود. با چشما

من   ی که گفت یتو خودت نبود  نیمگه ا ؟ ید یجواب نم دمیم  امیپ  زنم ی چراهر چه بهت زنگ م ؟ی چ ی عنیرفتارها  نی: اد یپرس 

کو اون همه منم   ؟ یگفت ی که م  یپس کو اون صبر م؟یمونم به خاطر زندگ ی م زش ی همه چ یپا ی کنم؟ مگه نگفت ی تحمل م

ترش کرد   یبستن دهن منه وامونده بود؟ سکوت ستاره جر  یهمه اش فقط درحد حرف بود؟ همه اش برا  ؟ یکرد ی که م یمنم

نگاه   ینیبسته شد. نشست و به آه ادش یستاره از فر ی! چشماه؟یبزن که بدونم دردت چ یحرف  هی و بگ  یز یچ هی بلندتر داد زد: 

ستون کرد،   ز یم ی تو اتاق درحال قدم رو بود. سکوتش همچنان ادامه داشت. سمت ستاره اومد دستهاشو رو  تیکرد که ازعصبان

  ینشه، حاال هم که برگشت داتیو بعد دو هفته پ یبر  ی قهر ولجباز  بارک و راست به خودم بگو نه  یدار  ی پرحرص گفت: اگرحرف

سؤاالتش   د ید  ی وقت نیبره. آه  رونیتا اون ازاتاق ب  د ی. سرستاره سمت پنجره چرخنمتیحق ندارم بب  یفرست یپسغوم م  غامیبرام پ

  مت یمنم به تصم ی راحت نطوریا ه خوب! حاال ک ی لیرگشت عقب: خدر رو بازکنه سرش ب  نکهینداره سمت در رفت قبل از ا یجواب

  تیتموم واقع  ید یرو که اون روز د یزی اون چ ،یکن ی من اشتباه قضاوت م ۀ دربار  یبگم، ستاره تو دار  نو یا یول  ذارم یاحترام م

 صورتش روان شدن..... یستاره ناخودآگاه رو  یرفت... اشکها رون یافتاده ازاتاق ب یی نبودو با شونه ها

موند تا نبود ستاره رو تو خونه کمتراحساس کنه،   ی وقت شرکت م ر یمواقع تا د شتر یب نیگذشت. آه  یی از اون روز کذا ی روز چند 

داشت. دلش  ن  نان یکس اطم  چیروزها به ه  نیا گه یرخ نده. د ی از طرف کارمند  یداد تا اشتباه ی معدن رو فشرده انجام م یکارها

  دنشیبهتراز ند  ی باشه ول ی وکارمند  سییر  ۀخوش بود حداقل ستاره تو شرکت هست و چند اتاق باهاش فاصله داره هرچند رابط 

 شد.....   ی راض نمیبود به هم

صورتجلسه شو امضا   د یتوش ثبت بشه، شده، با د یکه با ی محرمانه ا  ینامه ها ۀگذاشت: شمار نی رو جلوآه کاتور یدفتر اند  ایدن

شده   ی: چد ینگران پرس  ا یرو هم فشرده شدن. دن ی لحظه ا یراه موند. چشماش برا ۀم ی. دستش سمت دفتر رفت که تو ند یکن

 : خانم تاد اومدن؟ د یگفت. خودکار رو برداشت قبل ازامضا پرس   یفی ضع ۀراسخ؟ حالتون خوبه؟ بل  یآقا



 من ستاره  دیام

433 
 

شو   نهیصورت جلسه رو امضا کرد. دستش ناخودآگاه س  ر یتکون داد و ز ی رفتن. سردفترمعدن   یبه امورمال ، یسرکش ی بله اما برا-

 گفت:خوبم. ی حالیبود با ب نییراسخ؟همونطورکه سرش پا ی : آقاد یدوباره پرس  ایماساژ داد. دن

روهم   داد وچشماشو از درد  ی صندل یبه پشت ه یکه دربسته شد تک نی داشت.هم یازش چشم برنم  ا یخارج شدن ازاتاق دن هنگام

گذاشته بود وقصد   یباهاش سر ناسازگار شبیدرد از د نیاش نشست وماساژش داد. ا نه یگذاشت. دستش دوباره سمت چپ س 

تا   زگرفت یبهش نکرد. دستشو به م یکه کمک چندان  د یکش قیعم فساومد. چند ن  یباال م نیآروم شدن نداشت. نفسش سنگ 

رو سرش آوار شده. صورتش به   ایدن یتموم خستگ   نکهیبلند شه اما توان اونوهم نداشت. با زحمت تلفن شو دست گرفت. مثل ا

  ییخارج شد الو گلوش که به زور از  ییشو جواب داد. با صدا یگوش  وانی شماره رفت بعد چند بوق س   ه ی. دستش رو زدیم  یکبود 

 گفت. 

-......... 

خودشو تواتاق انداخت.  ع یصدا سر دنیبا شن ای. دند یچیتو اتاق پ یبد   یافتاد، صدا نیازدستش سرخورد وزم ی ...گوش ایفقط....ب-

شده؟   یراسخ چ ی : آقاد یبود و ازدرد برگه ها تو دستش مچاله شده، باالسرش اومد نگران پرس  زی که سرش رو م ن یآه دنیازد

 گرفت و به اورژانس زنگ زد......  و یگوش   دهیجواب نم د ید  ی وقت  ست؟یحالتون خوب ن

  یتکون م  یپاش عصب  ه یانتظار نشسته و   ی رو صندل یرسوند که از فشارناراحت  ییایبلند خودشو به دن یینگران وبا قدمها وانیس 

 خورد. 

دورگه   یی. اشکشو با پشت دست پاک کرد با صداد یرو مقابل خودش د  وانی. س د یاسمش ازجاش پر دن یبا شن ای! دن؟یخانم طالب-

کرد بغض شو فرو بده اما نشد. اشکهاش   ی اتفاق افتاد؟ سع نیا ی به آرامش دعوتش کرد: چطور وانیتاد! س  ی وناراحت گفت: آقا

  ن ی. اون موقع که آهد یدو دستشو به صورت خسته اش کش  ایدن یحرفها  دنیاتفاق افتاد..... بعد شن یدفعه ا   هی اومدن: نییپا صدایب

  ی حالشو ازپشت گوش  ی وب  دهیبر یصدا  یرفت. وقت ی کردن که به رشت م ی شتن گلسو رو دنبال مباهاش تماس گرفته بود دا

تا   د یطول کش گه ید  ۀق ی. چهل وپنج دقد یرودبار طول کش مارستانیرو تنها بذاره وبرگرده. تا برسه ب نیمجبورشد شاه د یشن

  رون یحالش چطوره؟ دکترنفس خسته شو ب د یبگ  شهیدکتر رو گرفتن : دکترم  ینگران جلو  وانیوس  ا ی. دنادیب رونیدکترازاتاق ب

 اومده؟  ش یعارضه براش پ نیثابت شده، قبالً هم ا  تشیداد: وضع

 بوده.  ی عصب ۀحمل  ه یبله اما دکترش گفت -

 ه؟ یچ شونی کارا ن، ید یشانس آورده که به دادش رس  ی لیخ نبارهمیا-

 شرکته.  هی  سییر-

 نه تکون دادن.  ۀ به نشون یهر دو سر ن؟ینشد  شونیدر ا  یرعادیزغیکه متوجه چ نه یور بوده؟ منظورم امدت حالشون چط ن یتو ا-
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  دمیهم ند   یاستراحت چیتا ساعت نه وده شب،ه کنهیجواب داد: صبح ازساعت هشت کارشو شروع م ا یدن اده؟ یز  شونیفشارکار-

 داشته باشه. 

کرد...آخرسر    یم  ادداشتیبود وهمه رو  سادهیداد. پرستار کناردکتر وا  یجواب م ایدن  د یپرس  یدکترم ی غذاش؟ هرچ تیوضع-

از حد همه باعث شده که ضربان قلبش باال بره و   شیاسترس ب  ،یکاف  ی ازحد کار، نخوردن غذا شی فشار ب ت، یدکترگفت:عصبان

  ینفس وانیبشن. س  ی بستر نجا یا د یبا یوز چند ر شه، یمنجر به سکته م د ی ریعارضه رو دست کم بگ  نی بشه، اگرا یقلب  یتمیدچارآر

 ی: حاالچستادیروبروش ا ایتاد؟ دن یرو صدا زد: آقا  وانیس  ا ی. بعد رفتن دکتر، دند یبه موهاش کش ی دست ض یداد با غ رون یب

 شه؟ یم

 گرده شرکت.   یوبرم شه یمرخص م  گهیبشه؟ چند روزد یمگه قراره چ-

 بعد زبونم الل ممکنه سکته کنه.  ۀدفع شه یباعث م اد یگفت؟ استرس ز یدکترچ   نید یمگه ند -

نگو اگرهم ازت   یز یباره به گلسو چ نیدرا مارستان، یب شیشرکت، ازتون ممنونم رسوند  د ییراننده دم دره، شما بفرما  یخانم طالب-

 کرد و رفت....  یخداحافظ وانیگفت واز س   یبله ا  ایاومده مجبور شده بره. دن شیبراش پ یناگهان یمسافرت کار ه یسؤال کرد بگو  

هم اونجا    گه یچند نفر د نی. وارد بخش مراقبتها شد عالوه برآه نهیرو بب ن یتا آه ره یبا زحمت تونست از پرستار اجازه بگ  وانیس 

ومد. باالسرش ودستگاه آه از نهادش درا  می اون همه س  نیب ن یآه دنی. پرده رو کنار زد. با دد یرس  یبودن.... به تخت آخر  یبستر

  یبازشدن. لبخند تلخ  یوخستگ   یحالی. چشماش با بد یآشفته اش کش ی به موها ی اش شد. دست دهی صورت رنگ پر ۀ ریخ ستادیا

  یبا لجباز  نی مانع شد اما آه وان یبکشه، س  نییرو پا ژن یبا خودت پسر؟ خواست ماسک اکس ی کرد  کارینشست: چ وان یرو لب س 

نفهـ...   یز یزمزمه کرد: ستاره... چ تحرف زدن نداش  یبرا یوتوان زد یم  ید یکه به سف   یی. با لبهانییپا د یاونو کش

  یاستراحت کن د یبا  دم،یکنم بهت قول م ی م  مویماسک رو سرجاش برگردوند: تموم سع وان ی...خوا...م...نگر...ان بشه. س ـیمه...نم

که بهم   یبه پرستاربگ  ه یکاف  یداشت  یدرم، کار  نیکردم، من پشت هم شون ی با اصرار راض دنت، ید امیدادن ب یپرستارها اجازه نم

 کرد ودوباره چشماشو بست... نییباال وپا ی بگه. سر

شد. آه توأم با نفس   یرفت آخر سرهم به ستاره ختم م  یزل زده بود.فکرش همه جا م  ینشسته و به گوشه ا ی سالن رو صندل تو

 تماس گرفت.  نیدرآورد وبا شاه بش یاز تو ج ویفرستاد. گوش  رون ی خسته شو ب

 .نیسالم شاه-

-......... 

 کردن.  شینه بستر -

-......... 
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 .نمتیبب د یبا-

-........ 

 رودبار. مارستانیب ایب-

-........ 

که هر   د یرو از پرستارها پرس  ن یحال آه ینداشت. تا عصر چند بار  اد یمنتظرتم خداحافظ... چقدر بعد از اون تماس گذشت رو به -

روصورتش نشست: بله   یبلند شد. ستاره بود. اخم ش یگوش  ی زد. صدا د ی رو د مارستانیب ۀگفتن خوابه. از پنجره، محوط  ی دفعه م

 ؟ یدار  ی ستاره! کار

-........ 

 تونم.   یاالن نم-

-......... 

 .شت یپ امیاومده احتماالً تا فردا نتونم ب شیبرام پ ی کار  هی-

-........ 

 . زخوبهیهمه چ-

-......... 

  ستادهیا مارستانیب ۀتو محوط   نیقطع کرد. شاه  و یگوش   رمی گ یمن االن کار دارم خودم بعداً تماس م ن یباشه تونگران نباش، بب-

 رفت.....   نییپا ۀکرد. به طبق   یو به ساعتش نگاه م 

 ؟ی: تو خوب د یلبخند رولبش ماس   وانیس ۀخست  ۀاف یبرگشت طرفش. ازق نیکرد. شاه  یسالم

 داخل محوطه نشستن.   یاوهوم... با هم رو صندل-

 .ستیچطوره؟ دستهاشو رو زانوهاش ستون کرد و سمت جلو خم شد:خوب ن-

 شد. یبابا!چه بساط یا-

 م؟یادامه ند  وی:چد یمتعجب پرس  نی. شاهمیادامه ند  گه یبهتره د-



 من ستاره  دیام

436 
 

 با گلسو رو.  یباز-

 ! وان؟یس -

خوام، بهتره از   ینم نو یو من ا  کنهیبشه ستاره دق م شیبرام مهمتره، اگراون طور زیشوهرخواهرم ازهمه چ حال نیشاه نیبب-

 . مینقشه بگذر نیا ریخ

 از کنارش گذشت. یراحت نیبه هم شه ینم م، یهمه راهو اومد   نیبه خدا! ما ا فه ی ح وانیس -

  نیبکن ا یکار  هی دونم   یچه م ،یکرد  دایرشت و پ  یروهم خودت رفت  ه ی آخر ن یا ،یاز گلسو دار  یمخف ۀ خون نی! تو چند نیشاه-

ازحد بهش وارد   ش یب جان یگفت اگر بخواد دوباره استرس وه ی ادامه بده، دکترش امروزم نیخوام آه یتموم بشه من نم ه یقض

 مهمتره.  ز یو شوهرش ازهمه چ  هرمخوا یبعد سکته کنه، زندگ ۀ بشه ممکنه دفع

 م؟یکن  کاریچ ی گ ینوچ! پس م-

 کرد.  دایپ د یبا گهیراه حل د  هی-

 ؟ ی چه راه حل-

ادامه   نیآه ی! چطوره تو به جاوان؟یس   گم یگفت: م  یمکث طوالن هی با دوندون گرفت بعد از  شویر یلب ز نیفکرکنم. شاه د یبا-

 گرد شده گفت: من؟!  ییبا چشما وانی. س یبد 

 آره تو! -

 .  دهید ن یمنو با آه یشناسه چند بار  ی گلسو منو م ن؟یتو حالت خوبه شاه-

خودش   ۀند یبره خارج از کشور درعوض تو رو نما ی مدت ه یاومده مجبور شده  ش یبراش پ یکار ضرور   هی  نیآه  میبگ  م یتون  یم-

 کرده. 

  ی زنیم ییحرفها هی کن!   میعشقتو با من تقس ا یب ؟یپا جلو گذاشته، من برم بهش بگم چ نی! گلسو به خاطرعشق آهویک  یآ-

 نثارت کنم و دلم خنک شه.  یحساب یپس گردن ه یخواد  ی که دلم م نیشاه

 بشه، منحرف!  ک یبهت نزد یازنظر کار  نه یخنگه من که نگفتم عاشقت بشه! منظورم ا-

 . رمیکنه که من بتونم جاشو بگ  ش یاول با گلسو حرف بزنه وراض د یاون با ؟ یچ نیآه-

 . ادینم شیهم پ یمشکل  کنه،یباهاش هماهنگ م یتلفن -
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رو شونه اش زد:   ی دست نیکنه. شاه یگلسو رو راض  یاون وقت تلفن شه،یکه نم ی بگذره تا حالش بهتر بشه، الک یروز   هی د یبا-

 . شهیم ر یهم ختم بخ هی قض  نیو ا  کهینزد روان یس  یریخدا بخواد دستگ 

کل شرکتو به    نیدونم تا اومدن آه  یندارم، م  تیریاز مد  یسررشته ا  چیمن ه   نکهیمونه ا ی هماهنگ کن، م سیپس خودت با پل-

 فنا دادم. 

کم   هی بود؟  ی دختره اسمش چ ن یاونجا کارکرده، ا یمدت  هی باشه  یهرچ اد یبرم ت یریمد  ۀچاره اش خواهرته، ستاره خوب ازعهد -

 ؟ یگ یروم یگفت:خانم طالب وان یکه س   ارهیب ادیبه مغزش فشار آورد بلکه اسمشو به 

 تونه به ستاره کمک کنه.  ی م آره آره،همون! اونم -

به بازوش زد: پررو! بلند شد.  ی. مشتیزنیم ج یهوشت گ نیوقتها با ا ی ! فقط موندم چرا گاههیهم که عال تیزی باشه، برنامه ر-

 ؟ یر یم ی گفت: دار وانیس 

 انجام بدم.  د یکه با  ختهیکار رو سرم ر  یبرم دفترشرکت! کل  د یبا-

 خونه؟  یایشب م-

 هتل. با هم دست دادن وازهم جدا شدن....  رم ینه م-

 شب بود.  کیبه   کیکرد نزد  یوار یبه ساعت د یاومد. نگاه شیگوش   یصدا دوباره 

 الو! -

-........ 

 ؟ یدار   یشده ستاره؟ کار  یچ-

-......... 

 . امیبهت که گفتم تا فردا نم-

-......... 

 . گهید نم یآه شیتونم باشم؟ پ  یها! کجا م  یداد   ریگ-

-........ 
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 تازه رفته حموم. -

-......... 

 ه؟ ی چ یبرا هاتیباشک باز میقا نیپس ا  ی شو ندار یتو که تاب دور -

-........ 

 . گمیبرات م مید یرو د  گهیهم د یخوب وقت یلیخ-

-........ 

  رونیاز پرستارها از بخش مراقبت ب یکیکرد.  ی عرض سالن رو ط ی. بلند شد چند بارریباشه توهم مواظب خودت باش شب بخ-

 .د ییایخونه فردا صبح ب د یبر ادیازدستتون برنم یکار   د؟یینجایاومد: شما هنوزا

 راحتم.  ی نطوریا-

که بهش زدن خوابه   ی تون با آرامبخش ضید،مرییسرپا دمتون یازصبح که د د یکم استراحت کن ه ی مارستانیب ۀ نمازخون د یپس بر-

 ....  شهیدارنمیوتا فردا ب

 خوابش برد...  یک د یشدن و رو هم افتادن و نفهم  ی بازنم یزد. چشماش از زورخستگ  ه ینمازخونه تک وارید  به

کرد. تموم بدنش ازحالت   ی ا مه ینصف ون ۀ ازیخم دو یخواب آلودش کش  یبه چشما ی. دستدارشد یچند نفر ب ی سر وصدا یصدا با

 گرفت و بلند شد...  واری درد گرفته بود. دست به د  دنینشسته خواب

  نه یرو بب یپرستار  هی  د یبه اطراف کرد شا ی. نگاهد یباال شد. به بخش مراقبتها رس   ۀطبق  ی خورد و راه کشیرو همراه ک وهیم آب

اومد. طرفش   رون یب ازپرستارها از اتاق بخش  ی کیگذشت تا   یساعت میسالن. ن ی در ورود ی روبرو ینبود. نشست رو صندل یاما کس

 بزنم؟  ضمیسر به مر ه یتونم برم  ی: مد ی. سالم  کرد و پرس سادیوا ارخانم پرستار؟! پرست د یرفت: ببخش

 آقا! شهینم-

برگشت سرجاش نشست. منتظر شد تا   د ینبرد. نا ام ییطولش ندم. اصرارهاش راه به جا ادیز دم ی! قول مقهی درحد پنج دق-

 داد که بره داخل.......   ی. اون اجازه م ادیب روزعصریپرستار د د یعوض شه شا فتشونیش 

 گذاشت... لنتیشد و رو سا الیخ ی زنگ خورد. ستاره بود.ب ش یرفت که بازگوش  ی اش داشت سرم حوصله

 . سالم کرد. با سرجوابشو داد. زدین دامون تو صورتش دو دو مشده؟ نگاه نگرا ی ! چوانیدامون متعجب سرشو بلند کرد: س  یصدا با
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 ؟یگ ینم یز یشده؟ چرا چ یچ -

 بگذره.  یدو روز   هی بهت گفته آره؟ حاال خوبه بهش گفتم بذاره  یخانم طالب-

 شده؟  یچ  ی گ یکردم. حاال م دش یخواست بگه، من تهد  یاون نم -

 .  مارستانیبا اورژانس تماس گرفته و رسوندتش ب یدکتر باالسرش؛ خانم طالب دم یرس  یمنم وقت -

 گه؟ یم  یحاال دکترش چ -

 . نمشیبرم بب دنیاس اجازه نم ژه یو  یاالنم توبخش مراقبتها ه،یقلب  یتمیهمون آر -

 ؟ یبهم خبر نداد روزیچرا د-

 نبره.  یی بو انیجر  ن یازا یکردم کس ی اومد، سع ی برنم ی ازدست کس یکار-

 چرا؟-

 . گمیبعداً چراشو م-

 بدم؟  یحاال جواب آهو رو چ-

 .... گمیشو برات م لیبفهمن، گفتم که بعداً دل یز یستاره چ ایخواهرش   ستیقرارن-

 ششیگرفت که بشه راحت شبها پ  یتخته ا  هی الزم، عصرهمون روز به بخش منتقل شد. دامون اتاق  شاتیو آزما نهیاز معا بعد 

ولب هاش به   رنگ یکنارتخت نشست. تو خواب، صورت ب  یکرد وبرگشت رو صندل م یپرده رو کنار زد. کولر رو تنظ وانیموند. س 

چشم   حالیکرد. ب  یمعذبش م وانیس  نیقطعاً آروم کردنش محال بود. نگاه سنگ  دش ید ی اون حال م ی .اگرستاره توزدی م ید یسف

  وانی. س یینجایکله ا  هی  روزینگاهم کنه،برو خونه استراحت کن، ازد یطور نیا ی کس اد یگفت: خوشم نم  یفی ضع یبازکرد، با صدا

 . یکن بخواب یسع  د چشماتو ببن کارکنم؟توهم ی چ یخواد بگ  یراحت تره،نم   الم یخ نجایپا رو پا انداخت: ا

 . رهی حوصله ام سرنم ینجور ی! حداقل استینشست: بد ن وانیلب س  ۀگوش  ی تو؟ لبخند کج  ون یزیاون وقت من بشم تلو-

 ؟ ینگفت یز یمزه!به ستاره که چ یب-

تاشو رو از هم بازکرد روش دراز   ی صندل وانیخوبه تکون داد. س  ۀبه نشون  ی دونه. سر ی نم یو دامون کس  یبه جز من وخانم طالب -

 کن.   دارمیب یداشت  یبزنم کار  ی چرت ی ا قهی چند دق ه یخوام  ی:مد یکش

 باشه......  -
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دوست خوب بود. سرش به طرف پنجره    ۀنمون  ه یزل زد. تو تموم مشکالت کنارش بوده وهست. واقعاً  وان ینبرد و به س  خوابش

دوباره   د ینوش  ی پر رو ازکنار تخت برداشت جرعه ا مه ین وان ی. مرداد ماه هوا به شدت گرم بود. تشنه اش شد. نشست، لد یچرخ

  ۀکرد. چقدر زود دوسال گذشت. با باز شدن در رشت  ی بود فکرم دهیکه ستاره رو د  یرو سرجاش گذاشت..... داشت به روز اول  وانیل

تو   ییزهایچ ه ی گرفت... بعد ازچکاپ،  ی کرد که فشارشو م یافکارش پاره شد. پرستاراومد تو.....تو سکوت به حرکات پرستارنگاه م

 ؟ یات ندار نه یس  ۀ : احساس درد تو قفسد یرفتنش پرس   رونینوشت. قبل از ب بود زونیتخت که آو نییپا ۀپروند 

 نه! -

 حتماً بگو. ی اگراحساس درد داشت-

گذاشت:  نی پاهاشو زم  ؟ی: مگه تو خواب نبود د یچشمشو بازکرد:خوب خداروشکر! متعجب پرس  هی  وانیباشه. با رفتن پرستارس -

اون ابرو باال   ی به جا-نه!   یعنیباال داد   یی ابرو ؟ یکم قدم بزن ه یو سالن ت م یبر ی خوا ی م زنم، یم  یچرت هی خواب نبودم، گفتم 

زد: باورت    یرمق ی . لبخند بیقراره تو دادگاه ستاره زنده جون سالم به درنبر ، یبعداً خودت بکن ی برا  یفکر  ه یانداختن بهتره 

 ترسم.  یو منو مجازات کنه م  اد یکه قراره ب ی از اون لحظه ا شهیم

  برنیگفتن، تو با اون همه دبدبه وکبکبه ات تو شرکت،عالم وآدم ازت حساب م ی زن ه یگفتن   یمرد  ه ی!  هی زیخجالت هم خوب چ-

 ترسه؟   ی زن م ه یشده جناب راسخ از  یحاال چ ی معروف رغضب یوبه م

 کنه؟   ییت بازجواز یبرگشت یوقت ی ترس  ی تنگ نشده؟ نم لدایگ  یتا االن دلت برا   روزی دلت خوشه ها! خودِ تو از د-

 کنند. یم  یبا اقتدارکامل پادشاه دن یکُرد به زنهاشون باج نم ی جداست، معموالً مردا لداینوچ نوچ نوچ! حساب من و گ-

 !؟یخون  ی م ی کرکر نطور یاون موقع هم جلوش ا نمیبب د یرس   لدایحرفها به گوش گ نیا ی! باشه! وقت ه؟ی نجوریاِ! حاال ا-

 گذاشتن... ی ..... بحثشون گرم بود وسربه سرهم مگمیم لداهمیجلو خود گ -

به   ی گاز وانیس  ؟ی: بهترد یجا داد. برگشت لب تخت نشست، پرس  کی کوچ  خچالیها رو تو   وهیوم  الس یپاکت کمپوت گ  دامون 

  ه چاریخوردنتو گرفت، ب ی جلو شهیرفت: کارد تو شکمت بره که نم  وانیرو س  ن یموزش زد وگفت: توپ توپه! نگاه دامون ازآه

به ته موز زد. به خودش   ی تو دلخوش کرده؟ گازآخر ی گفته اصالً موندم به چ  هشکمو بل  یبه تو  یدونم بر چه اساس  ی خواهرم! نم

