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 مهجور عشق ) فصل دوم خواهرخوانده(   

. اتاق غرق در سکوت  دیشنیبود که در اتاق م ییتنها صدا ی زیتاک ساعت روم کی ت ی صدا
تخت دراز   ی . ستاره رودیرسی از پنجره به گوش م یزییباد پا  ی فقط هو هو یبود و گاه

و نگاهش به سقف بود، آب دهانش را قورت داد و پلک بست. با خوردن دو قرص   دهیکش
پهلو به آن پهلو   نیها بود که از او ساعت  آمدینم شیاهآرامبخش باز هم خواب به چشم 

 . شدی مراسم عقد برگزار م  گری ساعت د کی به ساعت انداخت،  ی . نگاهدیچرخیم

 یجالباس ی را از رو دیجا برخاست و اشارپ سف از دن یخواب ی برا اشهودهیاز تالش ب خسته
باز کرد و   اط ی قدم برداشت. در سالن را با احت اط یرفت و سمت ح رونی برداشت. از اتاق ب

  وان یا ی پله  نیاول ی را بغل گرفت، رو ش یشد. هوا سرد بود و دخترک بازوها اط یوارد ح
حامد در   ی شد. صدا یسردش جار ی هاگونه  ی رو  اریاختیب شداغ ی هانشست و اشک 

تو باال سر من   خوادی ستاره! دلم م یعقد کنارم باش ی لحظه خوادی :» دلم مدی چیگوشش پ
... اجبار نهیعروس رفته گل بچ یتو بگ لم؟ یوک  ا یو هربار که عاقد بگه آ یو الهه قند بساب

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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م باشه، تو  ام کناربرادرزاده خوادی من که دلم م ی فقط آرزوست! آرزو زم،یعز  ستین
 .« میزندگ   ی لحظه  نیترقشنگ 

پدرش بود که   ی را از گونه برداشت. صدا شیهاو با سر انگشتان اشک   دیلب کش ی رو زبان
مقابلش بود. » ستاره...   ی محضر رفتن مثل سد ی و برا  دادی در سرش چون ناقوس صدا م

 گهیکاش د ی ! ای ُمرد  ؟ی فهمیستاره م ی من ُمرد  ی برا ، یستی دختر من ن گهیتو د
 !« نمتینب چوقتیه

را در گلو خفه کند.  شی بلند شد و لب به دندان گرفت و فشرد تا صدا اشه یهق گر هق
گرفت و دخترک از جا برخاست، به خانه برگشت. چراغ چشمک زن   دنی باران نرم نرمک بار

د:»  بو هانیاز ن یامکیاش را باز کرد. پرا برداشت و صفحه یسبز بود. گوش زیم ی رو یگوش
دلش تنگ   دتیبابات بعد از پنج ماه د  دی محضر، شا ا یب روزام یدوست دار یجون هر ک 

 ها منتظرم!«  ی ای! بنی کرد یآشت دی شا  دونمیشد، دلش نرم شد، چه م

بود  ی ا. بهانهرفتی م دی پدر، مادر و سدرا! به خاطر دل خودش هم شده با ی بود برا دلتنگ
 اش هراس داشت!  هرچند از واکنش خانواده  دنشان،ید ی برا

سمت اتاق رفت و مانتو   درنگی ب بارن ی! ا گرید ی قه یبه ساعت انداخت، چهل دق ینگاه
 رنگش را از داخل کمد برداشت.  ی کرم یشلوار مجلس

محضر شد.  یشکل ممکن آماده شد، سوئيچ را برداشت و راه ن یترزود و در ساده  یلیخ
که به موقع برسد. هرچقدر به محضر   کردیشده بود و در دل دعا م  رشتی شدت باد و باران ب

عرق کف   ی و هر از گاه د یگزی . مدام لب مشدیم  شتریاضطرابش هم ب شد، ی م ترک ینزد
اش را نفس حبس شده  د،یمحضر که رس ی . جلوکردی م پاکها را با انگشت  شیهادست 