: بسه!بسه  د یکرده، مستقل..... دامون وسط حرفش پر  ل یمتواضع، تحص ن،یآقا، مت  ،یپ یخوش ت نی! پسربه اادیکرد: دلت م  یاشاره ا

  ی حوصله گ ی با ب نیکه.....آه یسرش گذاشت ی دکاله گشا ه یاصالً  ،یبمال ره یتا سرخواهرمو ش   یکن  فیاز خودت تعر دم یبا گهید

 .د یکن ی! چقدر با هم کل کل م ه یگفت: کاف

تأسف بار تکون داد    یهستم. دامون سر  ی ری وگرنه من که پسر آروم و سر به ز د یوسط حرفمون پر  یدامونِ نخود  ن یاول ا-

 :آهو چطوره؟ د یازدامون پرس  ن یبده. آه ییشفا ه یداماد ما روهم   نیا ایت آسمون بلند کرد: خدادستهاشو سم
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 هوا. رهیوآهو وستاره دورهم جمع بشن کل خونه م  لدایکه گ  ی ازاون لحظه ا ی مامانم، وا ش یاونم خوبه! گذاشتمش پ-

  ینی! اون که از سنگ ارمعرکهیب شیآت یبه زنم بگ  اد یکرد: دلت م  یاس آره؟ دامون اخم مصنوع ارمعرکه یآهو آتش ب شه یمثل هم-

از   یمضحک گفت: آره! ماشاءا...هزارماشاءا... خانم  ۀاف یق ه یهم با  نیداد باال وآه یی ابرو وانیخانم به تموم معناست. س  هی ومتانت، 

 باره.  ی وجناتش م

:  د یرفت. دامون پرس  رونیب ی عذرخواه هیبا  وانیخورد. س  دوباره زنگ وانیس  ی زن من درست حرف بزن ها!گوش  ۀ !دربارنیآه یه-

 دونم.  ی پاش گفت: نم ی رو ۀ درحال مرتب کردن ملحف  ؟یشیمرخص م  یک

 !نیآه-

 بله! -

بده به   ر یگ  ؟یشناس  ینه!آهو رو بهتر ازمن م  گه ینگم، بعد از اون د  یز یتا دو روز بهش چ تیتونم به آهو دروغ بگم، نها ینم-

باهزار   ست،یهم ن ایداداشم ماشاءا... کوتاه ب ش یکفش حتماً منو ببر پ ه یپاشو کرده بود تو  شبید  ست، یول کن ن  گهید  یزیچ

آهو   تیقدرحرص نخور، وضع نیازخودت کارنکش، ا اد یبشه، به خاطرآهو هم شده ز ف کنم تا منصر  شیدردسر تونستم راض

رفت. همونطور که سرش تو    خچالی. سمت شهیزودرس م مانیبراش ضرر داره و باعث زا جانیدکترش گفته ه ستیمناسب ن

  ی. درکه بسته شد صدانجاستیسره ا  ه ی روز یکم استراحت کنه از د هی بره خونه   وانیس  شتم،یبود گفت: امشب من پ خچالی

چشم   یلدایگ  نیا ، یبر د یاومد: به هرحال با رونیب خچالیجناب دامون خان. سرش از تو  ستمی : من خسته ن د یرو شن وانیس 

  ه ی ر، یبگ  یدوش  ه یبسته شد، با درب بازکن به جون کمپوت افتاد: برو خونه  خچالی . درهیشاک ومدنتی کچلم کرده از بس از ن د یسف

  ی حت شه. محتوارا الش یخ دنتیبرو تا با د کنهیحالت خوبه باورنم گمیبهش م  یره،هرچیکم آروم بگ   ه ی بزن تا  لدایگ  نیبه ا یسر

  یندار ی فرق چی ه ت یّکم رنگ وروت باز شه با م  هی گذاشت اشاره به ظرف کرد: بخور  ن یآه یوجلو  ختی ر یکمپوت رو داخل ظرف 

 داشته. کارتیچ ن یزنگ بزن بب هیتماس گرفته گفته کارت داره بهش    نیگفت نو  یم  لدایگ روز یگفت: د  وانی بعد رو به س 

دامون   یبا اصرارها وان یساعت بعد باألخره س  م ی... نادیکم فشارت باال ب ه ی گفتم بخور   ؟یکن  ی م یکمپوت باز ن یبا ا یتو چرا دار -

 رفت......

با دست ظرف کمپوت رو پس زد:   ؟یخور  ی نم یز یچرا چ ن؟ یبه ظرف دست نخورده کرد: تو چته آه یتخت نشست، نگاه لب

 شرکت؟  ومد ی دو روز گلسو ن ن یتو ا ندارم، از شرکت چه خبر؟  ل یخورم االن م یبعداً م

 غرولندکنان از شرکت رفته.  ی ستین ده ید ی اومده وقت یبار هی گفت  ی اومممممم، طالب-

   ؟ یخوا ی م ی چ یبهش کرد:برا ی موشکافانه ا ؟نگاهی د یدامون تلفن مو بهم م-

 تو بده؟! -
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 . ستین ی خبر ی از گوش  ی خوا ی م ی چ یبرا  یتا نگ -

 خوام هربار با رفتنش به شرکت ستاره رو ناراحت کنه.  ی نم ستمیمدت ن ه ی خوام بهش بگم تا  یم-

 .گه یبهش م نویا ی خوب طالب-

  رونیبهش داد و خودش ب و یگفت از تو کشو گوش   یاستغفراله هی . کنهیرو قبول نم ی حرف چیه یاون تا خودم بهش نگم از کس-

 رفت.......

گذشته بهتره   مه یروش: شب از ن د یتاشو رو باز کرد وخواب  یشده بود. دامون صندل ره یخشب  یک یسرش و به تار ر یز دستش

 . یبخواب

نگاه سردشو   ه؟ی دردت چ  نمیبب  یبگ  شهی ! میشد  یجور  هی چه مرگته؟ ازعصر  نی. دامون نشست با حرص گفت: آهادیخوابم نم-

و هر آن ممکنه به   رونه یاون ب روان یس  نکه یا زنه ی رو م ی لعنت ۀ پروند  ن یبه خدا! فقط دلم شور ا ستین یز یبه دامون دوخت: چ

 برسونه.  بیستاره آس 

نداره، تو    ی نگران گهید  نکهینفر رو گذاشته از دور مراقبش باشه ا ه ی س یما همه حواسمون به ستاره هست، پل ، ینگران یاد یتوز-

گذشت، هردفعه   یساعت ه یکم به فکرخودت باش داداِش من!.....   ه ی ستیبرات خوب ن ن جایاسترس وه ، یاستراحت کن د یاالن با

رفت.   رون یگفت وب ام یم ی االن هی  ،ی ریکجا م  د یکه پرس  ن ی. بلند شد در جواب سؤال آهد ید  یدارمیرو ب نیکرد آه  ی که چشم بازم

  ادی: فکرکردن زختیتو سرم ر یز یچ هی ! د یباش  دهیتا االن خواب د یراسخ شما با یپرستار وارد شد:آقا هی بعد به همراه  قه ی پنج دق

 ورفت.    د یاطالع بد  نیداشت ی . رو به دامون کرد: کارکنهیحالتون رو بدترم

شد حاال هم   ی گفت:نه! شبم روز نم د ی کش  یاومد. دامون همونطورکه دراز م ی م ن یآسمون به زم ی به پرستار بگ  یرفت  ینم-

 برم معدن. د یفردا زود با ربخوابیبگ 

 بارهزارم بخواب ومزاحم منم نشو....  یتو! برا   ۀ. دامون چشماشو روهم گذاشت:نه به اندازیکه شناختمت لجبازبود ی ازهمون موقع-

                    ********************************* 

 رفت......   استیمحرمانه به بخش ر ۀنام  هی گذاشت،همراه  ی پوشه ا یرو تو اتیمال ی ها ستیل ستاره

خفه که   ی کیدماغشوخاروند: تو ۀ طرفها؟ با نوک انگشتش گوش  نی! ازانی! قدم رنجه فرمودیرامورمالیزد: به به مد  یلبخند  ایدن

 . زمی کارخونه روش روغن بر  هی آش پختم   گید  هی تو  یبرا

  ایتو سرش زد که دن  یکیباهمون پوشه  د یرو ند  ی کس ی زد وقت د ی ! ابتدا اطرافشو در؟یسرزده جناب مد  نجانبیازا یقصور -

گفت: فکر نکن چون   ا یدن نباریزد توسرش ا گهید ی کیها!  یولت کرده هار شد  نه یآه نیمدت ا هی  ؟ یزنیمعترض گفت:چرام
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فقط  بگو چه مرگته که    ،یشیدو سال پ ۀ هنوز همون ستار یکی من ی ! براستین ی خبر نی!نه جانم همچیمهم شد  یریمد 

  ی پس چ ؟ی بهم خبربد  کنهیم ن یآه یباال داد:حاال شد! مگه تو قرارنبود هرکار  یی ستاره ابرو ؟یکرد   دایدست بزن پ ی نطوریا

 . رهیتو کتم نم انتیخ ی عنیکنم   ینم انتیخ سمییکرد:من هرگزبه ر وتر یکامپ توریبه مان ینگاه ایشد؟ دن

 . رهیباال داد: نوچ! نم یی ابرو ایدن  ره؟یتو کتت نم انتیکه خ-

 نبود نه؟!   ستیی آورد؟! اون موقع ر ی وبرام م د یدز ی خبر م نیازآه ی روح جِد من بود ه ش یدوسال پ-

ضرب المثل معروف هست که   ه یهم  میقد  د،ازیاما االن زن وشوهر نی کرد شما هنوز زن وشوهر نبود  یخوب اون موقع فرق م -

سر خونه   د یر یوم د یکن  یم  یآشت  گهیان باورکنند دوست ندارم اون ابله من باشم، شما چند روز دزن و شوهر دعوا کنند ابله گهیم

عِرق   نیشد: ا زون ی ستاره آو ی. لبهارجانیمد  ستمیازهمه مهمتره من آدم فروش ن  نهمو ی من م یبرا  شیاهیو روس  تون یوزندگ

براش    ایباهاش کار واجب دارم. سکوت دن ستش؟یکجاست که دو روزه ن  زت یعز س ییر نیمنوکشته! حاال ا  تیو وفادر ی آدم دوست

سکوت جوابش   ایکار واجب باهاش دارم؟ باز از طرف دن ه یهست  ستییر نیا گم یم ؟یدفعه الل شد  ه ی:چرا د یبود پرس  بیعج

 بود. 

 نه گفت.  هی  یشده؟ با دستپاچگ  یز یدختر؟چ  ستمیمگه با تو ن-

به   گم یبا توام! م  ایپشت سر ستاره ثابت موند. ستاره با تحکم گفت: دن  یی جا هی باال اومد، اما نگاهش آروم   ای! سرِدننیمنو بب ایدن-

  ا؟یشده دن یدلشو لرزوند:چ ا یدن شون یتونست بهش دروغ بگه.نگاه پر یمن نگاه کن! نگاهش آروم اومد توصورت ستاره نشست. نم 

شو با زبون تر کرد: به   دهیبگو دختر!قلبم اومد تو دهنم! لب خشک یزی چ ه یتن صداش باال نره: دِ   ردک ی شده؟ سع ش یطور نیآه

 نگم. ی زیبرادرتون قول دادم چ

پس   یشده بهم بگو، دارم ازنگران ی زی! تو رو خدا اگرچایرو اعصابش رفت: دن  ای! سکوت دنیبه من که قول نداد  ی به اون قول داد-

 ! فتم؟یبه دست و پات ب ی خوا ی التماست کنم هان؟ م ی خوا ی ! میگفت  نگم تو  دمیقول م فتم،یم

. مارستانهیب ن یداد:آه  رونیب ی ونفس د ی کش ی شده؟! آه ی لرزون گفت:پس بگو چ ییستاره! اشک جلو چشماشو تارکرد با صدا-

  ؟ی: ازکد یوپر بغض پرس  فیضع ییشد.با صدا اینشست ومات نگاهِ دن ز یکنارم  یحرف پاهاشو سست کرد،رو صندل نیا دنیشن

  ایدن  ؟ی افتاد: گفتم ازک نییچشمش پا ۀازگوش  یدلش به حال و روز ستاره سوخت: حالش خوبه ستاره جون! باور کن. قطره اشک

 گفتن نداشت.  یبرا  یاما حرف  د ی. لبهاش لرزشهیم یکرد به آرامش دعوتش کنه: سه روز  یسع

 واظبشن.ودامون م  وانیقربونت بشم خودتو ناراحت نکن، س -

 سرِشوهرم اومده؟  یی االن بفهمم چه بال د یبا ا؟ یبشنوم دن د یمن حاال با-

 چش بود؟   ی دون ی نگم. با پشت دست اشکهاشوپاک کرد: م یزیتاد ازم خواستن چ  یبه خدا آقا-
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 حالش بد شد، با اورژانس تماس گرفتم اومدن بردنش. نجایا-

 گفتم چش بوده؟ -

! من  ای! دنای! دنایمن! دن  ی: خداد یشده بودن کش ختهیر رون یازموهاش ب ی میشالش که حاال نبه  یولو شد دست  یقلبش! رو صندل -

 ! کارکنمیاز دست تو چ

داد: دامون اومد    ایدن ل ینبره. بلند شد. پوشه ها رو تحو ییبو هی قض نیازا ی کردن کس د یتأک  ی لیخ شونیگفتم برادرت نذاشت، ا-

  یدست  ؟یری : کجا مد یپرس  یکه م  د یرو شن ایدن ی دور شدن صدا نیپوشه رو امضا کنه وبا خودش ببره. ح نیتو ا ی ها ستیبده ل

 توهوا تکون داد و رفت...... 

  زد ینفس نفس م کهیدرحال ستادیا رش یپذ  یرسوند... جلو مارستانیبلند خودشو به ب ییپارک کرد. با قدمها ییجا ه ی نویماش 

 د؟یدار  ماریبا ب ی : چه نسبتوترکردی به کامپ یپرستارنگاه نجا؟یراسخ رو آوردن ا ن یبه اسم آه ی ض یخانم مر د ی: ببخشد یپرس 

 همسرشم.-

دست رو زانوهاش    د یدوم که رس  ۀ کرد..... به طبق  یکیکرد و منتظرآسانسورهم نشد، پله ها رو دوتا   یباال اتاق..... تشکر ۀ طبق-

. دوباره نفس  د یمورد نظرش رس  ۀکرد تا به شمار ی اتاقها رو نگاه م ۀشمار ... ادیتا حالش جا ب د یکش ق یگذاشت و چند نفس عم

. آروم در رو بازکرد  د یرو شن وانیس  د ییبفرما ی به در زد. صدا ی دست برداره، تقه ا نه یس  در  دنی تا قلبش ازکوب د یکش یقیعم

غرق درخواب بود.   ن یخواهرش تعجب کرد. نگاه ستاره به آه دنیبود. از د یمجله ا ۀ درحال مطالع وان یسرشو داخل برد..... س 

در رو پشت سرش   وان یس  ؟ی کن یکارمی: چد یپرس  بکرد که ستاره متعج تشیهدا رون یسمت ب وانیگرفت. س  دشوید  یاشک جلو

 ؟ ی کن ی کارمیچ نجایبپرسم تو ا د یآروم بست: من با

 ست؟ یمعلوم ن-

 به تو خبر داده؟   یک-

  یدست خواهرشو گرفت ورو صندل ست؟یحالش خوب ن  ن یآه یچرا بهم نگفت نم یبب نجام یالنه که امهم ا  ست،یاونش مهم ن-

خوشگلتو   یخواد تموم اون موها ی که دلم م ی ازت دلخورم! اون قدر یل یخ وانی : س د یکش رونینشستن. دستشو از دست برادرش ب

 دونه دونه بکنم. 

نشست: سه هفته   وانی رو لب س  ی. پوزخند نمیبهت گفته ؟ طلبکارانه گفت: اومدم شوهرمو بب یک  ؟ یکن  یکارمیچ نجا یا گمیم-

طرف به   هی  ،یبرداشت ازش کرد  هیکه فقط خودت    یصحنه ا  هیاونم به خاطر   یرفت یو گذاشت ی ازش ندار ی خبر چیاس ه

 . یرو توش متهم کرد  ن یآه ی رفت یقاض
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. از حرف ستاره ناراحت شد. نگاهشو سمت یخواد در موردش نظر بد  ی س تو نمموضوع به خودمون مربوطه پ نیا وان یس  نیبب-

نداره.   یبه توربط هی قض  نیبهش گفته بود ا م یمستق  د یبرادرش د یرو تو چشما ینزد. به وضوح دلخور  یکشوند وحرف  یا  گهید

. دست رو بازوش  د یند  وانیازس  ینداشتم. عکس العمل ی خوام، منظور بد  ی شو با دندون گرفت و ول کرد: معذرت م یر یلب ز

 گفتم.   یز یچ هی حالم خوب نبود  د،یگذاشت: ببخش

 !وانی گرده شده و پراز تعجب شو به برادرش دوخت: س  یدنبالت. ستاره چشمها  ادیب نیبذارخود آه ،ی بر نجایبهتره ازا-

قدراز چشمش  نیا ی عنیاومدن:  نییمحابا پا یستاره ب  یااما االن نه. اشکه دمیم  حیرو برات توض زیخونه همه چ ام یخودم م-

 نه؟ یخواد منو بب یافتادم که نم

 .ستی عالم ن ن یبروخونه، اون بنده خدا اصالً تو ا گمینداره، من دارم بهت م  نیبه آه ی ربط-

شه. به   داریخورم تا ازخواب ب یتکون نم نجای االنم از ا رمیگ ی کس اجازه نم  چیشوهرم ازه دن ید یبرا نمش، یخوام بب یم  وانیس -

 نکرد و داخل اتاق رفت......  ی برادرش توجه  یاعتراض ها

  ه ی ی بر یخوا ی گفت: تو نم ی جد  رهیخودشو کنترل کرد تا خنده اش نگ  وان یداشت. س  ی نشسته بود وچشم ازش برنم ی صندل رو

 سمت باال تکون داد.  یساعت از سه گذشته! سر ی بخور یزیچ

کدوم   دمیروزعاشق دل خسته! باألخره نفهم ه ی شدن بهت نداره  کیجرأت نزد ی کس ی هست یروز ابر  ه یدست تو ستاره!   امان از-

خونه. باز   میبخور تا بر نیکم از ا  هیآورد درشو بازکرد وجلو ستاره گذاشت:حداقل  رون یب یرفت کمپوت  خچالیسمت  ؟ی ا یطرف

گرفت وبه برادرش   ن یپنجره نشست: ستاره! نگاه ازآه ۀ لب طاقچ وانیداد. س   یبهش نم نحرف زد ۀسرشو باال انداخت. بغض اجاز

 دوخت. 

.  ستیزده بشه استرش براش خوب ن جانی ه د یدکترش گفته نبا یوقت گذشته رو وسط نکش  هی دارشد یب ن یخوام بگم اگرآه یم-

 شو گرفت: نه. با دستمال تو دستش دماغ

تو فال   م یزد ی نقشه حرف م نیا ۀ دربار نی منو آه  یاون شب وقت ادمه یزده بشن،   د یبا ی ول ستیحرفها ن نیدونم االن وقت ا  یم-

 ادته؟ یمن همه جوره تا آخرش باهاتون هستم  یکه گفت  ی تو بود  نیبعد از تموم شدن حرفهامون ا ،ی بود سادهیگوش وا

 آره. -

دست   نیاگرآه ،یسکوت ستاره باعث شد ادامه بده: ستاره! توخواهرم  ؟ی رفت یگذاشت ی کامالً معمول  ۀ صحن هی  دنیپس چرا با د-

  یمجبوره بعض ن یآه کنه؛ یاش فرق م هی مورد قض   نیاما ا ذارم، یهستم که حقشوکف دستش م یکس  نیاز پا خطا کنه من اول

پس   شهیتو وزندگ شیاون به فکرآسا ره،ی بگ  د یرو ند  زهایازچ یلیخ د ی با هدفشبه  دن یرس  یگلسو رو تحمل کنه، برا  یرفتارها

ستاره   ی! اشکهاسایحرفت وا ی مرد پا  هی تا آخرش باهاتم مثل  یگفت  ن یبه آه ی ! وقتیحقش نبود اون رفتار رو باهاش بکن
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پر برداشت و اشکهاشو   ه ی شد جلوش گرفته  یدستمال کاغذ  ۀشد. جعب  ز یزریدستش ر ی تو یاومدن. دستمال ی م نیینطورپایهم

 پاک کرد. 

من    کنهیو فکرم فته یپس م نهیپف کرده بب ۀاف یق نیتو رو با ا  داربشهیازخواب ب نیآه ی وقت ، یبه دست وصورتت بزن یآب  هی بهتره -

 اتاق رفت....  ییگوش کرد و به دستشو وان یدعوات کردم. به حرف س 

بردارشو قبول   یدلقکها، چشماش ونوک دماغش پف کرده بودن. تموم حرفها  نیش عبه خودش کرد. صورت ینگاه نه یی توآ از

بود که خواب   نیآه  ی! صداد یهم ترد د یشا ایحسادت،غبطه  ه؟ یدونست اسمش چ  یبود که نم یزی چ هی داشت، هنوز ته قلبش 

 اومد.  رون یب یی. ازدستشود یرس   شش خونه؟ به گو ی:تو هنوز نرفتد یپرس  یم  وانیآلود ازس 

پلک زد،   ی . چند بار د یازسرش پر ی ستاره خواب به کل دن ی. از دد یبه اون سمت چرخ ییبسته شدن دردستشو یبا صدا سرش 

ستاره باز خودبخود   یلب زمزمه کرد: ستاره! اشکها ری ز فیکرد. ضع یو داشت نگاهش م  ستادیا شیخواب نبود ستاره درچند قدم 

بهت گفته بودم؟!   یکرد: ستاره چ   ینوچ وان یخودشو به تخت رسوند. س  آهسته و    کیکوچ ییشدن. با قدمها ز یرو گونه اش سرر

 چه خبره؟  نجای: ا د یچرخ وان یسرش طرف س 

خودمو    ع یسر یی نجایا دمیشن ی با دستمال اشکشو پاک کرد: وقت  ؟ی اومد  ی : ستاره ازکزشد یخ  م یاومده مالقات. تو تخت ن-

  ی م ؟ی: خوب د یپرس  ن یتو سکوت بهم زل زدن. آه یا  قهیاون دوتا رو تنها گذاشت. چند دق  یهواخور ۀ به بهون  وانیرسوندم. س 

  طنتیبا ش  نی اکتفا کرد.آه  یکنند به تکون دادن سر  ی م ی روگونه شروع به باز ش حرف بزنه باز اشکها گه ید ۀ کلم  هی دونست اگر 

  ی گفت: دار  ی گرفته ا ی بغض شو قورت داد با صدابه زور  ؟ یجوابمو بد  ی قدراز چشمت افتادم که دوست ندار ن یا یعنی گفت: 

 ؟ یزنیطعنه م 

 به پا شد. یخانمم تو دلش دعوت  ۀ من غلط بکنم خانمم! با گفتن کلم-

ستاره چهره شو درهم کرد: زبونتون گاز   ؟یبغ کرده رو به خودت گرفت  ۀاف یق ن یمن مردم که ا  ؟مگهیکن   یم  هی گر ی چ یحاال برا-

  یرو ازش م ی حل شد. اون قدر محکم  که هرنوع حرکت ن یبغل آه ی حرکت تو  هی آهسته دستشو گرفت. تو  ن ی! دست آهریبگ 

ستاره،اما   ی رو در حقم تموم کرد ی انصاف یبرات تنگ شده بود، ب  یلی: دلم خردرو موهاش زد درگوشش زمزمه ک یگرفت. بوسه ا 

. از خودش جداش کرد: اَه!  کنهیم ه یداد باز داره گر ی ستاره نشون م نی ف  نیوقت! ف  چیه شمیوقت از دستت ناراحت نم چیمن ه

  یتو دماغ یستاره رو بازوش نشست با صدا مآرو ی ! مشتادیزق زقو بدم م ی کارت، گفته باشم من از زنها نیبا ا  یحالمو بهم زد

نکن.   ه یگر گه یدوست داشته باشم و طالقت ندم د ی خوا ی پشت دستش زد: ستاره اگر م ینرم ۀ! بوس ی گفت: زق زقو خودت

چه   نی بب یمدت گذاشتم به حالت خودت باش  ه یضربه گفت:  یماساژ دادن جا  ن یبه بازوش زد. ح ی محکمتر نبارمشتیا

  نیسمت آه دشوینگشت تهد . ایمدت روت کار کنم تا ادب بش ه یبرت گردونم  د یبا نکه ی! مثل ا؟یکرد دایجوردست بزن پ

کار اون روزت فراموشم شده حساب اون جداست،   ختم ی نکن چهاردونه اشک برات ر الیمواظب حرف زدنت باش! خ  یگرفت:ه

 کنم، وگرنه به فلک بسته بودمت.   یم  حالتو تیاالنم دارم رعا ،ی کن ه یمو به مو کارتو برام توج ینیبش د یبعداً با
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لحن ستاره نرم   هو ی. یخشن شد  ی لیندارم، خ ی جان تیمن از دست تو امن لدا،یهمون گ شیپ ی ردشدم! بهتره برگ مونیاصالً پش-

 !نیشد:آه

باال   یسر ؟یبپرس  ی خوا ی م ی زی: چد یپرس  د یسکوتشو د ی جمعش کرد. وقت ع ی! لبخند ستاره کش اومد اما سرنیجون آه-

 ؟ی شیمرخص م  ینبود، حاال ک  یزمهمیانداخت: ولش کن چ

 ؟ ی د یقتل مو کش  ۀنقش  ه یپس فردا، چ ایفردا -

 مزه! مسخره!  یب-

  قه ی چند دق هی کرد بعد از  ی ! ستاره مکثیستیکنم که توش ن  یزندگ یتونم تو خونه ا  یستاره برگرد، اون خونه بدون جهنمه، نم-

 شرط داره.  هی  یول  ام یجواب داد: م

 ؟ یچه شرط-

 . ادیگلسو سمتت ن گه ید-

اگرهردو با   ، یو کمکم کن  یکار رو بکنم، انتظار دارم پشتم باش  نیا د یشده با مونیازنقشه مونه،به خاطر زندگ ی جزئ نیشه،اینم-

 ؟ یکن  ی تونه ما رو ازهم جدا کنه، حاال کمکم م ی نم یچ یه میهم باش 

 . دمیفکرامو بکنم تا فردا بهت خبرم د یبا-

 ازش فاصله گرفت.  وان،ستارهیممنون ازت. با اومدن س -

 دن؟یوهر به توافق رس زن وش -

.  نیرو بهت بگم آه ی زی چ هی  د یاما با کنهی تخت نشست: ستاره لطف م  ی رو مبل روبرو وان یقراره فکراشو بکنه و بهم خبربده. س -

و موافق کار    انهیالبته سرگرد هم تو جر  می گرفت ی میتصم ه یبا هم   نیبه سمت جلو خم و دستهاشو رو زانو ستون کرد: منو وشاه 

 ماست.

 ؟ یمیچه تصم-

 نقشه رو ادامه بدم.  نیدونه، قرار شده من ا  یپراسترس وفشار نم یرو مناسب کارها تتی دکتر وضع-

 تو؟  یواسه چ -
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  یکار مهم یبرا  می کن عه یشا می خوا یباشه، م یشیخوب که به دور از هر تشو ی جا هی  یر یم ، یبمون نجا یا د یدوران نقاهتت رو نبا-

باهاش حرف   یتوهم تلفن  میگ یبهش دروغ م  می شک کنه دار د یشرکتم، گلسو نبا ی تو تو ۀند یو من نما ی ز کشور رفتبه خارج ا

 . یبرگرد یتون یماه نم  ه ی تا  ی کن  یوقانعش م  یزنیم

 کنم.   یمشکل منه خودمم حلش م  نیپرونده باز بشه ا نیا  ی خوام پات تو ی نم وانیس -

پسر خوب   هی کنم، توهم مثل   یکه بتونم م  ینجاتش هر کار   یگرده، منم برا ی پرونده به خواهر من برم نیسرا هی نره  ادتی-

 . تیسرخونه و زندگ یبرگرد ی تون  ی! اون وقت مفتهیب  ر یگ روان یس  یمادردامون ور دل ستاره، تا وقت ۀ خون یریم

 . رمینم ییمن جا-

 . یر یخوبم م ی ریتو م-

 کنه.    دامیتونه پ  یگلسو راحت م ه یکین شهرکوچمادردامون؟ لوشا ۀ حاال چرا خون-

 . دمیبذارم بعد خبرشو بهت م انیدر م  نیهم دارم اول با شاه یا  گهیفکر د   هی فکرنکرده بودم،  نجاش یاَه! به ا-

 نداره.  یکه  دوم   هیی ناتو ه یشناسم  ی بذار خودم به کارم ادامه بدم گلسو رو من م د،یکن ی اشتباه م نیدار  گمیباز م-

 .... میزن ی اصالً حرفشم نزن حاال بعد درموردش حرف م-

              ************************************ 

تش نشسته واخم کرده به ستاره  از لوشان بره تهران. تو تخ یمدت  یبرا نیوسرگرد، قرارشد آه نیازصحبت کردن با شاه بعد 

بغ   ی نطوریاگر قراره ا نی. اومد کنارش نشست: ببد یکرد. ستاره دست ازکار کش ی که درحال بستن ساکها بودن نگاه م  وانیوس 

کنم و مطمئنم که تو   ی اون وقته که تموم نقشهاتون رو نقش برآب م ام، یباهات ب شمیمجبورم  ره،ی گ  یدلم آروم نم  یو بر   یکن

به عمو ستارت زنگ زدم تو هتل   ، یبر د یبا ی چه نخوا یکرد: چه بخوا ی درحال بستن درساک غرولند  وانی. س یخوا ینم نویا

  ۀبه پسرعموت بگو. با همون چهر یشتدا  یبمونه هر کار  شتیسپردم پ نیبرات اتاق رزرو کرده، اونجا جات امنه تره، به نو

 .نینشسته اش گفت: مگه بچه ام که برام مراقب گذاشت رغضبیم

هر   یتون ی! کارت شده غر زدن. ساک رو دم در گذاشت: من مواظب ستاره هستم تونگران نباش، میبچه هم بچه تر  هی االن از -

ره سروکله اش  دخت  نیرسونم، پاشو! پاشو زودترحرکت کن تا ا  یاخبار روز رو بهت م یمنم هر از گاه ی ریروز باهاش تماس بگ 

 اونجا مراقب خودت باش.  زنمی بهت زنگ م شه یگرفته گفت: دلم برات تنگ م ی چهره ا بارفت. ستاره   رونینشده و ازاتاق ب دایپ

 کنند.  یم  رونمیخواد برم دارن به زور از خونه ام ب یدلم نم-
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مراقب   ید ی داد: قول م  رونیسشو با آه بنف  ؟یبفهم ی خوا یتو براشون مهمه چرا نم  ی نکرده، سالمت رونت ی ازخونه ات ب ی کس -

  نیگفت. جدا شدن ازآه  یفی ضع ۀچشم رو هم گذاشت وبل  ؟ یو جواب تماس هامو بد   یاز خودت دورنکن تو یگوش   ،یخودت باش 

  نیاومدن. دست آه ی م نییفرورفته واشکهاش دونه دونه آروم پا نی آه  وش به خودش اومد که توآغ یبراش سخت بود..... وقت

  الیپس بذاربا خ کنه یات رفتن مو دو دل م  ه یگر شه،یشد در گوشش زمزمه کرد: خانمم دلم برات تنگ م نییپشتش باال وپا

م فکر کن باهام  االن ی نسه هفته بدون من سرک ی گرفت: تو که تونست طنتیلحنش رنگ ش  کشه، یراحت برم فقط  دوهفته طول م

اومدم پشت   ی م دنت ید ی هر روز برا  ی اش نشست: بدجنس! درسته سه هفته ازت دور بودم ول نهی. مشت ستاره رو س یقهر

. ستاره رو از خودش جدا کرد. صورت  دنی به سقف چسب ن یآه ی. ابروهارهیشدم تا دلم آروم بگ  یم  میخونه قا یروبرو  یدرختها

ازم   یسراغ  چیهمه خودت هستن که ه  ی فکرکرد  ه؟ی زد: چ یبود. لبخند  یدنید  نیآه  ۀافیشد. ق  ابق نیآه  یستاره تو دستها

 ؟ یگرفت ینم

  گه ید به یمشت ستاره تو شکمش نشست: غر ؟ یزدیم د یو پسر مردمو د  به یغر ه ی ۀ دم خون  ی اومد  یم   ید یتو خجالت نکش  نمیبب-

 ! ه؟ی کدوم خر

کنم.   ی وگرنه خودم اقدام م  یعادت بدتو کنار بذار نیکن تا برگشتنم ا  ی ! سعرهیستاره حواست باشه داره آمار دست بزنت باال م-

 . یکار مزدوج نش ی زن رزم ه یبا   یخواست یبه گفتارش داد: م  یلحن لوس 

روگونه اش کاشت   ی ستاره به وجدش آورد. بوسه ا نیریخوردمت ها! لبخند ش  ید یوقت د ه ی ، یدم رفتن ز یقدر کرم نر نیا-

 زدن هاتو جبران کنم.  نیتموم ا یکنم تا تالف   یرو به پا م  یکه ماجرا تموم بشه بساط عروس  نی:همد یومحکم توآغوش کش

 نرم؟  شه ی. عاجزانه گفت: ستاره نمسادهیساعته لنگه پا دم در منتظر تو وا ه یبدبخت  ۀپاشو! پاشو اون رانند -

استراحت کامل   د یدکتر گفته با ی بر رونی سفارش کردم  نذاره از هتل ب ن یمراقب خودت باش، به نو ی ریم  ،اونجایبر د ینوچ! با-

 و دار و دسته اش!  روان یدنبال س  ی راه افتاد یواشکیو  یگذاشت  رپاینشنوم دستورات دکترت رو ز نیآه ، یداشته باش 

. خواست ساکو بلند  د یکن  یبچه ها باهام رفتار م ن یاون وقت ع رمیگ  ی رو هم برعهده م گه ینفر د  ه ی ت یدارم مسئول  یناسالمت-

  د یفت نبا:مگر دکترنگ سادی! ستاره اخم کرده و دست به کمرجلوش وادم؟یهوا: چته دختر؟ ترس  د ی متر پر ه یستاره   غ یکنه با ج

 ! یبلند کن نیزسنگ یچ

 !وانیستاره برادرشو صدا زد: س  نه؟یلباس توشه کجاش سنگ   کهیساک فقط چند ت نیبابا! ا یا-

 بله! -

 کله شق باشه....  نیمراقب ا یزنگ بزنم چهارچشم ن یبه نو د یبا کنهینم تیبه خودش باشه اصالً رعا  ن،یلطفاً ساک رو ببر توماش -

 مجبور شد که بره....  ی بود ول یناراض نکهیباا



 من ستاره  دیام

450 
 

                    ********************************** 

رو   گهیبهش افتاد..... همد  نیشد چشم نو  ادهیکه پ ن ی. همد یکش ی از قبل دم درهتل انتظارشو م نی . نودنیهتل مورد نظررس  به

 !؟ یدل بکن  اریاز  یشد  یتوآغوش گرفتن: به به باالخره راض

گفت:   نیدر حال درآوردن ساک ازعقب ماش   نینگاهش کنه. نو یباعث شد سؤال ن یسرخوش نو ۀدلم نذارکه خونه. خند دست رو -

به هتل مجلل روبروش اشاره کرد:   یی. با ترشرومیخوش بگذرون یتا به دور از هر دغدغه ا  ییکنار سواحل هاوا م یمثالً منو تو اومد 

! دست  می خوش  یاد یدر واقع از زور مرفه بودن، ز م یندار یمشکل چیوه   می ا رهیجز هی وسط  هم ما  ه یی هاوا نجایبله! مشخصه که ا

که همه   یزندگ  م یکن  حیخودمون تفر یبرا  ییاهویمدت به دور از هر کار وه ه ی! بده ریسخت نگ  ادیرو شونه اش نشست: ز نینو

 ..... ومدهین  یکیبه تو  یخوش  گهیکرد: برو کم غر بزن د تشیداداش!     به سمت هتل هدا  ستیاش کار ن

سه تخت تو اتاق   دن ینداشت. با د یمشکل  چیه ی زی بود. ازنظر تم یکامل وعال  زش یکرد. همه چ  یرو بررس  تیسوئ نگاهش

خوش   ی لیخان خ نیآه  نکهیگذاشت وگفت: نه ا ی واری ! ساکو کنار کمد دم؟ی ما که دو نفر ؟یسه تخته رزرو کرد  یچ ی:براد یپرس 

همراه شد.چشم    ی! نگاهش با لبخند مرموز هی و پر  یخاص که اسمشون حور  زموارد کنارش بخوابه! البته به ج یکس  ذارهیخوابه و م

 ! هیزیخوب چ ایبهش رفت و با تشر گفت: خجالت بکش! ح ی غرّه ا

 بودم.   یری پسر خوب و سربه ز ش یپ ۀق ی من که تا چند دق  یخوب خودت شروع کرد -

داد: دست رو دلم نذار که خونه    رونیب یسوزه. نفسشو مثل آه یکژال! دلم از االن براش م چاره ی! بیته منحرف بودن  نینو یعنی-

  ی زده؟ اومد لب تخت نشست: اون بدبخت حرف یشده؟ کژال حرف ی: باز چد یجون. خودشو رو تخت دو نفره انداخت وپرس  نیآه

 تهران.  ارمشیمدت ب  هی برم  ذاره یمره، نیگ  یم وارسختیژ ن یکم ا  هی نداره بزنه 

 بود؟!  دوار یام  شهیم یعن یبا دستش پشت گوششو خاروند:  ره؟یبرات بگ  وار یبا ستاره حرف بزنم تا اجازه شو از ژ یخوا  یم-

لطف کن حوله   رم یبگ  ی دوش   هی  رمی. بلند شد: مکنهیقائله، تالش خودشو م ی ادیستاره احترام ز یبرا واریدونم ژ ی که م  ییتا جا-

 مو بذار پشت درحموم.... 

  ی از رو یازتو آشپزخونه اومد:چند بار تلفنت زنگ خورده. هنگام برداشتن گوش  نینو یتنش عوض کرد. صدا  ۀبا حول لباسهاشو

کردم دو   ی به گوش  یکنم. نگاه  یصداش بلندتر از قبل اومد: دارم قهوه درست م ؟ی کن یکارمی: تو آشپزخونه چد یپرس  یعسل

قهوه از   ین یبا س  نیرفته به گلسو زنگ بزنم. نو ادمی ی: وا د یکوب  شیشونیپ رو  ی هم از گلسو بود. دست ی کیس از ستاره تما

 : گلسو؟!  د یاومد متعجب پرس  رون ی آشپزخونه ب

 . تماس برقرار شد: الو گم یاش مفصله برات م هی قض-

-.......... 
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 ؟ یشیم یحاال چراعصبان-

-......... 

 اومد. ش یپ ییهوینه به جون تو! -

-......... 

فراموش کردم بهت   نیهم ی داشتم که خسته ام کرده، برا  نیاومدم وقت سرخاروندن ندارم، چند تا قرارداد سنگ  یاز وقت  نیبب-

د: باشه! من  گوشش بر   کینزد وی کرد نگاه کرد. دوباره گوش  ی که قهوه شو مزمزه م  نیاز گوشش فاصله داد و به نو ویخبر بدم. گوش 

خودم گذاشتم، بهش   یرو جا ی کیبرم، درنبود من  د یهم هست که با گهیمهم د ۀ جلس ه ی دارم وقت ن  اد یخوام، گلسو ز ی معذرت م

 حرف اون حرف منم هست. ،یبهش بگ  ی تون  یم  یخواست یسپردم هواتو داشته باشه، هر چ

-.......... 

 قطع کنم. د یبا  یندار ی آره! کار-

-......... 

بره بهت زنگ   ادم یچون اون قدر سرم شلوغه ممکنه  ریبار باهام تماس بگ  ه ی  یتو هم مواظب خودت باش دو روز  زم یباشه عز-

به مبل وپا رو پا انداختن   ن یدادن نو  هیپرت کرد. تک یروعسل ویقطع کرد. گوش  یخداحافظ ه یبزنم. چشماشو تو حدقه چرخوند با 

 االن نگم به خدا حوصله شو ندارم. شهیازش خورد: م ی کم ه ی است. قهوه شو برداشت  حیضد منتظره تودا  یو طرز نگاهش نشون م

 شده؟  دایهمه سال سروکله اش پ نیچرا بعد ازا-

 دونم.  ینم-

 دم خوشگل هم  درآوردم.   هی و   هی و گوشهامم مخمل  هیآهان! االن منم رنگ پوستم خاکستر-

ماه به حال خودت گذاشتمت، نگو    هیبده، فقط  حیالبته بالنسبت اون زبون بسته. مشتش رو بازوش نشست: زود باش برام توض-

 . یگ یرو برام م ز یبدون کم وکاست همه چ خبرم، یاتفاق افتاده ومن ازشون ب یکل

 ! نینو-

بازکرده؟ اصالً ستاره   تیهمه مدت دوباره پاشو تو زندگ  ن یو زهرِهالهل! بگو چرا گلسو بعد ا  نیو کوفت! نو  نیو زهرمار!نو  نینو-

 از قهوه شو خورد.  ی کرد. جرعه ا  نییدونه؟ سرشو باال وپا  یموضوع رو م  نیا
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 ! نیمنتظرم آه-

 . یبدتر وان یتو که از دامون و س -

 کردم.   یاونام حق دارن! من بودم فلکت م-

 ....یتو نبود پس خدا رو شکر که  -

 جورتو بکشه؟  د ی بدبخت با وان یگفت: حاال س   نیآه  یحرفها دنیازشن پس

 اوهوم. -

 . یبر ینگاهم نکن! اگر بلند بشم جون سالم به درنم ی تا از قافله عقب نمونم؟ اونطور ی زنگ بهم بزن ه ی د یاوهوم ودرد! نبا-

  ی: حاال مد یآشپزخونه رفت. درحال شستن فنجونها پرس  فنجونها رو جمع کرد و سمت  نیسپرده؟! نو  یستاره منو دست ک نیبب-

  نیازخارج دستورات الزمو صادرکنم. نو نمی بش د ی! باگهید  یچی داد وگفت: ه  هی به کانتر تک ؟یکارکنیچ  انتیخ سیتند   نیبا ا یخوا

  ره یرنگ آرامش بگ  یتو قراره ک   یزندگ نی و دستهاشو خشک کرد: ا د ی کش  رونیب یکاغذ  الازدستم  یپس ازفارغ شدن از کار، پر 

نشست و روشنش کرد: بهتره لباسهاتو تو   ون ی زیتلو  یجلو  نی. نوتیسوئ  ک یشد تو سالن کوچ دهیکش ن یدونه؟! همراه نو یخدا م

زسرت کم نشه! اگرکم  مو ا ه یباشم  مواظبت د یتأک  یلیستاره خ ،یچشمت باشه که فراموش نکن ی داروهاتم جلو   ،یکمد جا بد 

 یکه تو اتاق در حال جاساز ی نیبرگشت سمت آه هو یکرد   ی. داشت کانال عوض مذارهیزنده ام نم ؟یشناس  یبشه ستاره روم 

 ه؟ یچ  گه یاز تو اتاق اومد: د ن؟صداش یآه گم یلباسهاش بود: م

 ه؟ ی بسته گذاشت واومد تو سالن: منظورت چ مه یبه نظرت کژال هم مثل ستاره دست بزن داره؟ در کمد رو ن-

هم اند!   کیتوج  ک یکه دخترخاله اند وج نهای گفتم ا کنه یشده جبران م   ی هرطور ی تالف ی برا شه یم ی آخه هر وقت ستاره عصبان-

ترسم.چشم  ی خورده م ه یافراد  نیکتک نخوردم از ضربه شست ا یز کسمنم تا حاال ا نکهینکنه اونم دست بزن داشته باشه؟ نه ا

 کنه؟ یفکر م ی نطورینامزدش ا ۀ اردرب  یبهش رفت:خجالت بکش! کس ی غرّه ا

کار    یزن رزم  یدوباره به کارش مشغول شد درهمون حال گفت: خوب  نی گذاشته. آه  ریستاره روش تأث د یدونم گفتم شا  یم  یچ -

بلد باشن  ی زیچ ه یالاقل زنامون  میری بگ  ادی یحرفه ا هی  م یبر میخوره، منو تو عرضه نداشت ی جاها به دردت م ی که بعض  نهیا

  ن ی. نورهیبا ستاره تماس بگ رو برداشت تا   شویجا داد برگشت تو سالن.گوش  یی باال مد تموم شد ساک رو داخل ک نیخوبه. کارآه

 شد.  ونیزیتلو یهم سرگرم تماشا

 ؟ یسالم خانمم خوب -

-......... 
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 ... دمیببخش حموم بودم بعدش لباسهامو تو کمد چ-

-......... 

 . یزنیباشه حاال چرا داد م -

-......... 

 نه فدات مراقب خودت باش.-

-......... 

 شرکت کمکش کن.  یهارو داشته باش، تو کار وان یس  یستاره،هوا  نیبب-

-......... 

 راحته.  الم یخ یتو که باش -

-.......... 

 رسونه خداحافظ. یهم سالم م  ن یباشه نو-

 ستاره بود؟ -

 آره. -

 ؟ یکژال باهاش حرف زد  ۀ دربار-

داد: بلند شو    هی تک نه یتو درگاه در دست به س  نیکه نو د ی. برگشت تو اتاق و رو تخت درازکشزنمیبذاربرسم، شب باهاش حرف م-

 . یواری چهارد نیدلم گرفت تو ا م یبزن ی دور ه ی رون یب میبر

 . امیباهات م یبخوابم بعد هرجا خواست یدوساعت ه ی راهم  بذار  ۀ خست نینو-

 کجا؟   نی: نود یکه پرس   د یخوشخواب! لباس پوش -

 گفت...... ی و باشه ا د یمنم اومدم. رو دست چپ خواب  ی داربشیاز خواب خوش ب یتا جنابعال  رون، یب رم یدارم م-

 دهایانداخت و با سروصدا وارد شد. خر د ی ششم رفت. کل ۀآورد. با آسانسور به طبق  رونیرو کرده بود از صندوق عقب ب ییدهایخر

جا داد. برگشت تو اتاق خواب و چراغها رو روشن کرد.   خچال یها رو تو  یهنوزخواب بود. خوراک  نیاوپن گذاشت. آه ی رو رو
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با   د یپف کرده اش کش یبه چشما ی. دستد یرو دست به کمر باال سرش د ن ی. نودارشد یبه چشماش خورد وب م ینورچراغ مستق

 : ساعت چنده؟ د یپرس  یگرفته ا  یصدا

 ؟ یگفت  یکه م یبود همون دوساعت ن یهشته، ا-

 رفت....  یی اومد و سمت دستشو نییخسته بودم. از تخت پا یلیخ-

من اومدم. کنارش رو کاناپه   یدارش ی. با اخم گفت: گفتم تا تو بی: تو قراربود دوساعته برگرد د یاومد پرس  رونیب یی ازدستشو ی وقت

هتل   ریبه مد  ، یاومد گرسنه نمون ی کردم که اگر قحط د یخورده خر هی به ساعت کرد وگفت: ینگاه ؟ یداشت کاریچ رون ینشست: ب

 رو گرفت... رهتل یمد  ۀشمار ن ی. نوکنهینم یگفت: برام فرق  یحوصلگ  ی برامون باال. با ب ارن یغذا رو ب میی نجایا کهیبگم تا زمان

                ********************************* 

  ی باشه عصب گه ید  یکی ن یب رهیز ر یز نکهیاز ا وانیکرد. س   ینگاه م  وانیس  یبه کارها ق یودق ز یر یل یپا رو پا انداخته بود خ گلسو

 ؟ یبگ  ی خوا یم  ی زیچ ؟ یخانم داراب هی: چد ی کش ی شد. نفس پرحرص یم

:  د یکش ز یم ی پرت ودستهاشو تو هم قفل کرد، خودشوبه طرف گلسو رو  ز یم ی ندارم تو کارتو بکن. خودکارشو رو ی کار  زمی نه عز-

  ز یم کی. اومد رو مبل نزد دمیمن گوش م  یرو بگ  ی کن  یمزمزه اش م ی تو دهنت دار نجایا یاومد  یاز وقت ویبهتره اون حرف 

به آسمون رفت: زن   وان یس  ی ابرو ؟یهنوز زن نگرفت ستیتو ن  فیح گمیداد: م  بروش مرد رو  لیتحو  یی و دلربا  باینشست لبخند ز

 به شما داره؟  یگرفتن و نگرفتن من چه ربط 

 . امیهات راه بتونم با یم  ن یتا اومدن آه ی اگر بخوا-

من   زمیندارم. گلسو از رو نرفت:عز حانهیوق  یشنهادهایجور پ نیبه ا یازیمن ن  د، یبهتره حد وحدود خودتون رو بدون ی خانم داراب-

 فهمه.  ی نم ی زیمنو تو چ ۀکس از رابط   چیه ینگ  نی نگفتم، اگر به آه ی زیکه چ

. به  رونیب د یی بفرما نیندار ی ا گه یکار د د،یزن ی حرف خودتون رو م یشما ه  رم یگ  یم  دهیمن نشن  یخانم!هرچ د یخجالت بکش-

تو   د یکش  ی کنم. پوف کالفه ا  یلطف ها نم  نیاز ا ی بدون من به هرکس نو یاما ا دمیم شنهادیگلسو برخورد: درسته دارم بهت پ

 جادوگر خالص بشم.  نیشرّا از معجزه نشون بده تا   هی ایدلش گفت: خدا

 گفت: منو!  متر یکم مال  هیگلسو   نم؟ یبب د یبا و یک  یلطف ها بهم بکن ن یمن نخوام ازا-

کارم دارم.    یلیمن خ د یی! بفرمایخانم داراب رونیب د یی. دستشو سمت در درازکرد: بفرمانیبهتره احترام خودتون رو داشته باش -

اومد. پشت سرش ستاره وارد شد. از   رونی ازاتاق ب جناب تاد و  میرس  یبه هم م  ی ول  رمیسرخ شدن: باشه! م تیچشماش ازعصبان

 ؟ یبغ کرد  ینطوریزده تو برجکت ا ه؟ ی:چستادیا زیزد وکنار م ی برادرش لبخند  رغضب یم ۀ اق یق دنید
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حاال   ،یامضا کن د یرو با نهایگذاشت: ا زی م  یکاغذ رو  ی . تعداددمیدختره کش  نیازا ی کاف ۀ نگو که به انداز یز یچ گهید  یک یتو -

! چرا من  یشنو ی نم ی چون جواب یکرد: بهتره نپرس  ی به برگه ها نگاه وان یس  ؟ینجورآمپرچسبوند یبهت گفته ا  ی بپرسم چ شهیم

 . ادیخودش ب نیآهرو امضا کنم؟ بذار تا  نهایا د یبا

... برگه ها رو  کرد ستاره نشونش داد.. یامضا م د یرو که با ییگرفتم و با دامون هماهنگ کرده نگران نباش. جا نیاجازه شو ازآه -

  طنتی. ستاره با ش نمیکس رو بب چیخوام ه یگفت: فعالً نم  یبا بدخلق اد؟یپشت در منتظرته بهش بگم ب یکیاز دستش گرفت: 

 اد؟ یترشد: بهش بگم ب قیاومده؟ لبخند ستاره عم لدایرو ستاره باال اومد: گ ی نگاهش به آن شه؟با لدایاگر اون شخص گ  یگفت: حت 

کلمه در حد مرگ   نیدونست ازا ی . مسسیییییداخل. ستاره تا دم رفت، دوباره برگشت: چشم ر ادین ی بگو فعالً کس یبه طالب -