 شد. ادهی پ نیداد و با برداشتن چتر از ماش رونیب

اهلل گفت و وارد شد.  لب بسم  ری ها را تند تند باال رفت. ز مانده بود و پله  ی اقه یچند دق هنوز
. قلبش گرومب گرومب  دیدو  شی و بغض به گلو خت یفرو ر  یپدرش قلبش هر دنیبا د

ها  لب ی رو یتصنع ی لبخند یو به سخت  دی و نگاهش آهسته دور تا دور سالن چرخ زدیم
شد و پدر و مادرش هم به    یحفظ آبرو کند. مشغول احوالپرس هانشاند تا مقابل مهمان
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عروس و داماد  گاهیلب سالم گفتند. به جا ریز یزورک  ی با لبخندها یحرمت جمع و مهمان 
 که در نگاهش بود لب باز کرد: یهردوشان از جا برخاستند و حامد با برق د،یکه رس

 م. ستاره! ازت ممنون   ی چقدر خوشحالم که اومد یدونی نم -

 لب نشاند و گفت: ی رو ی می لبخند مال  ستاره

با   نهیو گفتن عروس رفته گل بچ دنیزحمت قند ساب گهی د ستم،یاومدم که فقط کنارت وا -
 !  گهی د یکی

 و حامد پلک زد و جواب داد: دندی خند  صدای دو ب هر

 . دادی بهت اجازه م هانین دونمی م دی هم بع  یخواستی باشه، م -

 دوخت، هنوز قلبش ناآرام بود.  نیو نگاهش را به زم  ستادی حامد ا کنار

 *** 

به وجود آمده   ینیسنگ  کیو تراف  دیرسیبه گوش م ابانیاز خ هان یبوق ممتد ماش ی صدا
  یکرد، پوف یرا پر باد و خال شیهاانداخت و لپ  اشی به ساعت مچ ینگاه هانیبود. ن

 لب غرولند کرد:  ری. زدیکش

 ساعته!   هی ی کاشت جان یو احسام که من ی ریدرد بگ -

حسام را گرفت و به   ی را برداشت، شماره  یبرد و گوش اشی کرم ی پالتو بیج ی تو دست
 معترضانه گفت:  د، ی الو گفتنش را شن ی صدا کهن ی محض ا

 جان ی ربع من ا هی! االن شگاهم؟یجلو آرا  گهید قهیپنج دق یالو و درد... مگه نگفت -
 ؟ی کجا موند  سادم،یوا

 جواب داد: یبا کالفگ حسام
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! تو  شگاهیخب، االن هم برگرد تو آرا ی موندی م شگاهیجا تو آرااو... ه! چه خبرته؟ همون  -
 خب؟!  هیمن چ ریتصادف شده راه بند اومد تقص ریمس

 .نیزم ی رو د ی و پا کوب دیی با حرص دندان سا دخترک 

  شگرهی. نگاه آراشگاهیااومد، شلوغ شد آر یمشتر یهو... ف! کجا برگردم؟ بعد از من کل -
 جا بودنم مزاحمت درست کرده واسشون! که اون زدیداد م

 . رسمی االن م کم،یبذار نزد گریدندون رو ج -

 را باال انداخت و جواب داد: شیابروها 

 ! آی شد بس دندون گذاشتم! اومد خا یزل گری ج گرمیج -

  کی پالتواش را به هم نزد ی قهیو   دیوز  ی . باد سردستادیا روادهیرا قطع کرد و کنار پ تماس
. نرم  شدندی در آسمان ظاهر م اهیس ی و ابرها شدی کرد. آسمان لحظه به لحظه کبودتر م

 غرولند کرد: هانیکرد و ن دنینرمک باران شروع به بار

ته  ه یاصالح   امیسرم گفتم م  ری! خشهی خونده م شمیآرا ی کم داشتم، فاتحه  نویهم -
 ! بکنه، هو... ف شمیآرا

و   ده یخشک ی هاو برگ   دیوزی دوخت. باد م  ابان یداد و چشم به خ رونیرا ب نفسش
موقع از سال   نیسال قبل... هم  زییبه پا دی. فکرش پر کشختندیریرنگارنگ درختان فرو م