 .... رونیبهش برسه خودشو ازاتاق انداخت ب وانیدست س   نکهینفرت داره و قبل از ا

که نگو.   ه یهربون باش اون قدرعصبانتو، باهاش م ی رفت ن یتو سالن انتظار نشسته بود. ستاره با لبخندگل وگشاد گفت: بب لدایگ

حالش خوب   نه یتا آخر بازشدن: نکنه برم داخل سرم داد بزنه؟ ستاره سمت درهلش داد: برو دخترخوب! تو رو بب لدایگ یچشمها

 ......  شهیم

  زی آهسته به م ییبا گامها ؟یسادیاونجا وا ی چ یانبوه کاغذها باال اومد:برا ی از رو وانیکه بسته شد همون جا موند. سرس   در

  هیباعث شد  لدایسکوت گ  لدا؟یشده گ ی زیاومد کنارش نشست: چ وان یشد وسالم داد وهمون جا هم نشست. س  کینزد

 خورد.  یزیبهت گفته؟ هوم؟ سرش تکون ر یز یباالآورد: ستاره چ وسرشو  لدایگ ۀ رچونی خودش بزنه. دست برد ز شیپ ییحدسها

  یکرد، خواسته خواهرشوهر باز شهینم شی! کارنهیسربه سرت بذاره عادت ستاره هماون خواسته  لدایستاره! گ نیازدست ا-

 ستاره تو سکته دادن استاده.  نیکه از راست هم راست تربود ا  زدیحرف م یداد: طور  رون ینفس حبس شده شو ب لدای. گارهیدرب

 درعوض مهربونه. -

  رون ی زده بود ب رشالیاش موهاشو که از ز  گه یگذاشت و دست د لدایدستشون پشت سرگ  هی ؟یبمون نیآه  یجا د یبا ی اوهوم! تاک-

خودمون؟    ی سر خونه وزندگ م یریروش زد: بعدش م ی فی رو گرفت بوس ظر وان یکم ممکنه طول بکشه. دست س   هی نوازش کرد: 

 .یرو ازنظر گذروند: حتماً خانم لدایتموم صورت گ 

 نش؟یریهمه مدت بگ  ن یبعد از ا ن یکه هنوز نتونست  هی چه جورآدم نیگ یکه م  ی روانیس  نیا-

 کنند.  یم  رش یزود دستگ  یلینمونده خدا بخواد خ ی زیچ گهید   ی! ولکنهیرحم نم زیچ چیکس وه چ یکه به ه ه ی آدم  هی-

 برسه.  یبیخواد بهت آس  یدلم نم  ،یقول بده مراقب خودت هست وانیس -

 چشم مراقب هستم! -
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کردن! االن   یم   یباز ن یتو رو وارد ا د یهمسرشه! نبا گهیباشه ستاره د یکرد؟هرچ  یم  یدگیرس   هیقض نیبه ا ن یشد خود آه ینم-

! ستاره خواهرمه! من  لدایگفت: گ یبا دلخور   د یرنج لدایگ  ۀد یاوضاع و احوال؟ ازحرف نسنج نی چه وقت خارج رفتن بود تو ا

ستاره شده مشکالتش هم دو   یوارد زندگ ی نداره اما از وقت ی هم ربط نیبه آه که   هی میقد  ۀمسئل ه ی ن یا دم،یجونمم براش م

که توش دست وپا   ی باتالق نیازا یخواست ی ازشون نم ؟یانتظار کمک نداشت الی! از دامون ودانیستاره ا یبرابرشده، فکرکن تو جا

ازت نداشتم!   و یحرف ن یهمچ هی ! اصالً انتظار هبردارش  یهرخواهر  ی! حاملدایگ  ؟یبهشون نداشت د ی چشم ام  ارن؟ یدرت ب ی زدیم

. بعد  رهیبگ  ن ییگاز وسرشو پا شو یریباعث شد لب ز وان یکنم. لحن دلخورس   یم  یاگر ازدواج کنه بازم براش همه کار یستاره حت

  یم عذرته زدم مک  یاز حرف وان ینشسته بود نگاه کرد : س  زیکه بغ کرده پشت م  یوانیسرش باال اومد. به س  یمکث طوالن هی

 خوام! قصدم آزار دادنت نبود. 

  یخوا یم  یچ ۀ : دربارد یلرزون پرس  یی با لبها د یپر لدا یخورده فکر کنم. رنگ ازصورت گ ه یخوام  ی م ی تنهام بذار شه یم-

   ؟ یفکرکن

  یمن که..... معذرت خواه وان یشد ومهار کرد: س  یم  ریکه داشت سراز  یشروع به لرزش کرد اشک  لدایگ ۀ خودمون. چون ۀ دربار-

 کردم. 

اما   دم یواکنش نشون م ع یتو! سر یحرفها  هی شب ینظر  ه ینظر بده اونم  ه یخانواده ام  ۀ دربار ی هستم که اگرکس ی! من آدملدایگ-

رام با ارزش وقابل  بهت نزنم چون ب  یکه بوده کنترل کردم تا حرف نامربوط یینگرفتم، خودموتا جا یموضع  چیدر برابر تو ه

تونم فکر بکنم    یمادرمه، بهم حق بده واکنش نشون بدم! اصالً نم ادگاریتنها  زهیخانواده عز کل  یستاره برا ز، یوالبته عز یاحترام

  یکه تک تک اعضا ی خاص خودشو داره همون طور گاهیکه بخواد زنم بشه جا  یبگم اون کس نمی! ایزد  ی حرف ن یهمچ هی تو 

مدت بهم   هی خوام  ی! ازت م لدایداشته باشن، گ ی منفافکار گهیپشت سرهمد  دمیکدومشون اجازه نم چیخانواده ام دارن اما به ه 

خوشت   اد یمن ز ۀخانواد  ایکه تو از ستاره  کنه یم  یجمله رو تداع هی حرفت برام  یفکرهامو بکنم،معن یی تا تو تنها  یفرصت بد 

باالرفت وبه سکوت دعوتش کرد: االن نه! اون قدر ازحرفت تو شوکم که   وان یحرف بزنه که دست س دهن بازکرد تا   لدای..... گادینم

رو صورتش ُسرخوردن. بلند شد و آروم اتاقو   لدایگ  یبهتره. اشکها ینطوریا می نیرو نب گهیمدت همد   ه یمغزم هنگ کرده بهتره تا 

 ترک کرد.....

  هی با گر د یرو د لدایپنجره ثابت موند. گ یدورخودش زد و روبرو  یچرخ ی . با صندلد یبه صورت خسته اش کش ی دست ی کالفگ  با

کار رو کرد تا   ن یرو داشت اما ا لدایگ  ی. سوار شد و رفت. دلش هواسادیوا  یتاکس  هی  یکرد. بعد ازمدت ی رو ط ابون یعرض خ

 خانواده اش باشه.... ۀ به خصوص اگر دربار ارهین زبونرو به  ی هرحرف گه ید  ادیحساب کار دستش ب

 . میکن  یرو پرداخت م اتهایبه موقع مال شهیآخه ما هم ی ریبگ  فی ازاداره تخف ی : نتونستد یکرد پرس  اتیمال  ستیبه ل ینگاه دامون 

کرد حتماً   د یی تأ ره یمد  ئت یکنند اگره یگرفتن گفتن تو جلسه مطرحش م  ی کپ  یسر ه یها  ستی چرا باهاشون حرف زدم، ازل-

ها رو توش گذاشت و برگشت سر    جاش نشست:  ستیرفت ل یات یمال ی پوشه ها لی. دامون سمت فادنیم ف یبهمون تخف
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باهاش حرف زدم، حالش   روز یقبل ازخوردن گفت: د خت یآب ر یوانیخودش ل یچه خبر؟ حالش خوبه؟ ستاره از پارچ برا نیازآه

 تکون بخوره.  ذاره یمثل شمر باال سرش مونده ونم ن یبهتره نو

 ؟ یحرفو بزن نیا ادیدنده. بعد ازخوردن آب گفت: دلت م ه ی خودش! لجباز و  ۀ لنگ  ه یکیبراش خوبه!  نینو-

  نیعشق آه  ف یحر یکس  ادیعشق وسط ب  ی بود از دست بره، اگر پا فی ح نی،آهی اومد  ش یخوشحالم که تو زندگ ی لیستاره خ-

 .نیهمو داشته باش  ی هوا شهینم

 . ستیهم ن ی نباشه ستاره ا ن یدامون جون! آه-

 . ستاره با موافقت سر، به دنبال دامون راه افتاد.........می سر به معدن بزن ه ی م یبر ی من ازجانب آهو ممنونم! موافق-

               ****** ****************************** 

ندونه   یخوره، هرک ی مردک مغرور بهم م نیداره حالم از ا  گهید رسه؟یوقتش م ی دوخت:پس ک روانیشو به س  ق ینگاه دق گلسو

 نشسته بود انگارهمه بهش بدهکارند. ز یپشت م ی ژست ه یتموم اون همه دم ودستگاهه! با   س ییر که یمرت نیا کنه یفکرم

خودت   شیپ  ینشونه رفت: تو چ روان یگلسو سمت س   زی! نگاه ت ؟ید ینشون نم  لیخوشگل تما یجورمردها نیتوهم به ا  نکهینه ا-

دار بکنند.   حه ی له بشم و غرورمو جر یکس  ی پا ری ز ذارمیاز اهدافم برسم اما نم یبکنم تا به بعض یممکنه هر کار  ؟یفکرکرد 

که دخترها   می ازهمون افراد ی منم جزئ ؟یکن  یقبول م  ؟ یمن ازت بخوام چ: اگرد یرس کرد با خباثت کامل پ  زیچشماشو ر روانیس 

 شکنند!  یبرام سر ودست م

 عمراً!  گهیکه د  ی! اگر تو باش یدار  فی تشر  یهه! چقدراز خودراض-

 ! یکن  کاریچ د یبلند شو برو تا بهت بگم فردا با ،یزنی وگنده تر ازدهنت حرف م یش یپررو م ی لیخ ی دار گه ید-

 فته؟ یب  یفردا قراره چه اتفاق-

 نداره..... ی به تو ربط گهید نشیا-

 ؟ یریازش بگ  یرد  هی  ی: تونستزدیحرف م لشیبا موبا ی درحال رانندگ گلسو

-......... 

 بزنم.  نیرو زم  یضعو روان یس  نیا ۀخوام پوز  ی م ی خبرخوب بهم بد  ه یدادزد: بهتره زودتر  تیباعصبان

-......... 
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که    ستمین ی من اون دم ی! بهت نشون می: کثافت عوض د یلب غرّ ر یداشبورت پرت کرد ز ی رو ویگوش   یمنتظرم وبدون خداحافظ-

 .... یکن  یفکرم

  گهید ییحواسش جا د ید  یبردارش گذاشت. وقت  ی اومد جلو رون یکه صدف درست کرده بود از آشپزخونه ب  ی شربت وانیبا ل ستاره

 ؟ی د یپرس  ی زیبه خوش اومد: چ وان یس  ؟ییجلوش تکون داد: الو! داداش کجا یاس دست

: خسته ام،  زگذاشتی م یودوباره رو  د ینوش  ی شربتو برداشت جرعه ا وان ی! لیتوخودت  یبرگشت یحواست کجاست؟ از وقت گمیم-

 وان؟یشده س  ی : طورد یهم خسته ام. ستاره نگران پرس  یلیخ

 گفتم.  ینشده، ازنظر فکر  ی زی نه! چ-

  ادی! زستی بد ن ی کم استراحت بد  ه یهم  چارهی اون مغز ب ،بهیر یم الیکمتر دنبال فکر وخ ی نطوری ا ی استراحت کن یبهتره بر -

 شربتو برداشت وبه آشپزخونه رفت....  وانیل ده یو اِرور م  کنهیهنگ م یازش کاربکش

کرده بود. پوف   رونشیاتاق ب نیازا شی. انگار نه انگار چند روز پزدیحرف م ی گلسو روبروش نشسته بود وداشت براش ازهر در باز

  نیشمتوجه ب  یخوا ی چرا نم ؟ یخانم داراب  نیخوا ی م یداشته باشه: شما چ ی میتموم تالش شو کرد تا لحن مال  د یکش ی کالفه ا

خودش   یگلسو گرفته شد اما به رو   ۀ. چهرنی! قبالً هم بهتون گفتم احترام خودتون رو نگه داره؟ی کامالً کار  ۀرابط  هی ما   ۀرابط

جون با من راحت باش، تو   وانینازک و پر از ناز وعشوه شروع کرد: س  ی زنانه اش استفاده کرد با صدا ۀازحرب  شهی. مثل هماوردین

معلوم مثل   ینشه: از قضا ی عصب نیازا شتری به سمت باال گرفت تا ب  ید سرشو به همراه آه بلن  نباریاش با من. ا هی بده بق ی فقط اوک

با خودشون حرف   ن ییایآوردن ب فیراسخ تشر ی خانم ،هر وقت آقا رونی ب د ییبفرما م، یرو بفهم گهیما حرف همد   ستیقرار ن نکهیا

 ی. به گلسو حسابد یسمت درکش هودستشو ب   د ییخانم محترم! بفرما د ییکارها ندارم بفرما  نجوریا یمن وقت اضافه برا نینبز

  نیازا وان ی. س میمونم تا کارت تموم بشه با هم بر  یجا خوبه منتظر م  نیبرخورده بود بازهم از رو نرفت به مبل لم داد: من جام هم

 برداشت وسرگرم کارش شد...... ز یم ی خودکار رو از رو ،ی گلسو، برزخ  ییوپررو  یهمه خونسرد 

  نکهیا ایداشته باشه  یدرموردش قضاوت بد   یمبادا کارمند   نکهیکارساز شد. ازترس ا  داتشیساحره بود. باألخره تهد  هی زن  نیا

زن   نی.از لبخند مرموز اد یوکا  یرو م   نیازماش  رون یبکنه همراهش ازشرکت خارج شد. نگاهش ب ی گلسو به سرش بزنه و کار

انداخت تموم   ینگاه ی درحال رانندگ یبه گلسو ی رچشمیآورد و خودشو سرگرم اون کرد. ز رونیب بشیازج وی. گوش ومد یخوشش ن

  یازفرصت استفاده کرد وبرا  وانیبرداشت. س  نیداشپورت ماش   یرو از رو   یگوش  لشیزنگ موبا ینبود. با صدا یحواسش به رانندگ

داد. گلسوهنوز داشت با شخص    هی کت یمقصدش کجاست.... به صندل  ست یفرستاد که همراه گلسوست ومعلوم ن یامکیپ نیشاه

 کرد....... ی مشاجره م یپشت گوش 

 . زدی غر م رلب یداشپورت پرت کرد و ز  یرو  تیبا عصبان ویگوش 

 ه! سمتش نشونه رفت: به تو چ یلحظه ا یبرا  زش ینگاه ت ؟ یکن ی با خودت بلغورم  یدار  یچ-
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  ی چرا م ستی به تو مربوط  ن ی زیچ ی :وقتد یتوپ  وانیتر از قبل به س  یجر  ؟ی با زبون خوش با طرف مقابلت حرف بزن یستیبلد ن-

 ؟یپرس 

توهوا تکون    ی ها! دست اد یبه مذاقت خوش ن اد یباهات حرف بزنم که ز ی ا گه یطور د شم یبا من درست حرف بزن وگرنه مجبور م-

گلسو همون جا    یگلسو رفت که با صدا یسمت گوش  وانیآورده. دست س  ریگفت: برو بابا! دلت خوشه! انگار نوبرشو گ ی داد وعصب

آمار   ی ترس  یهاشو تحمل کنه: نکنه م  یحرمت ینتونست ب گه ید وانیکنم. س   یم  لمبخوره دستتو ق م یخشک شد: دستت به گوش 

 هات  رو بشه؟!  یکثافت کار 

به من  یگفت: وقت  ارهیدرم  شتری دونست حرص گلسو رو ب یکه م  ی با لحن آرومتر وانی. س یهنتون ببند آشغال عوضد-

به لرزه    نویماش  ی بلند گلسو فضا یخفه شو ی باشند که.... صدا د ی هم با یا گه یپس افراد د ید یم  ینی اون چن یشنهادهایپ

 برد.  یلذت م ونه رس تونسته بود گلسو رو به مرز سکته ب نکه یدرآورد. از ا

کوتاه اومد و   نیهم ی برا زنه ی مجادله دامن م  نیبه ا شتر یبحث کنه اون ب وان یاگر با س  د ی. گلسو فهمیبهتره خودت خفه بش-

 رو نداشت.... یک ی نیکل انداختن با ا  ۀحوصل

              ************************************** 

 معدن خبر داره؟  یۀ قض نیچطوره؟ از ا نی: آم د یشو تو دستش جابجا کرد وپرس  یی استکان چا زدانی

 اوهوم. -

 طول بکشه؟  یقراره تا ک انیجر نیا-

که   رننیتوشون هست رو بگ  روانیه س رو ک  ییمونده تا مجوز اون خونه ها شه، یداره تموم م گه یگفت د ی م نیدونم، شاه ینم-

  زدان ینکرده؟  بتیتعق نجایتا ا ی کس ینشست: مطمئن  زدانی یگذاشت و روبرو   زیم  یرو رو  وه یظرف م نیبتونند وارد بشن. نو

 دنبالم نباشه.   یگذاشتم تا کس  رپای: مطمئن باش کل تهران رو ززگذاشتیم  یرو رو  یاستکان خال

 ؟ یفرارکرد   نو یاز دست م ی حاال چطور-

  یچ نیبود، رفت: آه گه ید ییکه حواسش جا ن یبه آه ن یبشم. نگاه نو یی بازجو ی کل د یبرم با نجای دونم ازا ی با هزار دردسر، م-

  نیبا دامون وآه یزمان هی شد.  شیهم متوجه حواس پرت زدانی ؟ یگفت  یبه حال برگشت: چ ی به آن نیحواس آه  ؟ یشده؟ تو فکر

سؤالشو   نکهی. قبل ازاد ید ی ودامون رو م نی کمترآه گه یکرده و به تهران اومده بود د  قد که ع  یز وقتبودن اما ا  یمیصم یدوستها

 خودت باش. ی تو فقط به فکر سالمت  شه،یتموم م یبه خوب  یقدرفکرنکن، همه چ  نیا ن یگفت: آه ن یبپرسه نو

 ن؟ ی! نوزنهیدونم چرا دلم شورم ینم-
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 بله! -

 خوب بود؟  ه یحال ستاره،آهو و دامون وبق یزد یحرف م نیبا شاه ی وقت-

  یآهسته گفت: نکنه خبربد  زدان یبا هم در رفت وآمد بود.  نیونو زدانیبار صدم! بلند شد و سمت پنجره رفت. نگاه  نیآره، ا-

له گرفت و  از پنجره فاص عی اومد. سر لشیزنگ موبا ی خوب بود. صدا یباال داد: نه بابا!همه چ یسر نی . نویگ ینم ن یوبه آه ید یشن

اسم   دنیاون دوتا با شن یکرد اما مجبور شد جواب بده: بله گلسو؟ گوشها  یاسم گلسو اخم دن یدتخت برداشت. با   یاز رو  ویگوش 

 شد. زی گلسو ت

-............ 

 بمونم درستش کنم.  د یاومده با ش یپ یمشکل گمرک  هی قراردادم،    رینه من هنوز گ -

-........... 

 .امیتونم ب   یهفته نم ه یگفتم زودتر از -

-......... 

 هماهنگ کن، سپردم همه جوره هواتو داشته باشه.  وانیتو با س -

-........ 

رفت. داشتن به مکالمه اش   زدانیو  نی. نگاهش به نود یآشفته اش کش ی که با حرص به موها یکالفه اش همراه شد با دست پوف

 بودم.  رانیکنم؟ اگر دست خودم بود که االن ا کاریمن چ  یگ یگفت: حاال م  یسکوت طوالن هی دادن. بعد  یگوش م 

-......... 

 سرم رفت.  یقدر داد نزن   نیا شه یخوب! م یلیخ-

-........ 

. دوباره نگاهش به اون دوتا  رمیگ  یمفرصت خودم باهات تماس  نیچشمهاشو بهم فشرد لب تخت نشست: باشه دراول  باحرص

 کردن.   یپچ پچ م  واش یداشتن با هم    نباریا زدان یو  ن یافتاد. نو

-......... 

 باشه!-
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-......... 

 شده؟ ی باال رفت وچهره اش درهم شد: چ ی به آن ن یآه یابروها

-.......... 

 ست؟یکه ن یچ  یعنی: د یحفظ همون حالت و ژستش پرس  با

-......... 

  گمیکردن: دارم بهت م  ی بهش نگاه م رهیهم ساکت شده وخ نیونو  زدانیکه   ی! صداش باالتر رفت طور نم؟یدرست حرف بزن بب-

 اتفاق افتاده؟   نیا ی بگو چطور

-........ 

 ؟ یخبر  یازش ب  ی از ک-

-.......... 

 نخورم.  یل یگمرک که به تعط به موقع برم  د یبا یندار  یرسونم، االن کار یباشه! هر طور شده خودمو م -

-........... 

 خداحافظ...-

خاموش بود. بدون توجه به   شیرو گرفت اما گوش   وانیس  ۀبا استرس شمار ن یافتاده؟ آه ی شده؟ اتفاق یکنارش نشست:چ نینو

  ی ستاره رو گرفت گوش  عی شماره شو گرفت هر بار خاموش بود. سر گهیشده؟ چند بار د  یگفت: چ   ی که م  نیمکرر نو یپرسشها

کنم؟   ی سکته م  ینه؟بابا دارم ازنگران ایچه مرگته  ی گ ی: مد یکش رون یب تش از دس  ویگوش  تیبا عصبان نیاونم خاموش بود. نو

 ...... وانر یافتاده؟ لب زد: س   ی اتفاق یکس  یشده؟ برا  ی: چد یبا آرامش پرس  نیلرزونش رو پاش نشست نو یدستها

 ؟ ی چ روانیس -

بختک افتاده   ن ی!عروانیس  ن یگفت: لعنت به ا ی عصب زدان یبلند شد.  نی ونو  زدانیزده! آه از نهاد  بشونیروزغیوستاره از د وانیس -

تو دستش با    یبا گوش  ع یبراش، سر اریزرد رنگ رو ب  یازاون قرصها ی کیگفت:  زدان یرو به   نی. نوستیو ول کنم ن  ت یرو زندگ

 به آشپزخونه رفت.  ع یسر زدانی اشاره کرد و  خچال یبه  ن ی: قرصهاش کجان؟ نود یپرس  زدان یتماس گرفت.  نیشاه
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رفت و در رو بست:   ت یزل زده بود بلند شد وبه بالکن تک اتاق سوئ یکه مثل مجسمه به گوشه ا نی . از کنارآهنیالو! سالم شاه-

 شده؟ ب یمراه برادرش غراسته که ستاره به ه ن؟یشده شاه یچ

-......... 

: د یآهسته پرس  د یبود د  ده یکه خواب ن یرو لب تخت کنارآه زدان یحرف زد..... وارد اتاق شد.  نیبا شاه ی ا قه ی دق  ستیب حدود

 د؟یخواب

 ه؟یشده؟ موضوع چ یآره، چ-

  عیسر نی. شاهیبه مقصد نامعلوم ره یداده با گلسو هستش و داره م  امکیدرتماس بوده بهش پ نیبا شاه وان یکه س  ی بار نیآخر-

کجاست! ستاره هم   ستیزده و معلوم ن بش یغ وان یحرف که س  نیعصر، گلسو رفته سراغ ستاره با ا ی . از طرفشهیدست به کارم

نظر   دهیرو با گلسو د ان ویبار س  نیآخر  گه یم  یخانم طالب زنه،یم بشیازعصرهمون روز ستاره هم غ ره،یوم  فتهی دنبالش راه م

 بوده.  ی شده ا نییتع شی از پ ۀ نقش هی که  نه یا نهیشاه

 هم بدست آوردن؟  یز یچ دن؟یها به کجا رس  سی وپل نی! حاال شاهروانیس  نی ا هی من!عجب جونور یخدا-

تا فردا خودشو به   نیکرد: مطمئنم آه نیبه آه یبعد از اون تلفنش خاموش شده. نگاه ی زدن ول ییجا هی رد تلفن ستاره رو تا -

 . کنهینجات ستاره م ی برا یکه هر کار   هیمار زخم ه یرسونه، اون االن مثل  ی لوشان م

 بمونم؟ شتونیشب پ یخوا  یم-

 . امیازعهده اش برم ی جور ه یخودم   یخواد نگران بش ینم ست، ین یازینه ن -

هر   شهیمنطق سرش نم گه یاز فردا د نیبذار کنارت باشم! آه  ؟ ید یکه تو عمرت د  هی آدم نیاون لجبازتر یدون ی هنوز نم نینو-

 کنارش باشم.  ط یشرا نیخوام تو سخت تر ی لوشان م  امیمنم باهاتون م یایازپسش برنم ییتنها یکنترلش کن  یکه بخوا   یجور

 شرکت رو اداره کنه؟  ی ک یی ایتازه اگر ب  زدان،ی ست ین یازیباورکن ن -

و    نویبرادرکنارم بود، فکر شرکت هم نباش م ه یمثل  هایودشوار یتو سخت ن یکه آه یی بذارکنارش باشم به پاس تموم لحظه ها-

 طول بکشه.  ی عمو ستار هستن فوقش چند روز

دنبالت لوشان!    اد یب فتهی وقت راه ن ه ی ،یستی مدت ن  ه یوقانعش کن  اریب ی بهونه ا ه ی  نوی م یباشه اما برا  ی خوا ی حاال که خودت م-

 . رهیحرف حساب تو مغزش نم نه یآه  ۀلنگ   یکی  نوهمیم

 با من....  نو یم-
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  شیبهونه تونست راض ن یتو شرکت باشه که کارها رو سر وسامون بده، به ا د یبا یکیبفهمونه   نویتا به م  د یطول کش یساعت هی

اومد.   رونی از اتاق ب زدان یباهاش حرف بزنم؟!  امیخودم ب  ای ی نعش کنقا  یتونست زدان؟ یشد  یاز دم در صدا زد: چ نیکنه. آه

  رمون ی غر زد: د نیشد! آه یم  یسخت تره! مگه راض ستونیاز کندن کوه ب نویکردن م   نعکفشهاش گفت: بابا قا  دنیدرحال پوش 

 شد وسمت آسانسور رفتن..... دهی کش ن ی! دستش توسط آهیزن یاندخت: تو چقدرغرم رون یب  ئت یخودشو ازسو زدانیشد. 

اخمام توهمه؟ به خاطر   ی چ یسمتش نشونه رفت: برا نینو ضیهات غرق شدن؟ نگاه پرازغ یقدراخمات توهمه؟ کشت نیچرا ا-

که دستش به تو   ی بدبخته که تو دستش گروگانه! حاال تا زمان ۀتو واون ستار روانیهدف س  یفهم ی! چون نم هیجنابعال ی کله شق

بندازه دخل تو واون ستاره و برادرش با هم اومده. به   ریتو رو هم گ  نکهی هست اما هم وانینجات ستاره وس  ی برا ی د یما ه ی دهینرس 

  ی بفهم یخوا یتر از قبل داد زد: چرا نم  یعصب نیکنم. نو  یکار رو م ن یروبروش زل زد وسرد گفت: من دارم به خاطر ستاره ا

  نیتر از نو یعصبان  ن یکارشو بکنه. آه سی نداره، بذار پل  یکه دوم هی جونوره درّنده ا ه ی خون آشامه، آدم که نه  هی  روان ی! س ن؟یآه

دلش خواست سر ستاره   ی که اون کثافت هرغلط  یکه ستاره رو ازدست دادم؟ وقت   یمنتظر بمونم؟ وقت یصداش باال رفت: تا ک 

دعوا وبحث به    اب م یزن ی با هم حرف م  میرو شونه اش نشست: آرومتر! داراز پشت سر  ی دست ؟یتوبگوتا ک  ن؟ ینو ی تا ک اره؟یب

تو    یدون یکشم! نم  یدارم م  ی چ فهمهیکدومتون نم  چیه زدان ی تر اومد:  نییشد تن صداش پا لی. به عقب متمانیرس  ینم ییجا

  شم؟یم  یآشغال به ناموست بخوره چه حال ی عوض هی که دست  رسهیم ییفکرم به اونجا یوقت   یدون یبه پاست؟ نم یدلم چه آشوب

  نینشست: آه نیدستش تو دست گرم نو ؟ یزدیحرفو م ن یو ا  ینشسته بود  یآروم ن یافتاد االن به ا یم  نو یم ی اتفاق برا نیاگرا

  زدان یلوشان،  اد یب فته ی خواست راه ب یبابا م  م، یبراش نگران زه،همه یبرام عز  نوینزدم! ستاره هم مثل م یجون منم که حرف بد 

 مانیوسا  اکوینگرانش هستن، د نویکنند، مامان و م رش یدستگ   یوقراره به زود  داکردنیرو پ روانیس  یکرد وگفته جا شیراض

  زنم یم ی ! اگر دارم حرفکنه؟یدرکت نم یفهمن پس نگو کس ی همه نگرانند همه حالتو م نیلوشان، بب رسنیتا فردا م   هی وکژال و بق

برسه دخل هر سه تاتون   بهت روانیدست س   هی دستشون گرفتاره! کاف یتو تو  ی بدبخته که االن به جا وانهیبه صالح تو وستاره وس 

 کرد......  یم  یتو سکوت رانندگ  نیزده نشد ونو یحرف گهیداد چشماشو بست. د  هی تک یصندل  یاومده. سرشو به پشت

مدت اون قدربهش  نیتوا اکوی. دفتادین یاتفاق خاص چیگذشت.ه ی به لوشان مکژال وساره  مان،یسا اکو،یروز از اومدن د سه

کنارپنجره    نهیدست به س   نیکرد. آه یبود. صدف با ساره آروم پچ پچ م دهیفشاراومده بود که با آرامبخش تو اتاق ستاره خواب

  یحوصله جواب داد: بله؟ با صدا یبه خودش اومد ب لیموبا یکرد با صدا ی باغ پشت ساختمون رو تماشا م یداده ونما  هیتک

 زنگ خطر رو احساس کرد.  ی شخص پشت گوش 

-............. 

 بده با ستاره حرف بزنم؟  یگ یاول بگو حالشون چطوره؟ راست م-

-........... 

 کنم.  یبا تو نم  ی معامله ا چ ی! تا با ستاره حرف نزنم ونفهمم حالش خوبه هیپست عوض نیبب-
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-.......... 

. هردو  یآشغال عوض ذارمیو دامون با هم وارد اتاق شدن: دستت بهش بخوره زنده ات نم  نیبلند بود که نو ادش یفر ی قدرصدا اون

اومد. هرسه   مانیکرد. پشت سرشون سا یو طول وعرض اتاقومتر م   زدی حرف م یکیبدست داشت با  ی بودن که گوش  ی نیمات آه

  ن ی. نوستادیقطع کرد. پشت به همه رو به پنجره ا  ویبعد گوش  قه یپرده بودن. ده دق وبه حرفهاش گوش س  ساده یدم دراتاق وا

الغر شده بود،   یاد یز شیزوم شد نسبت به چند ماه پ مانیسا یپراز خونش برگشت. نگاهش رو  یبود؟ با چشما روانی: س د یپرس 

  ریبود که االن تو دست اون کفتاراس  ییکسا  ادر مرد بر ن یازطرف اون بود.هرچه باشه ا ینگاه پرازغم ونگران منتظر حرف نیحاال با ا

  مانی. سارونیهرسه ازحدقه زده بود ب یبود. چشما روان یشو کرد تا صداش نلرزه: س  یکرد خوددار باشه. تموم سع یبودن. سع

 خوبه؟ وان یگفت؟ حال ستاره وس  ی م ی : چستادیروبروش ا

 خواست؟   ی م ی:چد یپرس  نیرو نو یبزنم. سؤال بعد  نذاشت با ستاره حرف -

 . د یپرس  زدانی سؤالو  نیا ؟ی کارکنیچ یخوا ی . حاال مد یچیتو اتاق پ ی. سکوت بد ششیبرم پ گفت

. تا خواست دهن باز کنه  دمیهم خبر م  س یبه پل رمیگ ی تماس م نینه! االن با شاه یینگران گفت: تنها نیندارم. نو ی چاره ا-

اونجا   یبر  یخوا ی م  ییباشن تنها انیهم تو جر هی ! بذار بقگهیم ن یکه نو نه یبا تشر گفت: تنها کار درست هم زدانیحرف بزنه که 

 .  د ی. به موهاش چنگ زد به عقب کششهیوآزاد کردنتون مشکل ترم ی نداز یرو به خطر م مه جون ه نکهیجز ا ؟ یبکن ی چه غلط

  شیپ د یبا ی کی نجایخواد نه تو رو، تازه ا  ی اون منو م ؟ یچ ی برا گهیخورده جا خورد: تو د  هی مانی . ازحرف ساامیممنم باهات -

  ششیخواد آرومش کنه؟ بفهمه توهم پ  یم  یک  یداره تو تنهاش بذار  ازین ی ا گه یازهرکس د شتری پدرت باشه، اون االن به تو ب

که دکتر بهش   ید ید ،یبابات بمون ش یبهتره تو پ نه،یکرد: حق با آه  د ییرو تأ  نیآهحرف  زدانی. شهیحالش بدترم یستین

افتاد   یهراتفاق ی د ی: پس قول مد یپرس  نی . رو به آهشهیبدترم  گهید  نهی بشه وتو رو هم نب داریکم آروم شده، ب ه ی آرامبخش زده تا 

 رفت.  رون یتکون داد وازاتاق ب یمان سری. سادمیقرارگرفت: بهت قول م مانیسا ۀرو شون  نیدست آه ؟ یبهم خبر بد 

  د یتأک روانی! س نیگفت: نو  یحد ممکن باز شدن با لحن مالمت گر  نی. چشماش تا آخر نجایا اد یآماده باش سرگرد داره م نیآه-

  ی داد: نه انتظار داشت ه یسرش تک پشتواری به د نینو ؟یبه سرگرد خبرداد  ی ببره اون وقت رفت یی بو ان یجر نیازا سیپل د یکرد نبا

 . هی کاف گه ید  رنی! اون دوتا که تو دستش اس ال؟یتو حلق اون گودز ی بنداز ودتوخ یدست  یو دست  یبر  ییبذارم تنها

 ن؟یکنم نو  کاریمن از دست تو چ-

 کن اونها کارشون رو بهتراز تو بلدن.   یهمکار س یبا پل یکن  یخواد از دست من کار  ینم-

 تو راهه؟  االن–

 ؟ یک-
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 گم؟ یرو م سیپل-

 بهتره.  ان یب یگفتم با لباس شخص  یآره؛ ول-

 بازخوبه عقلت به اونجا قد داده. -

 ! نیآه یادب شد  ی ب یلیخ-

از کجا خبردار   روانیدونست س  ی براش فرستاده بود رفت. نم روانیس  روزیکه د یوسفارشات الزم به آدرس  سیپل داتیتموم تمه با

نصب کرده بهش   سیکه پل  یکوچک  نیتا مطمئن بشه دورب  د یکش ی لباسش دست  ۀق یکنار  ۀشده به لوشان برگشته. به دکم

 راه بود...  نیهم دش یسرجاش هست. تنها ام

سر از رشت    نکهیکرد. تا ا  یتعوض م نیآدرس عوض شد وهر بار هم ماش  نیرفت. چند  یداد م  یم  روان یکه س   ییآدرسها طبق

مختلف وکوچه    یها ابون یخ ن،یمتعدد ماش   یضهایوتعو یآدرس مختلف داده شد. پس از سه ساعت رانندگ گهیدرآورد..... دو بار د

خورد ازبس آدرس عوض   یبهم م حالش داشت ورماهیشهر ی گرما نیتو ا گه ی. دد یرس که تو آدرس بود   یابون یخم به خ چیپرپ یها

خلوت بود. مطالبق آدرس وارد   یادیکرد ز  ابون یخ یبه ابتدا وانتها یشد. نگاه ادهیپ نیکرد. از ماش   یم  رییرتغیشد و مس یم

  ی درِکوچک قهوه ا ی جلو زد یرلب غر میز  که یشد. درحال یدو نصف م  یکیوتنگ که توسط آبراه بار  ی میقد  ی کوچه شد. کوچه ا

تا در با   د یتو. زنگ در رو زد.طول کش رم ی. قبل از زنگ زدن، آروم تو شنود اعالم کرد: دارم مستادیا ی و رنگ و رو رفته ا ره یت

  هخورد  انهی کهنه ومور ی ودرها دهیپر از درخت خشک وپوس   اطیشد. در رو پشت سرش بست. نگاه از ح اطیباز و وارد ح یکیت

  ن یکرد همچ ی فکرم شه ی. همکنهینم یخونه زندگ نیتو ا یداد سالهاست کس  یبود که نشون م  خته یوبهم ر   فیکثگرفت. اون قدر 

سرد وخشن    ی که لحن ی کس ی خونه ها بود. با صدا نیازهم ی کیتو  قاًیاما االن دق  شه یم دایترسناک پ ی لمهایفقط تو ف یی خونه ها

اشاره کرد. نگاهش به اون سمت رفت. معلوم بود   ی با سر به سمت در ش؟یوبخر  یمترکن رو   نجایا یداشت به خودش اومد: اومد 

 ! جلو راه افتاد ومرد پشت سرش....کنهیمونده منو نگاه م  فت،یسالن است. مرد خشن تر ازقبل گفت: راه ب  هی  ایاتاق  هی در 

دونست.عالوه بر    یخودش هم نم  ؟ یگذشت. منتظر نشسته بود؛ منتظر ک ی م یشده بود دو ساعت وارد اون سالن کوچک  ی ازوقت

  د ید نکه یا یکرد. برا  یم  ییکارها  هینشسته وداشت  وتریکامپ  هیپشت  شونیکیهم تو اون سالن بودن که  گهیخودش سه مرد د

زد. همون   یو دورخودش چرخ  د یبه پاش کش ید دستبودن پاش بلند ش  ده یخواب ۀ سالن رو به سرگرد وافرادش نشون بده به بهون

. جوابش سکوت بود. برگشت  یمحکم به سمت مبل پرتش کرد که با اخم گفت: مرض دار یحرف  چ یمرد سمتش اومد بدون ه

  ی فحش رلبی فرما بشه؟ باز جوابش سکوت بود. ز ف یشازده تون تشر نی منتظر بمونم تا ا د یبا ی تا ک  ی بگ  شهیسمت همون مرد: م 

برم من که   ارنینم ف یشما تشر ۀآقازاد  نیداد: اگرا رون ی نشد. نفس پر حرصشو ب یهم گذشت و خبر   گه یساعت د م ینثارش کرد. ن

بودم که به شکر   دهیلب غر زد: کر والل ند  ر یتموم روز رو منتظرش بمونم. بازهم سکوت بود وسکوت! ز ستم ین کاریب شون یمثل ا

نشست: بهت  نیرو لب آه ی حرف چنان درهم شد که لبخند  نیا دنی. نگاه همون مرد با شنشد  دایپ نجایقلم هم ا  هی نیخدا ا

تا   نیآه  شیشد که ن  دهیاز دهن همون مرد شن یظی غل یخفه شو  ه ی . یستیبرخورد؟ خوب جواب بده منم بفهمم کر والل ن
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. صورت مرد  ی بدون اجازه اش حرف بزن یتون  ی ونم ی گرفت ی که الل مون  یهست ستییدست راست ر ۀ بناگوش بازشد: حتماً نوچ

افتاد. خشم تموم   نیزم یکه رو   ینشست طور نیبود دستش باال رفت و محکم تو صورت آه دهی به حد انفجار رس  تیازعصبان

  یحرکت ناگهان هی رفت. بلند شد و تو  یاعصابش رژه م ی بود رو سادهیسرش وا یوجودشو گرفت. لبخند چندش آور مرد که باال

مشت دوم تو صورتش نشست. اون دو نفرهم مثل ماست   اد یحکم تو شکمش زد، مرد از درد دوال شد تا به خودش بمشت شو م

  یکی اد یفر ی کنند. مشت سومش باال رفت که با صدا ح یتفر یکم  هیاومد   ی کردن انگار بدشون نم  یداشتن به دعواشون نگاه م 

  نیسادیوا ابوی نیرو به اون دوتا کرد: شماها چراع روان ی. س د یکرد. دست از زدن کش اهروهوا موند: بسه! برگشت پشت سرشو نگ 

نشست انگشت  نیمرد رو آه ۀ توزان  نهی کمکش. دوتا مرد با سرعت برق به سمت دوستشون رفتن. نگاه ک   د یبر د؟ یکن ی ونگاه م

رفت. اون دو تا هم سر جاشون   رونیب النزس و ا ی بر ی جون سالم به درنم ردستمیبعد از ز ۀنشونه گرفت: دفع  دشوسمتشیتهد 

  ید یدعوا خودتو نشون م  هی دونستم با  ی از اون دو نفر کنده بشه: اگرم روانیاون قدربلند بود که نگاه س  ن یبرگشتن. پوزخند آه

 کردم پسرِجعفرخان.  یکار رو م   نیزودتر ا

 م تا تموم شدنش بمونم.اومد مجبورشد  شی کارمهم برام پ ه ینشده بودم که خودمو نشون بدم،  میقا-

  ۀو قرارشد تا هفت   یتنها مبل اون سالن نشست با غرور و حق به جانب گفت: تو که خارج بود   یرو روان یهه! منم باورکردم! س -

کرده؟ چه   ری کارت تو گمرک گ  یرشت؟ مگه نگفته بود  ی اونم دو روزه خودتو رسوند  ، ییهویشد  یاالن چ  ؟ یهمونجا بمون ندهیآ

  یکرده برا  کتهیحرفها روبه گلسو زده و اونم د نیهم نیتعجب نکردچون ع اد یز احرفه نیا دنی زود مشکلت حل شد؟! ازشن

وچگونه به خودم مربوطه! نکنه   ی چطور نکهیرسونم ا  یهم باشم خودمو م ا یستاره وسط باشه اون سر دن یپا ی وقت- . روانیس 

روبروش نشست. به سمت جلوخم شد لبخند مرموزش به مذاق   یآروم رو صندل ی لیخ روان یسر س  ۀ با اشار ام؟ین  یانتظار داشت

باورم کنم که تو باورت شده من اومدم؟!   یعن یباال رفت: اِ!  ن یآه ی ابرو ی تا  هی تعجب داشت!   یجا یاومد  ی : نمومد یخوش ن نیآه

بود. سکوت چند  ریدرگ  ییانگارفکرش جا د یکم جو ه یشو   ییزوم شد، لب باال نیرو آه  یمدت طوالن ه ی داد   هی تک ش یبه صندل

: بهتره  د یحرفشو بر ن یکـ.... آه  میکرد ی رو مالقات م گهیهمد  نجا یبهتر از ا ییشکست: دوست داشتم جا روان یتوسط س   یا قه یدق

  ی بخورم، بهتره بگ  ییچا ایجلوش کرد: و  ییهم به چا یبا تو گپ بزنم، اشاره ا  نجایا ومدم ی! برو سراصل مطلب! نینر هیحاش 

 تو گوش بدم.  فی به اراج امیب دم ینکوبهمه راه   نیستاره و برادرش کجان؟ ا

 عجله نکن! م یرس  ی به اونجا هم م-

 نجا؟ یا یهمه راه کشوند  نیمنو ا ی چ یبرا  ؟یخوا یم  یچ قاًی االن بگو دق-

 .گم یتو بخور بعد م یی اول چا-

 خورم بگو ستاره کجاست؟  ی نم ییمن چا-

 حد. نیاما نه تا ا ی بودم لجباز دهیفهم-
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  ی با اخم به شخص پشت سرش اشاره ا روان ینزن حرفتو بگو. س   یهستم پس زور الک  یمن چه جورآدم  ید یحاال که فهم-

 ......د ینفهم یز یچ گهیقرارگرفت ود ش ینیب ی جلو یپشت سرش چه خبره که دستمال نه ی برگشت بب نیداد.آه

  یکه به صورتش م  ی آروم ی اما توان بازکردن پلکهاشو نداشت انگار بهم دوخته شده بودن. ضربه ها د یشن ی رو از دورم ییهاصدا

چند   نه یبیکرد داره خواب م  ال یصورت نگران ستاره بود. خ د یکه د یز یچ نیخورد باعث شد چشمهاش ازهم جدا وبازشوند. اول

داد.هنوز منگ بود. حاال صورت    هیپشت سرش تک وار یبود. به زور بلند شد. به د وش بار پلک زد اما صورت ستاره همچنان جل

  ی ب ن یرایچراخودتو گ ؟یچرا اومد  ن؟یرو داشت: حالت خوبه آه یقیموس   ینوا نی. بعد مدتها صداش بهترد ید  یستاره رو واضح م 

ستاره رو   ی! اشکهایکی ی کی: امان بده، ت گف  یخفه ا یشدن.... با صدا یت سرهم قطار مسؤاالت ستاره پش ؟یصفت ها انداخت

 شدن.   یگونه هاش جار

شو باال   ی نیوافراد رذلش! ستاره ب  روانیس  ن یا یبه خصوص جلو  نم؟یدوست ندارم اشکهاتو بب  گهیبود گفتم د یبار ک نیآخر-

  الم ینکنم، توهم چشماتو بازکن تا خ ه ی گر دمیقول م گهیگفت: باشه! د یدورگه ا   یبا پشت دست اشکهاشو پاک کرد با صدا د یکش

تربه ستاره دوخت:   ق ی! نگاهشو دق؟یو منگ بود: من حالم خوبه اگر تو بذار  جیهنوز گ ردراحت بشه حالت خوبه. آروم  چشم بازک

  ی چ یشو به زور مهارکرد: تو برا  هینکرده؟ سرستاره باالرفت. بغض داشت اما گر تتی اذ روانیمدت س  نیتو حالت خوبه؟ تو ا

 دامش؟  ی تو  یقصد کشتنت رو داره و جفت پا اومد  روانیس  یدون   یم  ؟یاومد 

گفت: نه بابا!    یومبله شده بود به شوخ  زیتم  د ی. نگاهش تو اتاق چرخیخانم دم یکنم جونمم م  ی م ی نجات تو هر کار یبرا-

  یبه خودم زحمت نم ی دار ف یدونستم هتل پنج ستاره تشر ی خوب، مبله شده! اگر م ی!غذازیهت بد نگذشته! اتاق تمب نیهمچ

دادم و..... مشت ستاره رو بازوش   ی اومدم نجاتت م ی کردم و سر فرصت م ی م مو دنبالت، تموم کارها  امیهمه راهو ب نیدادم ا

 نکرده؟  تت یکه اذ روان یگذشته، س  ی! خنده اش گرفت وصاف نشست: از شوخ ؟یکن  یمسخره م  ی : دارد ینشست و حرفشو بر

 تو باشه؟  شیپ د یکجاست؟ مگه نبا وانیدرهم کرد: پس س  یی به اتاق انداخت ابرو گهینگاه د  ه یبهم نداشته.  ینه؛ تا حاال کار -

 .دمیرو ند  وان یآوردنم س  نجایا یاز وقت-

 برادرت کجاست؟  ید یبته پرس  ی ب روان ی: از اون س د یشده بود پرس  اریکامالً هوش  حاال

 بهم نداد. یجواب دمیصد بارپرس -

با اخم پاکش کرد: گفتم   ن یناخوداگاه رو گونه اش ُسرخورد آه ی. اشکرونی کشم ب  یزبونش م  ریناراحت نباش هر جورشده از ز-

رومحکم   نیدست آه  ی رارادی. غرهیو باعث شد تا از ستاره فاصله بگ   د یتو قفل چرخ د یکنم. کل یم  داش یشده پ ی که! هرطور

که   ی دستشو محکم گرفت. همون مرد یدلگرم  ی بود. برا دهیپر ی. رنگش حسابکردسرد ستاره بهش نگاه   یگرفت. با حس دستها

زد: به   یهیکنارهم، لبخند کر نیستاره وآه دنیوارد شد. از د روان ی. س ستادیا یده بود تو درگاه منتظر کنار ش  ر یقبالً باهاش درگ
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  ی ندار ی بهونه ا گه یذرّه شده بود د ه یبراش  لت که د نیآه  نمی خوب ستاره جون! ا ن؟یومجنون! خوب با هم اختالط کرد   یلیبه ل 

 . یکه غرّ بزن

بود اما ماسک   ی عصب نکه یاون دوتا زوم شد. با ا ۀ قفل شد  یرو دستها  روانیباز! نگاه س  هوس ۀکی! ستاره خانم! مرتروانیس  یهو-

من تا   د یخواب  یکه ستاره جون م  ییرو سوزاند: شبها نیزد با زهرِکالمش عمق وجود آه  یشخند یجاشو گرفت ن عی سر یخونسرد

نمونده زنم بشه، اهل هر   یز یچ گهیکردم، د   یم  یف یچه ک یدون ینمشدم،  ی م باش ینشستم باالسرش وغرق صورت ز یصبح م

بهش نداشته باشم، ستاره فرق   ی اس کار گه ید  یکیزن ناموس  هی  یوقت  نکهیمونده ا یتو مرامم باق   زهنوز ی چ هی هستم، اما  یکار

گفت   شهی ناموس دزد! به تو هم م رتِی غ ی شد: ب انداز نیتو اتاق طن  ن یآه ادیزنم بشه..... فر  گهیداره چون قراره تا چند وقت د

در کمال    روانی س  ؟ یکن ی بلغورم یخودت همه چ  یبرا  یکه دار   یچ یعن یناموس  یدون ی اسم مرد که روته! تو اصالً م فهی مرد! ح

گفتن قراره   یعاشقش شدم، از وقت  دمیچشم بازکردم و ستاره رو د ی ! اصالً از وقتیچ یعنیدونم ناموس   یآرامش گفت:آره! من نم

  ی کس ذارمیبه آرزوم برسم؟ اگرزنم بشه نم  شه یگفتم م  یعنی کردم  ی ستاره بعنوان عروس خون بس زنم بشه رو آسمونها پرواز م

  د یبشه هنوزام داش یکه دوباره پ یو فرارکرده تا زمان  ستیاون ن دمیفهم ی شب عروس  ی بگه،اما وقت یز یازگل نازکتر بهش چ

رو لبش اومد   یرو گشتم، پوزخند  رانینصف ا  باًیکردنش تقر  دایپ یتونم داشته باشمش، برا ی م زمداشتم که اون مال منه، هنو

ناموس دزد   د،یمنم ته کش  رتِیمرد برگشته غ هی ستاره برگشته اونم نه تنها بلکه با  دمیفهم  یصداش اوج گرفت: اما وقت یکم

از دستم درامان نبود اما ستاره   یبود، درسته کس گهید ی دم، درسته چشمم دنبال دختراش  یم د ی که نبا ی زیشدم، شدم اون چ

  یخواستم چون دوستش داشتم، عاشق بودم! امان از اون روز  ی خودم م ی بود، ستاره رو برا سهیقد  ه یبود، اون   گه ید ز یچ هی برام 

رد بشه، االن    شیجرأت نکنه ازصد فرسخ  هگ یآوردم که د یسر اون شخص م  یی مزاحمش شده چنان بال ی کس دمیشن ی که م

که نزدم! دستش به ستاره   ی اتیکه نکردم و دست به جنا یی! به خاطرستاره چه کارهاینیب ی م ی دار ست، یبرام مهم ن یچی ه گهید

. رو به ستاره کرد: با تموم  دنشیکه ازم دزد ه یکنم، هنوز چشمم دنبال دختر ی داشتنش دارم تالش م  د یاشاره کرد: هنوز به ام

  ،یبه جز من ازدواج کن  ی مرد چ یبا ه یفقط و فقط ما من!تو حق ندار یخوام مال خودم باش  ی خوامت، دوست دارم،م ی وجودم م

فکرها تو    ی چند روز وقت دار ن یا یشازده پسر! توهم تو ن یجون ا ن یوهمچن ی اگرجون برادرت برات مهمه به نفعته قبول کن

وباهاش   یداد   حیشازده پسر رو به من ترج ن یکرد: توهم اگرا  گاهبه نفعته! ستاره رو طالق بده. دوباره به ستاره ن یچ  نیبب یبکن

آقا تو دلت   نی کشم بعدش خودمو که تا ابد داغ ا ی نومینشونه گرفت: اول ا ن یانگشت شو طرف آه ذارم،یپا رو دلم م ی ازدواج کرد

! رو به نوچه اش  یحاال خود دان یکن ازدواج  یا  گهیکس د  چیبا ه ذارمی! به جز من نم ریدرست بگ  می: تصم ستادیبمونه. بلند شد وا

. دم  نمشی اتاق ور دل ستاره بب نیا ی تو  امیهست دوست ندارم هر وقت م ی کیکه اون  ییپسر رو بندازهمون جا ن یکرد: ا

  نیهم آه گهی بکنه. دونفر با اسلحه تواتاق مراقب بودن، دونفر د  یدفاع چ یتونست ه  یببرش... ستاره نم: تا خودم هستم ستادیدرا

 رو زودتربه کام مرگ بفرسته...در دوباره به روش قفل شد... نیبود دست از پا خطا کنه تا آه  یکردن. کاف   یم  یهمراهرو

  کیتار مه یبه اتاق ن یبسته شد. نگاه یبد   یروشن بود. در با صدا یسرد که با نوراندک یسرمحکم به درون اتاق پرت شد. اتاق با

کرد. تازه   ی م یی همون اتاق خودنما ۀ تخت کهنه وفرسوده گوش  هی تنها  ، یراحت ۀل یوس  چ یبدون ه ی اتاق دوازده متر ه یکرد.  