لبش نشست و   ی بودند. لبخند رو گر یکد یبود که با حسام آشنا شد و چند ماه بعد، عقد 
از فکر و   نی بوق ماش ی به عشق حسام گرم شد. با صدا شوجود یزییپا  ی سوز و سرما انیم
 . زندی چراغ م شینشسته و برا  نیآمد و متوجه حسام شد که داخل ماش رونیب الیخ

 نشست گفت:  نیکه داخل ماش نیرفت و هم ن یماش  سمت

 ابون؟ یکنار خ ینیبی اون درخت رو م -

 انداخت و متعجب گفت:  ینگاه حسام
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 !  ستمیکور که ن م،نیبی معلومه که م -

 !ی اومد  ریمن سبز شد بس که تو د   ی پا ریاون نبود که... االن ز -

 کرد و لب زد: ی اتک خنده  حسام

 تو رو!   نمتی. ببگهیسالم، چرت و پرت م  ی زهرمار... به جا -

 نگاهش کرد که لبخند حسام کش آمد و گفت:  هانین

 خونه هان؟!  می محضر شو، بر الیخی ب  گمی! می تر شدخوشگل  ،ی به به... خوشگل بود -

 جواب داد:  ظیبا غ هانین

 شد!   ریمحضر د   فتیحسام حرف نزن، راه ب -

 ...! احساسی ب -

  دنیسمتش خم شد و با بوس   هانیدلخورش را به روبرو دوخت و حرکت کرد، ن نگاه
 اش گفت: گونه 

 شم.عقدشون با ی لحظه خوادی ! دلم مگهی شده د  ری قربونت برم قهر نکن، خب د -

 لب زد: یمی با لبخند مال  حسام

 نگران نباش! م،یرسی م -

 *** 

کنار حامد   یصندل ی عروس و داماد. الهه رو ی خانواده  تیمحضر پر بود از جمع سالن
  ی برا ی گریو مثل هر عروس د رفتی ور م دشیبا پر چادر سف رینشسته بود و سر به ز

به  ی. حامد نگاه کردیدعا م اشی خوشبخت ی عقد استرس داشت و در دل برا  ی لحظه
 ساعت انداخت و گفت: 

 !  هانیهمه اومدن به جز حسام و ن -
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 و آهسته جواب داد: نی شرمگ ی با صدا الهه

 شده.  کی تراف دی شا  بارهی هم بارون م رونی برسن! ب  دیبا گهیهرجا باشن د -

و پرشور با   وقفهی . بدیبه گوش رس هانیاد و بلند نش ی الهه تمام نشده بود که صدا حرف
 گفت:  یکه حامد با لبخند کج کردیم  یحضار احوالپرس

 محضر رو گذاشت رو سرش!  دهیبالخره اومدن، نرس  -

 آورد.  شی شد و دستش را پ کشانینزد هانیکه ن دی خند زیر الهه

 هنوز؟!   نی خودمون! عقد که نکرد پیعروس دوماد خوشگل و خوشت کمی به سالم عل -

 فشرد و جواب داد:   مانهیدستش را صم ،ی ابا تک خنده  الهه

 . دیشما هم برس می نه منتظر بود زم،یسالم عز  -

 ... اصال بدون حضور من عقدتون باطل بود! کال یعا بار  -

 به حرص و مالمت لب باز کرد: ختهیآم ی ابا خنده  حسام

 . میجمع رو منتظر نذار نیاز ا  شتری و ب می نیبش می ... ن! بسه، بهتره برهاین -

 را باال انداخت و گفت: شیابرو  ی تا

 قند بسابم رو سر عروس خانوم!  خوامی م ام؟یمن کجا ب ن،یتو برو بش -

بعد،   یو سهراب نشست. لحظات اوشیرفت و کنار س های از صندل یکی ناچار سمت   حسام
به سن و   یو ستاره که دختر  دیسابی قند م هانیعقد کرد. ن ی خطبه عاقد شروع به خواندن

الهه از دو طرف تور گرفته بودند. هربار که عاقد از عروس   بود و الهام خواهر  هانیسال ن
 : گفتی بلند م ی با صدا  هانین خواست،ی جواب بله م

 !  ارهی... عروس رفته گالب بنهیعروس رفته گل بچ  -

 جواب داد:  یو لرزان ری ز ی مرتبه که عاقد سوال کرد، الهه با صدا نیبعد از سوم و
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 بزرگترها و آقاسهراب که برام مثل پدر بوده بله...!  ی با توکل بر خدا، و با اجازه  -

الهام و  ی ها چشم ی از شوق گوشه  یبلند شد و نم اشک دنیکف و سوت و کل کش ی صدا
بزرگ شدند و الهام بعد از ازدواج با سهراب، الهه را   یمی تیکه در  یالهه نشست. دو خواهر

 خودشان آورد.   شی پ یزندگ  ی هم برا

و   ییکرده بود، درد تنها یپرستار  ضشیاز مادر مر ییها خودش به تنهاکه سال  سهراب
 فرو گذار نکرد.  یزحمت چیالهه از ه ی و برا کردی دو خواهر را خوب درک م یکسیب

 به عروس و داماد چشم دوخته بود که ستاره گفت:  یحیو با لبخند مل ستاده یا یکنار هانین

 نگرانش بودم! شهیخوشحالم که عمو حامد باالخره سر و سامون گرفت، هم یلیخ -

 چشم از روبرو برداشت و رو به ستاره لب باز کرد:  هانین

 چرا نگران؟!   -

 لب زد: داد، با تحسر رونیو نفسش را ب  دیلب کش ی زبان رو ستاره

 داغونش کرده بود!  یلیام خکه داشت، مرگ عمه  یتلخ ی به خاطر اون خاطره  -

 با تأثر سر جنباند و گفت:  هانین

 کرده.   فیآره، واسم تعر  -

 : دی را باال انداخت و پرس شیابرو  ی تا

 !کنه؟ی حس م یجورن ی فقط حامد ا ای  امرزم؟یحنانه خداب هیبه نظر تو هم من شب  یراست -

 لبش نشست. ی و لبخند رو  دیچرخ هانیصورت ن ی ره روستا نگاه

رو   لی شکل و شما  نیفوت کرد به سن و سال االن تو بود و هم یآره، عمه حنانه وقت  -
 همه!  هیهاشون شباما چهره  ستی ن نشونیب ینسبت کهن یآدما با ا  یداشت. جالبه که بعض

 نداشت.  طنتیهمه ش نیحنانه ا البته
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 جواب داد: یینمابا لبخند دندان  هان یو ن دی خند ی دنبال حرفش نخود به

 !  ستیمن ن رهیکودک درونم تخسه تقص -

 و صحبتشان گل انداخت.  دندی خند ز یر زی دو ر هر

 *** 

 ی هاکرد و با قدم  یخداحافظ هان یدر محضر ستاره از ن ی بود، جلو دهی رس انیبه پا  مراسم
نگاهش   ررسیجا که پدر و مادرش از تتا آن  ندیبنش  نکهیرفت. قبل از ا نش یبلند سمت ماش

 خارج نشده بودند، نگاهشان کرد. 

 نشست. نیپدرش، داخل ماش  نی حرکت کردن ماش با

 خاطرت جمع شد خانجون؟  گهیاز عمو حامد، حاال د نمیا -

 جواب داد: یحیخانم با لبخند مل صفورا

 ی اس غصهتا زنده  ست،ی جمع ن چوقتیشاهلل که خوشبخت بشن، خاطر مادر هان  -
 ! خورهی اوالدش رو م

را روشن کرد و راه افتاد. پس چرا   نی داشت بغضش را مهار کند، ماش یکه سع  ینیح ستاره
طرد شده   رحمانهی ب قدرن ی ! چرا اخوردند؟ یاش را نممادر و پدر او نگرانش نبودند و غصه

 ! بود؟

از آن افکار   یخالص ی جان گرفت و برا شیهامقابل چشم  ک،ی عصر شوم، آن روز تار آن
.  دیشنی آهنگ را نم ی صدا  یگذاشت اما حت ی برد و آهنگ شاد  شی مشوش، دست پ