. لب تخت  د یکش  یبود که چشماش بسته ونفس م   وانیرفت. س  کشی. بلند شد نزدتادتخت اف یرو  ۀ چشمش به جسم مچاله شد 
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  یب  نیآه ؟یی نشست: تو ی به سخت نیآه  دنی!متعجب ازدیزد: نه هنوز زنده ا ی نشست وصداش زد. با باز شدن چشماش لبخند 

که اونم به لطف   کنه یم ت یاذ کم  ه ی کتفم  نیبله تکون داد: خوبم، فقط ا ۀ به نشون ی : حالت خوبه؟ سرد یتوجه به سؤالش پرس 

 ! هیعوض روانه یس  یوازشهان

 کتکت زدن؟ -

پت وپهن شدم. خنده   نیتخم مرغ  رو زم ه یاتاق که از شانس خوبم با کتف مثل   نیلنگه کفش پرتم کردن تو ا  هی  نینه بابا!ع-

 نگرانت بود؟   ی لیشو قورت  داد وگفت:آهان! حاال حالت خوبه؟ ستاره خ

 که نکرده؟   تشیکثافت اذ روان یخوب بود؟ س  ؟حالشید یتو ستاره رو کجا د-

 مجهزتره.  می که ما توش  ی ستاره بودم، حالش خوب بود اتاقشم ازاتاق شی تو پ شیپ ارنم یقبلش که ب-

 راحته.  الم یاون جاش خوب باشه خ-

 باال انداخت: نوچ! ییابرو نجا؟یگلسو تو روهم آورده ا   نمیبب-

 ؟ یاومد  یپس چطور -

 جون ستاره تو خطره.  امیکرد اگر ن دمی! با تلفن تهد گهیدعوت نامه برام اومده بود! خوب معلومه د   روانیازطرف س -

  ی مورد نیهمچ  هی دارم تا حاال با  یآدم شناس   یو ادعا لم یسرم  وک ری خکه   یمن  م،یرو دست کم گرفته بود روان یهمه مون س -

دادن بهش گفت: تو که پشت    یدلدار یبرا  نیتونم خواهرمو آزاد کنم. آه ی برخورد نداشتم که االن مثل خر تو گل موندم ونم

  م ینکن یکه برخالف گفته اش کار یخواد تا زمان ی م  یلیتازه ستاره رو خ فته، یب قراره   یاتفاق نیهمچ هی  یدستتو بو نکرده بود 

 نداره....  یباهاش کار

 جناب شازده؟  یگفت: حاضر  نیبه همراه نوچه اش وارد شد. رو به آه روان یبازشد.هردو به درنگاه کردن. س  ی بد  یصدا دربا

 ؟ ی چ یبرا-

  ی ا گه ید زی چ اهری نیزم  که یت ه یبه چشم  گرون تموم شد اون ستاره رو  نیآه  یانتقال سند ستاره ازتو به من. جمله اش برا-

دستشو گرفت، خودشم تا حد مرگ   وانیحمله ور بشه س  روان یکه خواست به س  نیخواست معامله اش کنه.هم ی بود که م دهید

  ی دونم چ ی : خوب مکترشد ینزد گهیدو قدم د روان ی. س ادیاز دهنت درم ی چ ش ! مواظب حرف زدنت باروانیس  یبود:هو یعصبان

ندارم و اما تو   ی شوخ یمن با کس د یباهاتون حرف زد تا بدون  گهیجور د ه ی  د یبا ن،یفهم یشما به زبون خوش نم ی ! وقتگم،یم

مال من بشه البته اگرجون ستاره برات   شهی هم ی شه وستاره برا یطالق جار ۀغ یتا ص نییپا ی ایخوب م ۀ بچ هی جناب راسخ! مثل 

داد زد: تا   تیباعصبان زد یم  ید یبه سف ادیمشت شده اش از فشار ز یاومد. دستها ی رو خونش در نم ن یآه یزد یمهمه؟! کارد م
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دونم   یشد آروم وشمرده گفت: نم نیصورتش  مماس صورت آه ؟یشده سرحرفت نموند  یحاال چ  یزد یم  گهیحرف د ه ی روز ید

وستاره رو مال   نییپا ی ایدونم که زمان حال برام مهمه! تو هم م ی خوب م نو یاما ا اد یهم نم ادمیکردم  ی بلغور م ی چه غلط روز ید

شد. هر چه تقال کرد   دهیعقب کش وانی... توسط س کنهیکارمیداره چ د ی نفهم گهیتو صورتش نشست. د نی. مشت آهیکن ی من م

  ۀ پهن شده وخون از گوش  ن یزم ی که رو روانیسمت س  دشوی. انگشت تهد اشتند  یا  دهیآزاد کنه فا وانیس  یخودشو ازقفل دستها

  ی تون  ینم یغلط  چیتوهم ه  ،یبر  ی آرزو رو به گور م نیا شه، یوقت مال تو نم  چی! ستاره هیعوض نیلبش فوارن زده بود گرفت: بب 

هرچه   یگفت مرد! آبرو   شهیمکشمت، به توهم  ی خودم م ادیسرش ب یی اهربالی! یدستت بهش بخوره! چپ بهش نگاه کن ،یبکن

کرد و   یا  هیلبشو پاک کرد. سمت در رفت، مکث چند ثان   ۀبلند شد. با ساعد دست خون گوش  نیزم ی از رو ن روای! س یمرده برد 

خواستم بهت فرصت   ی وارد بشم م شیوقانون  یخواستم از راه شرع یخوب توگوشت فروکن!م نویشازده پسر! ا نیبرگشت عقب: بب

  ی تو مال خودم م ی طور شد منتظرعواقبش هم باش، ستاره رو چه با تو چه ب نیکه ا ،حاالیبهم برگردون  و بدم تا ستاره ر

: تو که دستهات به خون آلوده اس!  سادیاما محکم وا د یلرز ی م تیازعصبان نیآه  ی. دستهاشهیامشب هم عروس من م نیکنم،هم

باال رفت، راه رفته رو برگشت. سرشو اون   روانیس  ی اَهلل اَعلم! اَبرو ؟یش مونده که نکرده با  یچه کار  گهید  ه یکارها هم برات عاد نیا

  ی شد. آروم وخونسرد با گفتن حرف یخورد حالش بد م یم  نیکه به صورت آه ییبرد که ازهُرم نفسها نیصورت آه ک یقدر نزد

شو دادم، من گفتم   ورکشتنمرد؟ چون من دست ی مادرت چطور  یبدون یخوا  یرو بسوزاند گفت:آقا پسرم ن یکه عمق وجود آه

  ادی یبکشنش که کس یمو نداشته باشه، گفتم طور   تیجرأت له کردن منو وشخص ی کس گه یله اش کنند د نیرِماش ی ز یرطو

عشقم توسط    دنیخواستم! اونم به جرم دزد یپاش لگدمالش کنه، آره من گفتم،من دستوردادم، من م ر یدل منو بشکنه و ز رهینگ 

.  ییایباهاش کنارب د یرحمه با یب  گه،ید  ه یجور نیا ایپسرِ اون زن خراب کرد ومادرتاوان شو پس داد، دن که  ف یپسرِ اون زن! ح

من عشق ستاره    یرو از دست داد ی توعشق مادر ؟ یکن  یازدست دادن عشقوخوب درک م  ۀ: حاال مزشترشد یلبخند چندشش ب

شوک   یدوخت، اونم تو   وانینشست. نگاه زارشو به س  تخت ینداشت وهمونجا رو  ستادنیا ی برا یتوان گه یسکوت کرد د ن یرو! آه

  ق یاز طر س یداشت. پل روان یس  ه یسند محکم عل هی رفته بود. پس االن  روان یبه خودش اومد که س  ی بود. وقت روان یس  یحرفها

 ستاره هم اعتراف کرده بود......... دنیو به دزد دهیشنود تموم حرفهاشون رو شن 

              ************************************* 

زانو نزنه.   روان یکرد در برابر س  یکه توان داشت سع  ییتا جا نیپرت شدن. آه  ک یبه درون همون سالن کوچ ن یوآه وانیس 

.آهسته نجواکرد:حالت خوبه ؟ با همون  افتادد،یکش ی م قیعم یکه از درد کتف چشماشوبسته بود ونفسها وان ینگاهش به س 

 ان؟یشدن؟ چرا نم یها چ سیپل نیتکون داد: پس ا نییبه طرف پا ی بسته سر یچشمها

 . شهیم داشونیباألخره پ-

رو    یستاره رو مبل تک، خواست بلند شه که از پشت دو نفر بازوهاشو گرفتن وهرگونه حرکت دنی حواست به ستاره باشه. با د-

 دن. ازش سلب کر 
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ازحرف   نیوآه  وانیازدواج کنم. دهن س  روانیمجبورم با س  وان یحفظ جون تو وس  ی جون به فکرمن نباش من مجبورم، برا نیآه-

کرد: منو   د یناام دشویبا حرف ستاره تموم ام ی بعد  ۀکه ضرب  دنیفکرکرد گوشهاش اشتباه شن نیستاره تا آخر بازمونده بود. آه 

درهم   روان یس  ۀ با قهقه نیآه  ۀبلند ن ی !ببخش. صدازمینبوده، منو ببخش عز ت یزندگتو  ی فراموش کن فکرکن اصالً ستاره ا

. عاقد وارد  کنهیدونه چکارم  یاون از توعاقل تره م ؟ یزنی م نهیبازم سنگ ستاره رو به س  ؟ یگ یم ی: خوب آقا زاده!حاال چ ختیآم

 خواند به خودش اومد. یعقد رو م  ۀعاقد که داشت خطب  یارش غرق بود که با صداافک ی اتاق شد. اون قدر تو

وبن باطله، هم    خیعقد از ب نیا ی دون ی : ستاره مد یبهش بگو! نذار بله رو بگه. به طرف ستاره چرخ یز یچ هی تو  وانیس -

بلند   ۀ.... قهقهیخوام از اونجا بلند بش   یازت م  شه یمحسوب م  رهیگناه کب  هی نداره، تازه  یقانون  ۀوجه  ی و هم عرف یازنظرشرع

  ی به خنده و سپس پوزخند شد: من به عرف و شرع وقانونش کار لی. قهقهه اش تبد دادرو بهش ن شتریحرف زدن ب ۀ اجاز روانیس 

  نکهیا یعن یله ب نیستاره برام مهمه و ا ۀ هستن؟! االن فقط بل یچ  یوبرا  هی چ یرو که گفت ی زیسه چ  نیا ستیندارم برامم مهمه ن

قدرحرص وجوش نزن  بذارعاقد کارشو بکنه و به عاقد   نیپس ا ادیاز دستت برنم ی کار چیو تو االن ه  شمیمن صاحب ستاره م

به عقد   یرو که دار یاون زن  ؟ی کن یکارمیچ ی دار  ینذاشت: مرد حساب وان ینبارس ی: تو کارتو بکن.عاقد خواست شروع کنه اد یتوپ

  ی لیخجرمش   یازنظر قانون  یدون   یم  ؟یکن  یم  یچه غلط ی اس، دار گهی د  یکی ی ودائم  یشوهرداره، زن عقد  ی اریدرم گه ید یکی

عقد رو شروع   ۀ خطب ۀ برگشت وادام روان ینداشت چون دوباره سمت ستاره وس  یمطلب براش تازگ  نیعاقد انگارا نه؟یسنگ 

که ستاره تو    ی م بود. نگاهش ازصورت ستاره کنده شد. اون طوررو به اتما نیبارسوم عقد رو قرائت کرد. نفس آه ی کرد.....عاقد برا

  ۀستار ی زوم کرد وبعد رو روان یشو رو س   ده یوجود داشت. چشماش خون افتادن، نگاه در نش حس رفته بود هرآن امکان بله گفت

باز شد.   یبه لبخند  روان یگفت که لب س   ی زی کرد. چ ک ینزد روان یخونسرد ثابت موند. ستاره قبل ازبله گفتن سرشو به گوش س 

صبرکن.   یا  قهیچند دق ه یرو به عاقد گفت:   روان یتکون داد وبلند شد. س  ی درگوشش زمزمه کرد که ستاره سر ی زیاونم آروم چ

گرفت تا اون صحنه رو   ی ا گه یبود رو نداشت. چشماشو بست  و صورت شو سمت دحرف زده  روانیبا س  ی درگوش  نکه یتحمل ا

  شه، یهم صحبت نم یمرد   چیداد، که بهش قول داده بود به جز خودش با ه ی که براش جون م ی. انتظار نداشت از ستاره انهینب

  روانیس  هی ازخودت ضعف نشون نده کاف نید:آه آروم پچ پچ کر وانیمال هم خواهند بود..... با رفتن ستاره ازسالن، س  ایتا آخردن که 

داشته باش پسر! با   د یام  ،یتو سرت، بهتره خوددارباش  زنه یو م کنه یاون وقته که چماقش م گه ید ید ی نشون م تیبفهمه تو حساس 

کرد،من به    یدشمن شادم م  د یکرد، نبا  یکار رو م   نیمن ا  یجلو د ی انتظار نداشتم!اون نبا ستارهگفت: از  یبغض توأم با دلخور 

 حساب کارخودشو کرد.  نیمسائل حساسم با ا  نیدونه رو ا یخوامش، و دستش دارم،م  یدونه چقدرم ینجام،م یخاطراونه که ا

جمعشون جمع   گهی. با ورود گلسو به سالن ددهیانجام نم ل یدل  یرو ب ی کار  چیشناسم، اون ه ی زود قضاوت نکن من خواهرمو م-

  ی. گلسو شالشو از رو سرش برداشت دستی اینم گهی! گفتم دیرکرد یگفت: به به گلسوخانم؛ چقدر د  یبلند  ی ابا صد  روانیشد. س 

تونم بگذرم. باهاش دست داد و   ینم شی نما نیبگذرم از ا ی زیرفت: من ازهر چ روانیو سمت س  د ی رنگش کش ییطال  یتو موها

 : پس عروس خانم کجاست؟د یعروس پرس  یخال  یجا دن ینشست. با د شی . رو مبل کنارد یصورتشو بوس 
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  نیآه یینجایباال داد: اِ! توهم ا یی شد ابرو خیم  نیآه ۀ د یدرهم ورنگ پر  ۀاف ی. نگاهشو توسالن چرخاند. چشمش رو قادیاالن م-

 ران؟ ی اومده ا ی: کد یپرس  روان یازس  د ینشن یجواب یوقت   ؟یبرگشت یجون! ک 

 آوردن.  ف یتشر روز ی آقازاده د-

من    یدون یتو نم  ی عنیچقدرچشم به راهت بودم؟ نگاه نفرت بارشو به گلسو پرت کرد:  ی دون یم  زم؟یعز ی گفتپس چرا به من ن-

بود   یتئاتر  نیا یاون همه جلز ولزت برا  ،یستیجوره عوض بشو ن  چیدونستم ه ی تأسف تکون داد: م  یاز رو  یبرگشتم؟ سر یک

. حالت  یداشته باش   یا گه یانتظار د نه یکه کارش ا ی از کس د یگلسو! البته نبا شه ینم دایپ ییتر از تو جا ی؟عوضیکه به راه انداخت

ازاول هم   دم،یتو نکش ی برا ی نقشه ا چی! من ه زمیگفت:عز ی به خودش گرفت ازجاش بلند شد، کنارش زانو زد با دلخور یناراحت

شو قطع کرد: مرده شور تو و اون عشقتو  حرف  ن یآه ادیعشق وعالقه بوده وهست..... فر ی دوست داشتم، دوست داشتنم هم از رو

داشته باشه و   یخاص یی بایکه ز ره یهرز م یکس  یهنوز تا هنوزه چشمت برا  ست،ینبوده و ن زادی وقت مثل آدم چیببرن که ه

  ی فرو رفت. هنگ کرد. از کس  یحرفشو خورد. سالن تو سکوت بد  یۀکه به صورتش زده شد بق یمحکم  ی لی..... س رهیچشمتو بگ 

. د یچیدست زدن تو سالن پ یهم کالم بودنش روهم نداشت چه برسه که ازش کتک بخوره. صدا اقتیرو خورده بود که ل  یلیس 

: خوشم  ستادیشد.مقابل گلسو ا ک یاز جاش بلند شده و لبخند به لب وکف زنان بهشون نزد روانینگاه ها به اون سمت رفت. س 

  ،یداد زد: ازاوّلشم به عشقم شک داشت نیرو به آه  ینی. گلسو مثل ماده ببر خشمگ بودم دهیکه رو تا حاال ازت ند س  ی رو نیاومد! ا

نکن امروز روزِمنو ستاره اس   یبه شونه اش زد: خودتو عصبان ی دست روانی. س یخواست ی ازاوّلشم منونم ، یزدیازاوّلشم منو پس م

به ساعت   ینگاه روانیبرگشت سرجاش نشست. س  ف شد بدون حر  زیگلسو تند وت.  یروز رو به گند بکش  نیخواد تو ا یدلم نم

 کشه.... ی رفتن مگه چقدر طول م ییدستشو ه یدختره کجا رفته؟   نیا ن یازنوچه هاش گفت:باهِر! بب یکیکرد به   شیمچ

مشخص بود که به مذاقش    روانیدرهم س   ۀ پچ پچ کرد. ازچهر روان یتا باهِر وارد سالن شد. درگوش س  د یطول کش ی ا قه ی دق چند 

 ازسالن خارج شد... گهیبه همراه چند نفر د ع یدر گوش باهِر گفت که سر ی زی. چومدهیخوش ن

  شهیزد: م ادیسرش فر روان یکه س  د یبار دوم پرس  ی. براد ینشن یهم برم. جواب گهید ی جا هی د یآقا؟ با  کارکنمی: من چد یپرس  عاقد 

  ن یتاب آه یزده باشه؟ نگاه ب  ی ممکنه ستاره دست به کار نی:آهد یآروم پرس  وانی.عاقد از ترس تو خودش فرورفت..... س یخفه بش

وگلسو آروم با هم در   روان یبود، س  ستادهیبه سالن انداخت. دونفر دم درا ی نگاه وانینشد. س  سؤالش شد. اصالً متوجه  خ یبه دم درم

متوجه اش کرد    وانیس  ی واشاره ها مای»هوم« برگشت سمتش. ا ه یبا  نی زد که آه ن یآه یهلو حال بحث کردن بودن. با آرنج به پ

 فراراست.  یفرصت برا نیکه حاال بهتر

  د یسمت درچرخ ن یآه نکهیبه دو نفر دم درانداخت داد. هم ییابرو وانی. س ازهیبهونه ن ه ی تازه  شترازماست،یعقل کل تعدادشون ب-

دراز به دراز افتاده وکتف چپشو تودست راست گرفته    نیکه رو زم یوانی فت. نگران برگشت طرف س به هوا ر وان یآخ بلند س  یصدا

شده؟ حالت   یخودشو جمع وجور کرد. کنارش زانوزد: چ  نیبودن. آه وانیشوک کار س  سوهنوزتو وگل  روانیکرد. س  ی و داد وهوارم

 بکن.  یکار  هی  روانیسر بلند کرد: س  نیباالسرشون اومدن. آه روانیشد؟ گلسو وس  یدفعه چ  ه ی خوبه؟ 
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 نداره. یبه من ربط-

کرد وگفت:مهم   زیتا دردش کمتر بشه. گلسو چشماشو ر ی بکن یکار  هی االن بهتره  ی ول  یهست ی فیدونم که چه آدم کث  یم-

کشوند. دم در   رون ی رو به ب روانیومد س ا ی م رون یکه ازب یینداره.....سر وصدا ی تیکه اهم  نیاز درد تلف بشه ا تشینها ستین

طرف افتاده بودن، کرد.   ه ی به افراد دوربرش که هرکدوم  ی. ستاره نگاهارهیشاخ درب د روبروش کم مونده بو ۀصحن  دن ی. از دستادیا

خودشون بود، به هشدارهام  ر یتقص فته ی ب یاتفاق ن یخواستم همچ یجون نم  روان یس  د یسرشو کج کرد و مظلومانه گفت: ببخش

  ی لی! خیتیّستاره آخر خلّاق  ی عنی بودمت، دست کم گرفته    یلیزد:هه! خ ی زهرخند  روان یبال سرشون اومد. س  ن ینکردن ا یتوجه

ستاره تا بناگوش بازشد: شما حالتون   شیاومدن. ن رون یازسالن ب هی وبق وانیو س   نیگارد گرفتن.آه اطیخوشم اومد. هردو وسط ح

ستاره رو آسوده کرد.   الیخ وان یس  ۀکرد. بل   یم  یستاره تا حاال نقش باز  ی عنیبند اومد. باورش سخت بود  نیون آهخوبه؟ زب

شون   یکیازغفلت اون دونگهبان استفاده کرد، با گرفتن اسلحه ازدست  وان یو ستاره رخ داد. س   روانیس  نیمبارزه ب د ینکش یطول

 درحال فرارگرفت......   یگلسو  ن، یشد. آه یر یدرگ

برخوردار بود..... طول   ی باالتر یبود ازقدرت بدن یداد. هرچ  یبود. کم کم داشت توانشو از دست م روان یرس یستاره سخت درگ  

 وارد معرکه بشه....  سیتا پل د یکش

 . نییایحاال هم ن یخواست یغر زد: م  نیبه شاه نیآه

 . میوارد عمل بش یی داد تنها ی سرگرد اجازه نم نکهیوا م یبود یبانیاومد منتظر پشت ش یبه خدامشکل پ-

 شد که کار هرسه تامون تموم بود.   یاگرستاره دست به کار نم-

سمت  نی . آهرشد ی ختم به خ ز یشد که! االنم شکر خداهمه چ یهم نم یبانیاما بدون پشت م یاقدام کرد ر یکم د  هی قبول دارم -

آورد. با اومدن   ی وبرهان م  لیبراش دل نطوریشد وهم دهیهم به دنبالش کش نی. شاهزدی رفت که داشت با ستاره حرف م یوانیس 

   ؟ی دست وبال گردنش کرد: چطوره؟ بهتر به  ی اشاره ا نیحرفشون نصفه موند. آه نیآه

 بشه.  یتا ازش عکسبردار مارستانیبره ب  د یبا-

  ی معترض گفت: چه ربط  وانی. س یدست سالم بشه برات، ازبس که بال سرش آورد ه یدست   نیالبته اگرا ست،ین یزیانشاءا... چ-

  یر ی: االنم مسادیدست به کمرجلوش وا نیزد و ناکارش کرد. شاه ز یهمه چ یسال از اون اتفاق گذشته، اون باهِر ب ه یداره!  

 . ینکرد تی رعا ایبال رو سرش آورده  نیا  زیهمه چ ی ب دت که باهِر به قول خو ی فهم یم تانمارس یب

 ! یحرف نزن ی کیتو شه یم-

 .مارستانیب میبر د یبا د ی. پرستارآمبوالنس رو به چهار نفرشون کرد: ببخشگمیشناسمت که م ی نوچ! آخه م-
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 شد: شما کجا خانم؟!  نیدست آه ری. مچش اس امیداداش منم باهات م -

 باهاش بره.  ستین ی! کسگهید  وانی با س  رمیخوب م-

ببند.   شتویزد که ستاره با اخم گفت:زهرمار! ن  ییلبخند دندون نما نی! شاهیمن با شما کار دارم اونم اساس   رهیباهاش م نیشاه-

 . یشد بتونه زبونتو کوتاه کنه و ازش حساب ببر  دایپ  ی کیحداقل  اد یسوار شدن گفت: خوشم م نیح نیشاه

پرونده وسالم موندن   ن یا یتو  ش یروزینشون از پ نیسرخوش شاه ۀ. خند شهیموقع بازم یکه دهنت همه جا ب  نیشاه یر یبم یا-

ستاره   ؟یبود که تو کرد  ی اون چه کار نم ی: ببد یطلبکارانه کنان پرس   ن یداد... آمبوالنس حرکت کرد. آه ی دوستهاش م نیبهتر

 ؟ یانگشت اشاره شو سمت خودش گرفت: من؟! چه کار

قدر خسته ام که فقط   ن یاالنم ا اد،ینم ادمی ی زیدامون که تازه اومده بود گفت: من چ نیبله! تو! ستاره درحال رفتن سمت ماش -

 کنم........... ی خواب راحت فکرم ه یو  یدرست وحساب  یغذا ه یحموم داغ،  هی به 

 ؟ یینجایا ی: ازکد یپرس  ی خواب آلود یبا صدا د ی. چشماشو مالد ی. رو دست راست غلتدارشد یروگونه اش ازخواب ب ی نوازش دست با

 . یدونست ی م نوی ا ی فرصت طلب یلیزد ونشست:خ یخانم سرتقِ بنده اومده بخوابه. پتو رو کنار  ی ازوقت-

از دستت راحت   ی چند روز هی ! ییپررو ی لیوگفت: خ د یکش ی ا ازهیاش زد. خم نهیبه س  یدونم. مشت کم جون   یوقته م   یلیخ-

تو   هوی. د یچسب یقدرمثل چسب سه کاره بهم نم نیدادم بهتر بود حداقل اون ا ی م روان یکنم اگربله رو به س   یبودم، دارم فکرم

 ! نیفرو رفت، صداش دراومد: آه نیآغوش آه

 .یسؤال وجواب پس بد  د یبا یتازه کل  ؟یبود اسم اون پست فطرت رو جلوم آورد  بارآخرت

  یلینشست: خ  یشونی* رو پ ن ی*  آهۀو به تموم سؤاالتش پاسخ بدم. بوس  نم یاگرآقامون اجازه بِدن حاضرم تو دادگاهش بش-

توآغوش    شتریکنم. ستاره خودشو ب یم قدرمهربون برخورد ن نیا یبا من نکن که اگر بکن  هایشوخ نیازا گهیدوست دارم، اما د

!  می زندگ یمردها   نیبهتر ی مسخره رو به راه انداختم، برا شیاون نما وان یتو وس  جون فروبرد مظلومانه گفت: من به خاطر  نیآه

  ی موهاشو به باز ن یکردم؟! دست آه ی بد کار کشهیبه گند م مویکل زندگ ی الک یاحمق الک  روانینکنم اون س  ی اگرکار دمید

 گرفت. 