و سرش دنگ دنگ   دیچیپیخودش بود که در گوشش م  ی ادهایو فر  غیپژواک ج ی صدا
را تار کرده بود و ناچار کنار  نگاهشا ه.  لب فشرد و اشک جمع شده در چشم دادی صدا م

 متوقف شد. ابانیخ

 مادر؟  یشد دخترم؟ ستاره... خوب یچ -
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اش  شانه ی . دست خانجون روختیری ها پوشانده بود و اشک مصورتش را با دست   ستاره
 انداز شد. نیمهربانش طن ی نشست و صدا

مدت بگذره   هی دمی بهت قول م شه،ی دور سرت بگردم مادر، آروم باش دخترم. درست م -
 .بخشنتیو م شهی مادر و پدرت دلشون نرم م

 :د ی پرس یرا باال گرفت و با دلخور نگاهش

رو؟ شما هم   یرو؟ چ می رو؟ زود باور میسادگ  بخشن؟ی رو م یخانجون؟ چ بخشنمی م -
 ؟ یدونی منو مقصر م

 دل... بخدا من قبولت دارم، من باورت دارم. منظورم پدر و مادرت بود! نه جان  -

شد و   ادهی پ نی . صفورا از ماشخت یری اشک م صدای هر دو سکوت کردند و ستاره ب ی الحظه
 بخرد.  یستاره آب معدن ی بود رفت تا برا ابانیخ ی هیکه حاش یسمت سوپرمارکت

 *** 

 گفت:  هانیرو به ن ظی و با غ را مقابل آپارتمان پارک کرد  نی ماش حسام

 بابات...  ی خونه  نمیا  ایلجباز! ب ی دختره  -

 و جواب داد:  دی خند ی نخود هانین

  می هم بود ش یپ شبیجا، داون  امیب ادیز  شهیناراحت م ی جد ی چکار کنم خب؟ بابا جد -
 !  گهید

 لب غرولند کرد:  ری دوخت و ز هانیرا به ن اشینگاه دلخور و ناراض حسام

 تو راحت بشم؟!   دنیعز و جز واسه د نیشش ماه هم تموم بشه و من از ا  نیا یک  -

 شد و سر کج کرد:  لی سمتش ما دخترک 

 .   میقهوه با هم بخور  هیباال  می بر  ایحاال قهر نکن، ب -
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 هانیشدند. ن ادهیپ نیو در را باز کرد، هر دو از ماش دی برکش نهیاز س ن ی سنگ ینفس حسام
 را فشرد. فونیسمت در قدم تند کرد و زنگ آ 

 مگه؟  یندار دیکل -

 رو به حسام جواب داد: دخترک 

 رفته بردارم! ادمی -

زنگ را دو مرتبه فشرد، اما باز هم   یحسام با کالفگ بارن ی به انتظار گذشت و ا ی اه یثان چند
که کنج  ینی. حدی کش رونیب  فیرا از داخل ک  اشی لب کج کرد و گوش نهاینشد. ن یخبر

 پدرش را گرفت.  ی شماره   فشرد،ی لبش را به دندان گرفته بود و م

 شما؟   ن ییالو... سالم باباجون، کجا -

تنهاست. عمو سهراب و خانومش با حامد و   زجون،یعز ی خونه  می ما اومد زمیسالم عز  -
 !  رونی خانوم شام رو رفتن بالهه

 ابرو کج کرد و لب زد: هانین

 رفته بردارم! ادمی  دیمن کل ن؟ ی گردی برم یک  -

 لب نشاند و بشکن زد! ی رو ییماجرا، لبخند دندان نما دنیبا فهم حسام

 االن؟  یی احتماال تا برگردن آخرشب بشه، کجا -

 اش را قورت داد و گفت: خنده  هانین

 ... گردمی ام، پس باهاش برمدر خونه ی االن با حسام جلو  -

 گفت:   اوشیرا تمام نکرده بود که س حرفش

 !جان یا اردتیبه حسام بگو ب -

 ابرو باال پراند و متعجب گفت:  دخترک 
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جا بعد باز خودش  اون  ارهیسرد ب  ی بارون و هوا نی مه راه منو تو اه نی با... با...! حسام ا -
 !  گهیش؟ برم باهاش دبرگرده بره خونه 

 و لب باز کرد:  د ی کش یپوف اوشیس

سرد که انگار برف و بوران شده! چهار قطره بارون اومده،   ی بارون و هوا گهیم یجور هی -
 هوا هم...  