 !نیآه-

 جانم!-

اش برداشت   ۀن یتو نگران بودم نه خودم.سرشو از رو س   یرو گونه اش کاشت: من برا ی ا گه ید ۀ ! بوس د یکردم ببخش تتی اذ یلیخ-

 اومده لوشان؟ یچشم دوخت: بابام از ک  نیآه یوتو چشمها
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 ابام.....: بد یمن من کردن پرس   ی. با کمشهیم یعرضم به خدمتتون! ده روز -

و   یدونه، بهتره باهاش حرف بزن   یماجرا م  نیباالسرش، اون خودشو مقصرا میبابات اون قدر نگرانت بود که چند بار دکتر آورد -

شو آسوده کن نذاراحساس  الیخ دهیکه دور خودش کش یوجدان وارِعذابید  نیاز ا ست، یاون ن رکاری بهش بگو تقص ،ی آرومش کن

 تکون داد: حتماً.  یگناه خوردش کنه. ستاره سر 

ستاره به   ۀازحدقه دراومد  یکنم خودمم موندگارشدم. چشما دارتیشام ب ی اومدم برا ی عنی یبهتره بلند ش  گه یخوب! د یلیخ-

 ؟ ی زنیچرا منو م ید یخواب ی خنده اش انداخت: خوب تو مثل خرس گرفت

 ! دمیچقدر خواب-

 کنم.  دارتیب ومد یدلم ن  ی خسته بود-

 . یکرد ی م دارمیب د یبا-

رفت. همه سر   نییپا ۀبه طبق  نیگاو رو درسته قورت بدم... همراه آه  ه یحاضرم  ی! بلند شو که ازگرسنگ یدارشد یحاال ب-

!  یایحاال هم ن یخواست ی آوردن م فیاخم معترض گفت: باالخره شاهزاده خانم تشر هی منتظرشون بودن. کژال با  یزغذاخوریم

  نیآه  نیب یرو صندل کهیمعده و روده بزرگه و..... ساره تشر زد: کژال! ستاره در حال ،زالمعده که چه عرض کنم لو که یبابا روده کوچ

باال انداخت ونگاه   ییباألخره. کژال ابرو م یشیکنه خاله جون،منو خودش تنها م ه ینشست گفت: بذارخودشو تخل یوپدرش م

 و شروع کرد به خوردن غذا......  د یداشت. منظور خندهاشو نفهم ی دوخت که چشم ازستاره  برنم ن یبه آه طونشویش 

  نی. نود ییشرمنده نفرما ستم،ین  یبه زحمت کس یممنون،من راض یلی خ د یکنم بلند نش ی با سر وصدا وارد شد:خواهش م الیدان

با   الی. دانیکن  ی خودت درنوشابه باز م یبرا ره یبگ  ل یخواست تو رو تحو  ی پس گردنش زد: حاال ک یکیدسته گل رو ازش گرفت و

و   ی خوب نیشون پسر به ا ل یمنو ندارن؟ نه که تو فام دن یقوم تاتارچشم د  نیا ی نیب ی م ز؟یشوهرخواهرعز یدست داد: خوب وانیس 

 کنند!   یم  یحسود شه ینم دایپ ی پیخوش ت

ساعت ما رو تو   هی خانم  لدای گ نیا ست،یبا ابرو به خواهرش اشاره کرد:شرمنده! مال من ن  الیممنونم به خاطردست گل. دان-

دسته گل رو انتخاب کنه تا دل آقاشون رو ببرن مگه نه    نیشون بهتر  ندهی همسرآ یخواد برا ی خانم م ؟ یکاشته که چ ابونیخ

گفت که لبخند   ی زیکرد. کژال درگوشش چ یم  ی بازانداخت و با پر شالش  نییپا شو ازخجالت سرخ شد وسر لدایخانم؟ گ  لدایگ

درگوشش پچ زد: دختره رو درسته   ن یسرفرصت باهاش حرف بزنه. نو د ی تنگ شده بود. با لدایگ  یرو لبش نشست.دلش برا  یحیمل

 گفت.  ی زد که آخ نی حفظ  آبروهم که شده تو جمع برگرد. با آرنجش محکم زد تو شکم نو ی ،برای قورت داد

از تخت   عی بود بهش بخوره که سر کیدوم نزد  ۀجون حواست بهش باشه..... ضرب  لدای،گیکرد  دایدست بزن پ  یشد آزاد  ی ازوقت-

  یهایگاز گرفت: کــــژال! همه درحال گپ زدن وشوخ ی ! ساره لب؟ینکن  تش یقدراذ ن یا شهی! موانی فاصله گرفت. کژال غر زد: س 
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پشت سرش اتاقو ترک   نیبعد آه قه یرفت. چند دق رونیاز اتاق ب یعذرخواه ه ی. با ددامون زنگ خور  ی بودن، گوش  نیونو  وانیس 

 مارستانیدر پشت سرش بشه مضطرب در حال حرف زدن بود. پا تند کرد تا از سالن ب  نیمتوجه حضورآه نکهیکرد. دامون بدون ا

به   یکالفه دست  ؟یشون یقدرپر نیا دامون؟چراشده   ی:چد یپرس  . نگرانستادیعقب گرد کرد و مقابلش ا نیآه  یبره. با صدا رون یب

 وقتش شده.  نکه یمثل ا مارستان،یرو برده ب نو،آهو ی:مد یسروگردنش کش

کم صبر کن. به اتاق برگشت.   ه یباهات ما ا ام یتونم ب  یمن االن نم رنشده،ی تا د  فتی خوب زودتر راه ب ؟ی دستپاچه ا  یچ ی پس برا-

  زیهمه چ  نیخوشحال دررفت آمد بود. آه ن یدامون نگران و آه  نیاومد. نگاهش ب رون ی با جانم گفتن ب الیروصدا زد. دان الیدان

  الیکار دست خودش بده. دان ی ترسم موقع رانندگ  یهول کرده م نی پدر همچ ی آقا نیداد: حاال با دامون برو، ا  حیرو براش توض

  سِیفرما شدن.ه فی فسقل خان تشر  نیمن فداش بشم باألخره ا ی داد زد: اله باًیزد و دامون رو محکم تو آغوش گرفت تقر  ینبشک

  الیشده؟ دان یز ی: چد یکرد پرس  ی به حرکات پسرش نگاه م عجب. گلناز دم در با ترهیرو بگ  ال یدان یخوشحال ینتونست جلو  نیآه

بود و به حرکات   نییبعد دامون که سرش پا نیمادر به طرفش پروازکرد: اول مشتلق بده گلناز خانم! گلنازسردرگم  به آه  دنیبا د

رو لبش اومد رو به دامون که سرشو باال گرفته بود کرد: آره دامون؟! باألخره به   ی رفت. دوقدم جلو اومد. لبخند  د یخند  ی م الیدان

زود   ؟ یسادیپسرم! قدمش مبارکه پس چرا وا گمیم  کی آغوش گرفت: تبر  ی تر شد. گلناز پسرشو تو قی اومد؟ لبخند دامون عم ایدن

تا اومدن    ام،یاالن چشم انتظار توئه. هول کرده دوباره گفت: نه نه نه خودمم باهات م ی آهو تنها بذار تیموقع ن یتو ا  د یبرو، نبا

 . رهیگ ی شما، دلم آروم نم

  ن یاومد. آه رونی ب مارستانیرفت از سالن ب یاش م  دهیند   ۀنو  ۀحواست باشه. گلناز همونطور که قربون صدق  یموقع رانندگ  الیدان-

 : پس گلنازجون کو؟ د یپرس  ستین یاز گلناز وپسرهاش خبر د ید  یکرد و به اتاق برگشت. ساره وقت  الیسفارشها رو به دان نیآخر

گفت:   لدایگفتن. کژال رو به گ ی م کی تبر لدایو گ  نیبه آه ی وشاد ی آهو فارغ شده وراه افتادن سمت تهران. همه با خوشحال-

  ۀ تو اون خون ی امشب کس نکهی ا ینگاهش کرد که کژال پس کله اش زد: خوب برا یسؤال  لدای. گیهست  نیامشبو مهمون آقا آه 

مند گفت: دستت بشکنه   هی دور نموند گال لدایگ ن یزبیخنده اش گرفت که ازنگاه ت لاز کار کژا وانی. س یبمون ششیپ ست یبزرگ ن

 . نهی! درحال ماساژدادن سرش ادامه داد: چقدرم دستش سنگ گه؟ید ی زنیدختر! خوب مثل آدم بگو،چرا م

 کژال تا بناگوش بازشد. ش ی. نیکن  نیزنمو نفر ادیدلت م  لدایگ-

! پرستار وارد  واشتریبا تحکم گفت: چه خبرتونه!  اکو یگرفت که د ی سر! کل کل شون داشت باال م ره یخ ۀببند دختر  شتویاون ن -

 ......د ییوقت مالقات تمومه لطفاً بفرما  ونیاتاق شد: خانمها وآقا

 .  یخسته شد  یلب تخت نشست: امروز حساب وانیکنار س  ن یرفتن همه آه بعد 

 رفت. ینه بابا! حوصله ام داشت سر م-

 ؟ یشیمرخص م   یحاال ک-
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 فردا. -

 . یمراعات کتف تو بکن د یبا رون،یب ی اومد  نجایازا -

  ینامرد  روانیخواستم از خودم دفاع کنم از شانس خوبم س  رشدم،یافتادم باهاش درگ روانیس  ریگ  یکتفم خوب شده بود، وقت -

 که تازه خوب شده.  یکتف نیپاش زد تو هم  ۀ کرد و با ضرب

 ؟یکن  تیرعا د یدکترت نگفت با-

اومد. دم   نیی از تخت پا ن یقبل. درحال حرف زدن بودن که سر ستاره وارد اتاق شد: اجازه هست؟ آه ۀچرا! اما نه به شدت دور -

گفت: پرستاربخش رو   واش ی از پرستار کرد  یبه سالن خال  یبازشد نگاه شش ین ؟ ییایراهت دادن ب ی: چطور سادیدر کنار ستاره وا

 ن؟ یاج نداریاحت ی زیدور زدم، اومدم بگم به چ

 . یبر  ییخوام تنها ی ! زود برو خونه نمیا ونه ی ستاره د-

 ؟ یچشم! هرچه آقامون بگه، آقا داداش شما چ-

پرستار از پشت سر   ی ام برم. صدا دهیزد:قربون داداش فهم یبرو، من مواظب شوهرت هستم. ستاره لبخند گل وگشاد  ی نه آبج-

پرستاره زد: قربون   ۀ رو گون یداخل؟! ستاره بوس  یی ایب یتون  ی مگه نگفتم نم  د؟یکن  یکارمیچ نجایدومتر پروندش هوا: خانم شما ا

  نیرفت. پرستارهنوز تو شوک کار ستاره بود که آه  رونیبعد مثل فشنگ ازسالن ب د یکش  ولط قه یاخالق خوشگلت برم فقط دو دق

 .هیخورده احساست ه ی همسرم  د یگفت: ببخش

 داره....... فی تشر  نیرینه! ش  یاحساسات-

فوران   ی ادیاحساساتش ز شهینگران م  ی ! وقتگهی: ستاره اس دد یرو دست چپ دراز کش وان یبود؟ س  یمواظب بودن چ  نیا انیجر-

 نگران توئه.  یعن ی نجایاومدنش به ا کنه، یم

 تا نگران.  زنه ی م نیریش  شترینه من! به قول پرستاره ب ی هست یحاال خوبه تو بستر -

 حرف بزن!  خواهرم درست ۀ دربار-

 به من بده.  وبیصبرا هیخدا -

 نشده اس. ی نیب شیوقتها پ ی ! ستاره گاهیرو خوب اومد  یکی نیا-

 در انتظارمه؟  ی ا نده یچه آ  یدون ی نشده اس!م ی نیب شی پ شه یوقتها؟! اون هم  یگاه-
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 !.........قاًی دق-

                ************************************* 

که   یگلسو، سرگرد به خانم  ی. بعد ازامضایامضا کن رشو یز د یاعترافات خودته با ۀبرگ  نیگلسو گذاشت: ا  یبرگه رو جلو  سرگرد

 گذاشت: بله قربان!   یبود اشاره کرد: خانم تمّدن! زن احترام ستاده یاتاق سرپا ا ۀگوش 

برد.   رون یگلسو زد وبا خودش ازاتاق ب یدستها  یگذاشت. خشن دستبند رو  ی بازداشتگاه. زن دوباره احترام دش یببرخانم رو  نیا-

  یکم د یخوا یتموم شد، شما نم  یوخوب  ر یپرونده هم به خ نیراسخ! ا  ینشست: خوب آقا ن یآه یاومد روبرو  زیسرگرد ازپشت م

که لنگه نداره،    ه یآدم خطرناک روان یگفت: نه سرگرد، س   نیآه ی رو بهم گره زد به جا  ستاره ف یظر یابروها  یکه..... اخم  د یفکرکن

به   فتهیباز ب  ؟ یچ ی بدم ک تیرضا امیحاال ب مینداشت یجون  تیمنو شوهرم رو به کاممون تلخ کرده، ازدستش امن یدو ساله زندگ 

 ! می جون زندگ

تشکر   هی . با شهیم ده یبراش بر یچه حکم دهیم  صیتشخ  یا قاضدادسر، اونج  رهیم د،پروندهیندار یکار  نجایا گه یپس شما د-

 ازتون بکنم؟  ی خواهش هی تونم  ی کرد راه رفته رو برگشت: جناب سرگرد م  یستاره مکث  دن یازسرگرد بلند شدن. دم در که رس 

 ! د ییکنم بفرما ی خواهش م-

 . نمی رو بب روانیس  قهی فقط چند دق  قه،یچند دق  شه یم-

 ؟ ی چ یبرا-

 کنم.   یمهمه! خواهش م  یلینفر ازش سؤال بکنم خ هی خوام راجع به  یم-

 خالف مقرراته خانم تاد. -

  ی طولش ندم. سرگرد کم ادیز  دمیقول م ارمیبه دست نم ی فرصت ن یوقت چن  چیه گه ید نمشیکنم! اگراالن نب  ی خواهش م-

 بود.  ستادهیهمچنان دم در منتظرا نی. آه بود یر ینفس گ ۀفکرکرد. نگاه مضطرب ستاره به سرگرد بود. اون لحظه براش لحظ 

 سرگرد ترشو دوبرابر کرد: بله!  یخانم تاد؟ صدا-

  یلطفتون روهرگز فراموش نم  نیممنونم ا یل ی: خد یکش ی نفس راحت ه یداره. همراه لبخندش  تیبرام مسئول  د یفقط طولش ند -

 کنم..... 

. د یکش  یمخش خط م  یناهنجار در رو  ی بازشد. صدا یبلند  ژ ینشسته بودن. در با ق روان یمنتظر س  ی اتاق دوازده متر هی  تو

ستاره   یبرا گهید روان یو ستاره شوکه شد. پوزخند س   نیآه دن یلحظه ازد  هی مأمور وارد شد.  هی دستبند بدست همراه   روانیس 
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  ی و روبرو  زیپشت م ی ها یصندل ی . هردو روبود که مدتها باعث آزارش شده بود یالکه مهم بود سؤ ینداشت تنها مسئله ا  تیاهم

تو   ی روزی پ ی بود نگاه کرد بعد به ستاره: اومد  ساده یساکت وا نه یاتاق دست به س  ۀ که گوش  نیابتدا به آه روان یهم نشستند. س 

 ؟ یریجشن بگ 

 .ومدمین  نجایا یز یچ ی من برا-

 ؟ یدرخواست مالقات داد  یچ ی پس برا-

 سؤال ازت دارم.  هی-

 ؟ یمالقات داد  ی قدر مهمه براش تقاضا  نیکه ا ه ی چه سؤال-

 برام مهمه.  ی لیخ ؟یراستشو بگ  ید یاگر بپرسم قول م-

 باشه؟  یتا چ-

با صلح وآرامش تموم بشه.   ی دم آخر نیبا همه پس بذارا دارماید نیآخر نیا ی از دست دادن ندار ی برا ی زیچ گه یتو د  روانیس -

به بعد   نیاز ا یی که تا حاال دروغ نگفتم تو ی مدت بعد چشم تو چشم ستاره شد: بپرس! به تنها کس هی گرفت   نییسرشو پا روانیس 

 . ستاره مردد نگاهش کرد: قول مردونه؟ گمیهم نم

 قول مردونه! -

 صنم هنوز تو خونه ات هست؟-

 ه؟ یصنم ک -

 . نیمن برد ین بس جاکه بعنوان خو ی همون دختر-

 ؟ یکه کمکت کرد فرار کن  ی آهان! همون-

چشم همه گرفتش به باد   ی که تو فرارکمکت کرده، کار اونه، شوهرش جلو ی کس مید یشب بعد فهم  هی شد وگفت:  یاوهوم. جد -

سرشو تکون    یر ستاره جمع شد با ناباو یوهمون روزتموم کرد. اشک تو چشما اره یبد! نتونست دوام ب یل یکتک، بد هم زدش، خ

 که من نرم سراغش! ی گ یم نجور ی! ایگ یبهم دروغ م ی داد: امکان نداره! دار

 از دست دادن ندارم.  یبرا  یز یچ گهینداره بخوام دروغ بگم به قول خودت منکه د یلیمحضه! دل قت یحق-
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اون کثافتِ نامرد جون بده درسته؟ سکوت جوابش بود. تموم نفرتشو تو   ردستیز  یو گذاشت  ی نگاهش کرد ی توهم موند -

تعجب هم نداره    ی! جاگمیخاطرم نیبه ا ی وونیح هی  گمیم  یگفت:وقت  ی کرد با لحن پراز انزجار روانیو نثار س  ختیچشماش ر

  نکه یندارم، اون دختر به جرم ا جا سراغ  چ یرذل تر از تو ه  روانیانسان حسابت کنند، س  ی که بخوا  ینبرد  ییبو تیچون از انسان

بلند شد.   یوقت! با سست  چیه روانیبخشمت س  یوقت نم چ یبود پست فطرت!ه ن یتنها گناهش هم ش؟ یداده بود کشت ی منو فرار

کرد و   شیبا تأثّر همراه نی.آهنرفت، اشکها رو گونه هاش هجوم آورد رونیازاتاق ب نیبازوش نشست. با کمک آه ری ز نیدست آه

 اومدن......... رونیب ی از کالنتر

 خودش شده بود.  یتوجه  یو ب روانیس  ی جاه طلب یکه قربان یکرد، دختر   یفکر م   نیتو راه ستاره سکوت کرده بود. به ا 

 گفت. ی فی ضع ۀستاره؟ بل -

منفجر بشه: من نتونستم   نزنه هر آن ممکنه  یبوده. احساس کرد اگر حرف ینطور ینکن قسمت اونم ا  ت یقدر خودتو اذ ن یا زمیعز-

  چ یمظلوم بود، جونشو به خاطر من به خطرانداخت تا منو نجات بده، اون ه ی لیبود، خ ی خوب یلیکنم، اون دختر خ ی براش کار

 تر از اون هم وجود نداشت. خت ! بدبنیرو نداشت که کمکش کنه آه یکس

 اومد. ی . اشکهاشو پاک کرد: کاش باهام مخودش نخواست اد یهمراهمون ب  ی اومد، بهش گفت ی ازدست تو برنم یکار-

 خودش راهشو انتخاب کرد. -

 ببخشم؟   شیهمه خودخواه نیکه پدرمو به خاطر ا رسه یدونم اون روز م ی پدرم هم مقصره، نم-

 اون پدرته.  ، یحرفو بزن نیا د ینبا-

 رسم مزخرف. هی رو تباه کنه اونم به خاطر  گه ید ی کی ی و زندگ رهیبگ  میتصم گه ید ی کی یدرسته پدرمه اماحق نداشت جا-

  شهیکه هم  ادشهیخالص شد مهمه  شهیهم ینکبت باربرا  ی همون بهتر که از اون زندگ ست، ین گهینکن، صنم د تیحاالخودتو اذ -

 باهات باشه.

باعث   یبمونه ک ادمیتا  رم یگ  یم  کیمراسم کوچ ه یکه درحقم کرده هرسال براش   ییها ی به خاطرتموم خوب ادشم،یبه  شهیهم-

 ن؟یآه ی آرامش رو داشته باشم، توهم باهام موافق نیباعث شد ا  یبرسم، ک یزندگ نیشد به ا

   ؟ یکن  یفکرم یدار ی باز به چ ه؟ی چ گهی: دد یپرس  ن یالبته خانمم. دوباره تو الک سکوت فرو رفت که آه-

 رو شروع کنم؟   یمعمول  یزندگ  هی  گه ید ی باشه که نتونم مثل دخترها دهیچیقدر پ نیا م یزندگ د یچرا با نکهیا-
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  ادآوردن یبا به   ؟یرو برده بود  ی ب ی دل ب یطور  نیهم نم یبره، بب یدل همه رو با خودش م ره یمن تکه!هرجا م ۀ ستار نکهیا یبرا-

باهاش آشنا شدم، اگراون نبود معلوم نبود سرنوشت من به   نیبود تو ماش   روزید نی! انگار همریبخ ادش یزد:  ی لبخند تلخ ی ب یب

 گرفته و ناراحت بود: منو ببخش! من باعث شدم..... نی . صورت آهد ین چرخی. کامل سمت آهد یکش ی کجاها م

خودش   یهم تو حال وهوا نی. آهرشد یوقت هم خودتو مقصر ندون! اشک ستاره سراز  چیتونبود،ه ر ینگو! تقص یچی!هسسسیه-

 بود. 