 : و ناچار ادامه داد دی حرفش را بلع یمابق

 حسام. یباشه... برو خونه  -

 و گفت:  دی پر نییبا ذوق باال و پا هانین

 عاشقتم...  ،ییدمت گرم بابا  -

 !   آنمت یخونه بب خوادی خونه، دلم م امیناهار از سر کار م ی خوبه حاال لوس نشو، فردا برا -

 .یشما بگ یبه چشم قربان، هر چ ی ا -

لب دارد. با  ی رو یلبخند نرم اشی پدرش را تصور کند که بر خالف لحن جد توانستیم
 ادامه داد:  نیر یش یطنتیش

 جونم برسون. خداحافظ  یو طوب زجونی سالم منو به عز -

 باشه، مواظب خودت باش. خداحافظ  -

 را قطع کرد که حسام گفت: تماس

 .می شد! بزن بر  نی... اولی ا -

 حسام شدند.  ی خانه ید و راه قدم برداشتن  ن یدو سمت ماش هر

 * 
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  ری داده و دست ز هیپا انداخته بود، آرنجش را به زانو تک ی کاناپه نشسته و پا رو ی رو هانین
که دو  یکوچک  ینیکه حسام با س دیچرخیچانه گذاشته بود و نگاهش دور تا دور خانه م

 آمد و کنارش نشست.  رونی فنجان قهوه داخلش بود از آشپزخانه ب

 ؟ ی کنی فکر م  یبه چ -

چانه  ر یگذاشت و نگاه پرسشگرش را به دخترک دوخت که دست از ز  زیم ی را رو ینیس
 داد و گفت: رونیبرداشت و صاف نشست، نفسش را ب

 بگم؟   یزیچ هیحسام   -

 جواب داد: یلبخند کج با

 بگو!  زیدو تا چ -

 ؟ یچکار کن ل یوسا  نی با ا ی خوای تو م م،یخونه رو عوض کن  لی حاال که قراره وسا -

 شانه باال انداخت و لب زد:  حسام

 .ه یریرو دادم خ لیوسا  یسر  هی دمی شا  فروشم،ی همه رو م ارمی سمسار م ، یچیه -

 طرف جمع کرد و مردد گفت:  کی را   شیهالب هانین

 ...یول دونمی م -

 :دی سکوت کرد و حسام چشم تنگ کرد و پرس باز

 ؟ ی چ یول -

 ابرو باال انداخت و لب از لب برداشت:  هانین

خب به خاطر بابام که اصرار    یاش خوبه، ولهمه  لیوسا   نیحسام از نظر من که ا نیبب -
اجازه   یالزم ندار نارو ی. حاال که تو امیرو بفروش نایا  میخوای بده م ه یزیجه خوادیداره م

 !  شناسم؟یکه خودم م ایرو بدم به بعض ل یوسا  نی چند تا از ا ی دیم
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 نشست و سر جنباند.  شی ابروها نیب   یفیاخم ظر حسام

 مثال؟!   یبه ک  -

 انداخت و لب زد:  ریسر به ز  هانین

 ! ایمثال لع -

 سکوت شد و دخترک نگاهش را باال گرفت.  ی الحظه

هم نداشت و با دست   ییو داغون شده بود، لباسشو  دهی پوس یلیخ ایلع ی فرش خونه -
 ببرم واسش؟  نارویا شهی . مشستی لباس م

 گفت:  متیلبش نشست و با مال  ی رو  ی لبخند محو حسام

 ؟ ی مادرت افتاد ادیشده  یچ -

 .دیلب کش ی شد و زبان رو  هانین  ی مهمان گلو بغض

دلم واسش بسوزه، اما   ایتنگ بشه  ایکه دلم واسه لع کردمی فکر نم چوقتیه دونم،ی نم -
چون حس   د ی... شادونمی! نمدنشی برم د خوادی. دلم م کنمیم ادشیاش چند روزه همه 