 !نیآه-

 جانم!-

 .....ردادییسمت امامزاده تغ رشویمس ی حرف چ یبدون ه نیرفتم. آه یم  ی ب یکه با ب  یی اون روزها ادیمنو ببره امامزاده، به -

تو   وانیس  دن یتو دهنت قلبم اومـ..... با د اد یقلبت ب یرو برداشت: اله  فونیهوا.غرولند کنان آ د یمتر پر ه یزنگ در  یصدا با

: صاحب خونه  د یرو شن وانیس  ی. صداد یپوش  یی به اتاقش رفت ومانتو ع یحرفشو خورد. در رو بازکرد. سر یۀبق فون ی تورآیمانت

داشتن. به   یشد باهم نه حرف زده ونه تماس  ی م یبه دوماه کیاومده باشه. نزد وانیشد س  یباورش نم ؟ یخوا یمهمون نم

 تکون داد.  ی سر ؟یر تا پا براندازش کرد: سالم خانم خانما! خوب. ازس ستادیدم درا  وانیگفت. س   یاستقبالش رفت. سالم آروم

 زبونتو موش خورده؟ سرشو باال گرفت وغرق چشماش شد.  ه؟یچ-

تعارفش کرد وبه آشپزخونه رفت.   یسرخ شد با دستپاچگ  ؟یونگاهم کن  ی دم در نگه ام  دار  یجور نیتا صبح هم  یخوا  یم-

آهو،خودت   شیشربت رو جلوش گذاشت: نه،رفته پ ی نیس  لدایگ ستن؟ین ناینت ا: ماماد یبه سالن انداخت پرس  ینگاه وانیس 

 ؟ ینگرانم یعن یشد:االن  قیعم وانیکتفت بهتره؟ لبخند س  ؟ یچطور

 هم خوبه!  ی لیشربتو که برداشته بود دست نخورده دوباره سر جاش گذاشت: چرا! خ وانی حالتو بپرسم؟ ل د ینبا-

 گرده.   یبگم تا شب برنم د یبا ین یمامانو بب  یاگر اومد -

رو   زهایچ  یسر ه ی  د ی! اما قبلش بانمیگفت:اومدم خانم مو بب  وانینگاهش کرد که س  ی جیبا گ نم؟ی گفته اومدم مامان تو بب  یک-

از   یفیضع  ۀبل  ه؟یمنظورم چ ی دون  یامکان رو بهش داد تا افکارشو بهتره جمع کنه: حتماً م نیا لدایگ برات روشن کنم. سکوت 

 اومد.  رون یدهنش ب

 تو سکوت نگاهش کرد.  لدایبدونه. گ ی زیچ ی کس شه یمون زده م ن یکه ب یی ! دوست ندارم حرفهاتهیموقع نیاالنم بهتر-

 نه؟  ای  ی ! تو منو دوست دارلدایگ-
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  د یبا یاگرمنو دوست داشته باش  یدون یلبش نشست: م   یرو   تیبهت بله گفتم. لبخندرضا نیهم ی معلومه که دوست دارم برا -

   ؟ یخانوده مو هم بخوا

 بله! -

از دست   ستمیحاضر ن ی متیق  چیپدرمو، برادرمو، خواهرمو، به ه ،ییازاونها یی ! خط قرمزِمن خانواده ام هستن که توهم جزلدایگ-

که به خانواده ام   ی بشه، همونطور یاحترام ی بهشون ب دمیاونها رو هم بخواد، بهش اجازه نم د یتو خونه ام با  ادیر زنم ببدم، اگ

باهاش  کنه یبرام نم یزنم! فرق  ایازافراد خانواده ام باشه  یکیخواد   ی بکنند، من طرف حقم، م یترام اح ی به زنم ب دمیاجازه نم

قدمت رو جفت چشمام اگر   ی تون  یاگرم  ؟ یکن  یزندگ یطیشرا نیبا چن ی با مرد ی حاضر ه،ی نطوریمن ا ی کنم، زندگ  یبرخورد م

  ط یشرا نیا یبود اول زندگ  ازیرک بودن خودش بدش اومد اما ن  ز ا وانیاومدن. س  یم  نییپا ی گریپس از د ی کی لدایگ ینه...اشکها

 . ادیب شیپ یمشکل  شیرو بگه تا بعداً تو زندگ

  ی که تو کرده بود  ینبود، با اون اخم نیاشکهاشو پاک کرد پربغض گفت:اون روز منظورم ا ؟یکن  یم  ه یگر یدار  ی چ یحاال برا-

ستاره مثل اسپند   ی اونطور برا دمید  ی،وقت یهست  ی چطورمرد نمیکنم بب   شتیخواستم آزما یبدم، اون روز م   حیبرات توض ینذاشت

 تشونیحما  ی و چطور دار  یساد یکه خانواده برات مهمه، با اقتدار پشت خانواده ات وا ی هست یکس  دمیفهم  یپر  یم نییباال وپا

نداشتم،   یخدا شاهده اون روز منظور  وانیخواستم که خدا لطفشو در حقم تموم کرد، س  ی رو م یکس   نیهمچ ه یمنم  ، یکن یم

  منۀ و دربار ی زیبر  رونیبد رو از ذهنت ب ی هاخوام فکر یازت م  ،ییای تو ب نکه یقبل تر ازا ی لیدوست دارم خ  یل یمن ستاره رو خ

حلقه کرد   لدایبلند شد کنارش نشست. دستشو دورکمر گ وانیحرفشو تموم کنه. س  یۀامان نداد بق هی ...هق هق گریفکرنکن ی منف

اون   زخورده ا هی ! فقط زمیفکرنکردم عز ی تومنف ۀوقت دربار  چ یو توآغوش گرفت. موهاشو نوازش کرد درگوشش نجوا کرد: من ه

  د یبا شتریکردم و ب ی مدت در حقت کم کار نیدونم توا  یم،میبا هم نامزد ستین ی ادیدونم مدت ز  یحرفت ناراحت شدم، م 

شد تا فکر و ذهنم آرامش   یاون مسئله تموم م د یبد بود، با یلیخ نیستاره و آه  تیوضع  ،ید یخودت که د یبودم ول یم شتیپ

هر   ،یخواست یتموم شده ومن دربست درخدمت خانم خوشگل خودم هستم، هرچ یوخوش   ریبه خ زی داشته باشه، حاال همه چ

 ؟ ید یقول بهم م  هی : د یکش رون یب وانیخودشو ازآغوش س  لدایفقط به خودم بگو. گ  یبر یکجا خواست

 تو جون بخواه! -

  رم،یم یمن بدون تو م  وان ی! س یمون ی م شم یپ شهیهم ی! قول بده برایذاریوقت تنهام نم چیجونت سالمت، بهم قول بده ه-

چه راحت   یسادگ  نیدختر درع نیبود. ا ده یبود که تا حاال شن یاعترافات نیباتر یز لدایگ  یکنم. حرفها  یتونم زندگ  ی بدون تو نم

 . یدرباسترو   چیکرد بدون ه یم  انیاحساساتشو ب

فسقل خانم    یتو تا حاال نتونسته قلب مو صاحب بشه، اما تو  ۀ به انداز یدختر  چ یاعتراف کنم ه د ی ! باوونهی منم دوست دارم د-

که   ینیرو گرفت: حاال ا ه یگر یکردم. لبخند جا  یرو نم  یروز  نیهمچ ه یوقت فکر  چ ی،هیکار رو کرد  نیا ی دونم چطور ینم

 . ی: خوبه خانمم ، نکنه به خودت شک دارفتبده؟ دوباره تو آغوشش گر ایخوبه  یگ یم
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 سؤال بپرسم؟  ه ی وان ی: س د یکش رون یب  وانینه! باز خودشو ازبغل س -

 چند تا بپرس. -

 تهران؟   یبرگرد  یخوا  یم-

 آره! چطور؟ -

 ؟ یجا بمون  نیهم شه یهم یبرا  شهینم-

 وقتشه برگردم.   گهیموندم د  نجایا ن یمدت هم به خاطر ستاره وآه نیمن تهرانه ا میزندگ  ۀ! هم شهی! نمینه خانم-

روش کاشت: بهت  ی دستشو گرفت بوسه ا وان یبپرسه. س  ینذاشت سؤال گهید  وانیمحکم س  ۀن  ؟یبد  ر یینظرتو تغ شهیحاال نم-

 تهران آماده کن. در  ی زندگ ی خودتو برا ، یخوام ازم دورباش  ینم  گهیخودت، د ی سرخونه وزندگ ییایزود ب یل یخ دمیقول م

 پس باهام بحث نکن. کنهیم یکه شوهرت زندگ  یباش  ییجا  د یبا ییایب د یبا لدا ینذاشت ادامه بده: گ وانیمن..... س  ی ول-

 !وانییسسس-

 خودمون باشه.  نیرو بهت بگم اما فعالً ب یراز  هیخوام   ی نداره، م ی راه چیگفتنت بشم ه وان یاون س  یفدا-

 !  دمیقول مردونه م-

 : واقعاً! د یدستهاشو بهم زد و  روهوا پر یکودکانه ا   یکنه. با شاد یتهران زندگ اد یهم ب نیقراره آه-

 . ینگ  یبه کس یز یچ یقول داد  یآره ول -

 ؟ یدون ی تو از کجا م-

  کنه،هر یخودشم دفتر تهران رو اداره م دهیم   الینداره، معدن وشرکت رو بدست دامون ودان ی کار نجای ا گه یگفت د  یم  نیروزآهید-

 . یسرکش ی لوشان برا ادیهم م یاز گاه

 . شهیخوب م یلیخ-

 . شهیم دایخوردن پ یبرا یز یچ نجایا نمی بب شه، یتو خوب م ی آره برا-

 گرسنه اته؟ -

 کنم.... ی درست م یز یچ هی شام  ی رفت: االن برا ی بلند شد و سمت آشپزخونه م لدایآره، اونم چه جورم! گ -
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صدف از االن گفته باشم اگر   نیاز سر جاش داد زد: بب نیناهارآماده اس. نو نیو به سالن رفت: آقا آه د یناهار رو چ ز یم دفص

سر   ایسرتق صد بار گفتم ب ۀ: پسرد ی. گوششو کش ستادیها! صدف دست به کمر پشت سرش ا زنمیفسنجون باشه لب بهش نم

کنم اونم اگر دلم خواست. دستشو برد سمت گوشش که صدف   ی برات م یه فکر ی یبود که دوست نداشت  یزی اگر اون چ زغذایم

  ن یبهش رفت. آه ی صدف رو درآورد که کژال چشم غرّه ا ی از پشت سر ادا ن یبه راه بود. نو ه یکژال وستاره وبق  ۀولش کرد. خند 

بهت   یستی ل  هی بعد رو به کژال گفت: کژال جون بعداً  ی بخور د ی! اگر فسنجونم بود بازغذایادب! برو سر م یپس سرش زد: ب  یکی

 کردنش الزمه.   هیتنب یوقتها برا   یگاه اد، یبدش م ییشازده ازچه غذا دمیم

 ! گه؟ید استینطوریدستت درد نکنه پسرعمو حاال ا-

دونم    یاون وقت من م  ی بگ به خودم  ه یکرد کاف  یکار  نیهمچ  هی گفت: نگران نباش پسرم اگرکژال  زی بله! ساره هنگام رفتن سرم-

راست   هی ساره برگشت تا جواب  دخترشو بده که  ت؟یدوماد از خودراض ن یا ای یاعتراض کژال اومد: تو مامان من  یودخترم. صدا

شرّ تو رو از سرم کم   داشد یپ ی کیدومادم رو دارم چون باألخره  ی کجاست؟ فعالً هوا واستتو بغل کژال رفت با دست پسش زد: ح

  زیموقع نشستن رو م ن ی. نوزدنیکه م ییحرفها نیشد ازا زونیکژال آو  ۀسرت رفته. لب ولوچ  یکاله بزرگ نیگفت: نو زدان یکنه. 

اون کاله بزرگ برم سرمن منت گذاشت و اومد رو سرم نشست. کژال لبخند   ی خودش نشوند: فدا  شیدست کژال رو گرفت و پ

  کنه؟یم فیشوهرم ازم تعر یحسود ه؟یکژال بسته شد: چ  شیستاره گفت: ببند اون غار رو حالم بهم خورد. نزد که  یی دندون نما

  دن بشقاب شو پرکرد قبل از خور زدانیکرد.   ی تشکر نیرو برداشت براش غذا گرفت. آه  نیتکون داد بشقاب آه  یستاره سر

کن که    فینکردم، تا اون موقع توهم کارهاتو رد یکار  چینمونده منم ه  ی عروس  خیبه تار ی زیبرگردم تهران چ د یفردا با ن یگفت:آه

  ی حرف نی: اد ی پرس  اکویرو بفهمه. د یسکوت ناگهان ل یسرشو بلند کرد تا دل زدان یرفت.   ن ینگاهها به آه ۀ. همیمستقر بش ییایب

از   میگرفت م یاستش منو ستاره تصمبود: ر اکویدوخت اما مخاطبش د زدانیبه  ی نگاه شماتت بار ن ی؟آهیچ ی عنیزد  زدان یکه 

خونه بدون مامان سوت وکوره. ساره لقمه شو قورت داد: خدا   نیکنم، ا ی زندگ نجایخوام ا ینم گهید   قتشی تهران، حق  میبر نجایا

ازدوغش رو خورد و جواب داد:نه خاله   یجرعه ا ن یآه ؟ یبفروش  وخونه ر  ن یا یبود، تو که قصد ندار ی رو! زن خوب ی ب یب  امرزهیب

بشقاب غذاشو  ن یموافقم. نو متیبا تصم ،منمیکن  یم  یگفت: کارخوب اکوی. دیز یچ ای ی د یع التیتعط ی برا ذارم یرو م نجایساره! ا

  دانیونه پمعطل خ اد یز ی اومد  ی وقت  رمیرو برات درنظر بگ  ییچند جا ه ی گردم تهران، برم   یبرم زدانیکنار زد وگفت: منم فردا با  

 معامله کن.   عی سر یهرکدوم رو انتخاب کرد  یکردن نش

 وکژال صرف شد...... نیو نو  زدانی یممنونم. ناهار با کل کل ها-

به    نهیس  نی. برگشت بره تو اتاق با آه ومد ی ستاره ن ی صدا نمش؟یب ینم  یساکتو کجا گذاشت نیاومد: ستاره ا یکژال ازباال م یصدا

که   د یباال رفت: ببخش نیآه ی ابرو یتا  هیچه طرز اومدنه؟   ن یا نیآه دمیودستشو رو قلبش گذاشت: ترس   د یکش ی نیشد. ه نهیس 

بعد   رم یگ  یبه بعد اول ازتون اجازه م  نیچشم از ا ، یبزرگ نیساک به ا نی تو دستش کرد: با ا ساک به  ی اعالم وجود نکردم. اشاره ا

رو   نیبهتره و سمت اتاق ستاره راه افتاد. ستاره رو پله ها ظاهر شد.آه ینجور ینازک کرد: ا ی. پشت چشمشمیجلوتون سبز م

 ؟ ید یم تکون چرا سرتو  ن؟ی شده آه ی: چدهیکه داره سرشو تکون م د یساک بدست د
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 موندم تو کار خدا. -

 چرا؟-

 . انیبهم م نی برسونه الحق که کژال ونو یرو به ک  ی دونه ک  یم  نکهیا-

  یلیاومد: از شوهر خوش اخالقت بپرس در ضمن منو وشوهرم خ رون ی؟ سر کژال از اتاق بکرده   کار یچ دهیکژال ورپر نیباز ا-

 ؟ یبود ساده ی: تو فال گوش واد یمتعجب تر از قبل پرس  نیدست خدا درد نکنه ما رو بهم رسوند. آه  میباحال

کژال رو    ۀکردم ها! طعن   یم بتیکه داشتم در مورد شما غ د یالبته ببخش دمینوچ! اومدم دنبال ستاره که دم در صداتون روشن-

بده که   یآورد: بله جناب مهندس راسخ! اما وقت رونیاز اتاق ب کلشونی کل ه  ه؟ی کار بد   سادنیفال گوش وا ی دون  یگرفت: م د یند 

 ؟یساکتو کجا  گذاشت نیستاره ا ینکنند! نگفت بت یپشت سرت غ گرانید

 از کارامون مونده....... یلیخ نیساکو بذارتو ماش  نیتوهم زود ا نیدم،آهیبهت م ام یاالن م-

. ستاره لباسهاشو تو مینی رو بب گهیهمد  می که هر روز بتون م یستاره خدا چقدر خاطر ما رو خواسته با دو پسرعمو ازدواج کن گمیم-

  ۀخون  یه ستم ین کاریخوب شد اما گفته باشم من مثل تو ب ی لیبست. درحال بلند کردن ساک گفت: آره خ پشویو ز د یساک چ

پس گردن ستاره زد. ستاره با اخم ومعترض گفت:   ی کی. شهیشلوغ م ین بشم سرم حسابیتلپ بشم، قراره معاون شرکت آه یکی

 دختر؟  یزنی م یمگه مرض دار 

 شتیشد اون قدر پ نطور ی مدت روت اثر گذاشته! حاال که ا  نیتو ا روانیادب س  نکه ی! مثل اتیترب  یب شم یمن همه جا تلپ م-

  نینو ن یتهران به ا م یباشه رفت ادمیآورد: آره جون خودت!   رون یب  ی . ستاره کفشهاشو ازجا کفشیالتماسم کن  یی ایتا ب امینم

کار رو بکنه که   نیراکژال تا آخر بازشد: قربونش برم اگ   شی. نینسوزون شیآت  ییهرجادستتو بند کنه که   ییجا هی بدبخت بگم 

  یمن م  ستین ی پسر نیهمچ  نیبهش رفت: نو ینگاه کنه. ستاره چشم غرّه ا  یدختر  چ یبه ه کنهی ور دلشم وجرأت نم شهیهم

  ه یکه عاشقشم! خدا رو شکر  منم !  هیپسرخوب نیشد: نو ی جد  د یپشت سرش صفحه نذار! کژال دست از کار کش یشناسمش الک

چشم   ۀزد توسرش، کژال معترض شد: دختر  ی کیستاره  نباریکنم. ا  یشو م ی شده، تاعمر دارم نوکر بم ینص ی شوهر نیهمچ

 ! دستم هرز رفته. د یسف

. لحن کژال آرومتر  ادیاون برات ناز م یتو براش نازکن نکهیا یبجا  ید یوقت د  هی نباش بدبخت!  لیقدر شوهر ذل نیزدم که بگم ا-

از   شهیم یکرد   یو زندگ  یاز من باهاشون ارتباط داشت شتریدونم تو ب  ی نم نینو ۀو دربارر زهایاز چ ی لیستاره، من خ گمیشد: م

موردعالقه اش   ی نباشه، بفهمم غذا یبدون آگاه  ش یتو زندگ رم یدارم م  یخوام وقت  ی آخه م یبرام بگ  شتر یب نینو اتیخصوص

 گرفت...   یاش خوبه چون اگر خوب نبود که منو نم قه یاش چطوره! البته سل قه ی سل اد؟یخوشش م یاز چ  ادیبدش م یاز چ ه؟یچ
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ماچ گنده ازش   ه یرو ستاره و  د یاما بذار کارمم بکنم. پر دمیبلدم بهت اطالعات م یبسه کژال سرم رفت! باشه! تو بپرس هرچ -

سرخوش کژال   ۀ ! خند اد؟یاچ ها بدم مم  نیمن از ا ی دون  ی! نم یکرد م یگرفت ستاره پسش زد: اَه! چندش! برو اون ور تف مال

 کژال خوش بود...   ی بزنه.از سرخوش  د شد ستاره هم لبخن د،باعثیچیتواتاق پ

              ************************************* 

نشست: بابا رنگش رفت!   ش یاومد رو مبل کنار ن یکرد. نو ی اومده بود نگاه م ایکنار آهو نشسته و به پسرش که تازه به دن  دامون 

 رفت؟   ی:رنگ چد یومنگ پرس  ج ی! دامون گگهیبسه د

مادر و پسر تو حال خودشون باشن. کم کم   ن یبذار ا قهی دق ه ی! بابا ی خور  ی از کنارآهو جم نم میما اومد  ی رنگ پسرت! از وقت-

 نی جان! بب ی درآغوش گرفت: اِ ی ره بچه رو به نرم اومده و به جمعشون اضافه شدن. ستا رونیب یهمه از سالن غذارخور 

  یتا حاال اسم ی عنی: د یپرس  زدان ی. میگ یاسمشو م انیازآهو گفت: بزرگترها هم ب بل دامون ق ن؟یگذاشت یچقدرنازه!حاال اسمشو چ

 ن؟ یبراش انتخاب نکرد

کرد که   یبود. ستاره با ذوق به نوزاد نگاه م . گلناز نگاهش به ستاره ونوه اش میتا همه جمع بشن که اسمشو بگ  م یچرا! اما گذاشت-

رو   یطونیرفت که لبخند ش  نیخودت دخترم! ستاره از حرف گلناز شوکه شد، نگاهش به آه ۀ گلناز گفت: ستاره جون انشاءا... بچ

اومد کنار ستاره نشست:   ن ی.آهیگفت: ممنون خانم اله  یفی ضع یگرفت با صدا نییسرشو پا جالتکرد. از خ ی م ییلبش خودنما

 خواهرزاده شو نوازش کرد: چقدر کوچولوئه!  فیلط ۀ با انگشتش گون

سرشو بلند کنه   نکهی باشه؟ ستاره بدون ا یبچه مون چ نیاول ی درگوشش زمزمه کرد: تو دوست دار ن یهم نازه. آه یلیآره! خ-

من   ی دون  یتو برم، م  ی ایاون شرم وح  ی گرفت: فدااز پشت، ستاره رو محکم  نیگفت: تا حاال درباره اش فکرنکردم. دست آه

  نیگفت: آه ترایهم به مامانش بره. هر دو در حال پچ پچ کردن بودن که م مون بچه مون دخترباشه؟ دختر  نیدوست دارم اول

 .یبرام آبرو نذاشت نی غر زد: از دست توآه رلب یشما دوتا تموم بشه. ستاره ز یتا حرفها  م یجون همه منتظر

خوب   د،ی! زن عمو ببخشزهی: چد یوسط حرفش پر اد یجوره کوتاه نم چیه  نیدآهید  ی .... ستاره وقتمیعمومنو ستاره داشت آخه زن -

 آهو جون شروع کن.........

 !نیآه-

. ستاره به ناچار  میتا ما به کارمون برس   رونیب ن یبر نیعاشقونه دار یمعترض گفت: شما دوتا اگر حرفها مانیجانم! سا-

 . نهیآه نیا ر یگفت:تقص

 گل پسر گفته بشه؟  نیتا اسم ا نید یپسرم حاال اجازه م -

 ما هم دست شماست عمو جون.  ۀاجاز-
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خواهرزاده شو از بغل ستاره گرفت    نیپسرم مراعات کن. آه یحداقل جلو هی چطورآدم شییدا  د یداداش پسرم ازاالن فهم-

. دامون رو به جمع کرد: خدمت حاضران عرض  کنهیخاندان جا بازم نی خودش تو ا ین داره برافداش بشه که از اال یی : داد یوبوس 

  ی . گلنازبابمی کرد دایتا اسم مورد عالقه مون رو پ م یتا به توافق برس  د یطول کش وزانتخاب اسم پسرمون چند ر  یکنم منو آهو برا

خانمم. آهونگاهشو به جمع دوخت و گفت:    د ییبه آهو کرد: شما بفرما ینکن. دامون نگاه  تیقدراذ نی گفت: زود بگو مادر! ا  یقرار

  نکهیبال زن داداش! ا ی گفت: دستت ب  الیهم اسم دامونه. جمع کف زدن. دان باًیتقر نکه یخاطر ا ار،بهیدان میاسمشو گذاشت

  ی گفت: خوب کُرد لدای! گ ه یگفت:اسمش که کُرد  وانیپسرخودمه. س  گمیهرجا رفتم م نیاسمه منه تا باباش، نگران نباش  شترهمیب

 زادگاه آدم بخوره؟  ایبه منطقه   د یباشه مگه اسم با

از گل نازکتر به نوه ام   یگرفت: دامون از االن گفته باشم حق ندار نیرو ازآه  اری. گلناز دانهیهم عال  ی لیجون! اتفاقاً خ لدایرگیخ-

  ی عنیگلناز جونم!  فتم ی غلط بکنم با شما درب ی کیباال برد:من  میتسل  ۀ به نشون . دامون دستهاشویوگرنه با من طرف  ی بگ  یزیچ

 ه؟ ی ک  هیبه نظرت شب تراجون یم  نیرو بهشون نشون داد: بب اریو ساره نشست.دان  ترای ورافتاد. گلناز کنارم  فتادبا گلنازجون درا  یهرک

  یی گفت:حالل زاده به دا ی بلند  یبا صدا ن یداد. آه ی م ی نظر  هی  ی...هرکهیآهوشب شتربهیب ی دامونه.ساره گفت:ول ه یبه نظرم شب-

اش رفته پس   ییحالل زاده هم به دا اله،یپا روپا انداخت وگفت:اسمش که هم اسم دان وان یبحث نداره. س  گه ید نکه یا ره یاش م

باشن که حداقل به   گه ید  یکیبه فکر  د یدامون وآهو با گه ید  یچیبلند شدن گفت:ه نیته؟ستارحبچه به مامان وباباش رف نیا هیچ

 خودشون بره. 

 .......د یحرف بچه رو نزن گهیشدم تو رو خدا د ت یچقدراذ ار یدان نیسر ا نید یعمو! خودتون که د-

 دستشو پشت مبل گذاشت: دامون! ه یکناردامون رفت  نیآه

 بله! -

 نم تا کمک حالت باشه؟ رو استخدام ک گه ید ی کی یخوا  ی م نه یکارمعدن سنگ   گمیم-

خودم،به رضا هم سفارش   ی جا ذارمیرو م   الیتو شرکت دان ام ینباش خودم م یچی خواد بگه! نگران ه  یم  یبابا! حاال گفتم چ یا-

 . هی اونجا خال یاما جات حساب ستین ازین ی به کس گه ید  فتهی مدت هواشو داشته باشه تا روغلتک ب ه ی کردم تا 

کنم خودم   یم  ی بستن قراردادها هم سع یگردم برا ی زنم و برم  یسرم ه ی ام یبارم هی  ی دوسه ماه نیمعدن! ب  امیمن که نگفتم نم-

 نباش داداش! شش دانگ حواسم به شرکت ومعدن هست. یچ یزد: نگران ه نیآه ی رو پا یباشم. دست

  نهیرو لبش اومد رو به دامون گفت:آم یکرد لبخند   یش به گو یزنگ خورد نگاه ش یاون همه سر وصدا گوش  ی ممنونم. تو یلیخ-

 سروصداست. یلیخ نجایا رونیمن برم ب

 ؟ییدایداداش؟ کم پ ی جون خوب نیرفت. تماسو برقرار کرد: به به آم رونیگفت و ازسالن ب یسالم ما رو بهش برسون. چشم-
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-......... 

 ممنون، بچه ها خوبند؟ سحرجون چطوره؟ -

-......... 

 . میما هم خوب-

-......... 

. رفت کنارش کنهیداده ولبخند به لب نگاهش م  ه یبه درخت پشت سرش تک نه یدست به س  د یحرف زدن ستاره رو د  درحال

 : بله ستاره جونم سالم داره خدمتت. د یو دستشو دورکمرش گذاشت و به سمت خودش کش ستادیا

-........ 

 اومد. ایآهوبه دن ۀ آره بچ-

-........ 

 . اریرو گونه اش زد اما گوشش به تلفن بود: اسمشو گذاشته دان یف یظر ۀ نگاهش به ستاره رفت. بوس  دوباره 

-......... 

 دلم برام اون وروجکها تنگ شده.  ؟ یایم  یک-

-.......... 

 خونه مو برات بفرستم. د یقبلش خبرم کن تا آدرس جد  ییایب  یوقت اگرخواست هی  یراست-

-........ 

 . فتمی مامان م اد یکنم  ی خونه بمونم،هر جاشو که نگاه م نیتونم تو ا ی نم گه یتهران، د رم یم-

-....... 

 باشه پس منتظرتم. -

-........... 
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 شلوارش گذاشت ستاره رو توآغوشش گرفت: ستاره؟  بیتو ج ویرسونه،خداحافظ. گوش  ی ستاره هم سالم م-

 جان ستاره! -

 م؟ یرو برگزار کن یعروس  گه یماه د  هی نظرت چ-

. دستشو  د یرس   یبود که باهاش به آرامش م ی قیموس  نیباتریز نیقلب آه ی درآغوشش فرورفت. صدا شتر یآقامون بگه. ب یهرچ-

دونم   ی . سرشو رو سرستاره گذاشت: منم خوشحالم ممید یخوشحالم بعد از مدتها به آرامش رس  یلی محکم کرد: خ ن یدور کمرآه

رفتن به سالن شدن قدم   ال یخ یاومد ب رونی ب نیخوشحاله. ازآغوش آه  ی لیخ شه یمما با آرامش شروع  ی زندگ نکه یمامان هم از ا

و به دور    انتها بود  ی که عشقش ب ی . جاده ا د یکش  یکه انتظارشون رو م  ی عشق وزندگ ۀزنان به سمت باغ رفتن. به سمت جاد

 .....ییاهویازهره
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