که هواشو داشت   بودیم  یکی کردم،  دایپ بانیاگر مثل من که دو تا پشت ایلع کنمیم
 ! شدی ده نمیبه لجن کش  نقدریاونوقت ا

 خاراند و گفت:  یرا کم شیابروها  ن یب یانیبا نوک انگشت م حسام

  یهواشو داشته باش  ای یببر یزیواسش چ ،یبهش سر بزن یندارم که بر یمن مخالفت -
  فروشهیخان ماون اصالن  یکه واسش ببر ی اله یچون باالخره مادرته، اما شک ندارم هر وس

 ! کنهی و دودش م

 همانطور که فکرش مشغول بود لب زد: هانین
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عوض بشه، حاضر بشه ترک کنه،   شیزندگ  خوادی م ا یخود لع نمیاگه بب یعنی ذارم؛ی نم -
 کنه!  تشیاصالن اذ  گهید ذارمی من نم

 را مقابل دخترک گرفت و گفت:  ی فنجان چا حسام

 خوبه، رو کمک منم حساب کن!   یلیخ -

 لب نشاند و فنجان را گرفت.  ی رو تیاز سر رضا ی لبخند هانین

 *** 

  کیاز  ی اه یاند. حاال که هدها متعلق به گذشتهکه آن رای خود نمان، ز روز ی در اشتباهات د »
خدمت تمام   ریروز خوب بساز... سالم و صبح بخ ک یبه تو داده شده، از آن   دی روز جد

  یو پر شور و انرژ  شدیپخش م ویبود که از راد ی خانم مجر ی ... « صدازیشنوندگان عز 
 کردی صبحانه را آماده م ز یسپرده بود، م  ویراد همانطور که گوش به ا. صفورکردی صحبت م

 حامد بلند شد.  ی که صدا

 ؟ یمامان، خوب ری صبح بخ -

از نان   ی ادست دراز کرد و تکه ز، ینشستن پشت م نیو ح دیرا عقب کش یصندل حامد
 برداشت و داخل دهان گذاشت. زیم ی رو ی برشته شده 

 . زمیعز  ری صبح بخ -

 حامد نشست.   ی رو به رو و،ی راد ی را مقابل حامد گذاشت و با کم کردن صدا ی چا فنجان

 ؟یکنی واسه ستاره نم یفکر هیحامد،   گمی م -

 : دی پرس یبا اخم کمرنگ حامد

 ! ؟یستاره؟ چه فکر  -

 سرگرم بشه واسش بهتره!  ییجا ه یاس، به نظرم بره تمام وقت تو خونه -
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 ت:کره و مربا برداشت و گف  ی القمه  حامد

. دلش  دهیاما از همه جا بر  داد،یبره، همون دانشگاهش رو ادامه م ییجا  خواستی اگر م -
 ! رهی تو جمع باشه. جلسات مشاوره رو به اجبار م خوادینم

 شانه خماند و با تأثر لب باز کرد: ی سر رو صفورا

ادامه  نینکبت، واسه هم  ی اون پسره  ادی  فته،یاون روزا م ادی رهی م کنه،یدانشگاه فرق م -
 بهتر بشه!  د ی جد طی مح ایبره سر کار  دی نداد، اما شا

 باال انداخت و جواب داد: ی اشانه  حامد

 اگر قبول کنه که از خدامه. کنم،ی من بازم باهاش صحبت م -

 هم زدن لب زد: نیو ح   ختیر ی شکر داخل چا یکم صفورا

به   تونهی گفت م م، یزدی ه حرف مراجع به ستار جان ی اومده بود ا هانیبار ن هی -
 واسه ستاره روبراه کنه!  یکار  هیخواهرشوهرش بگه تو شرکتشون  

 : دی ابرو باال انداخت و پرس حامد

 شرکت دادفر؟  -

 مطب  خودت با حسام صحبت کن هان؟  یامروز رفت ی خوای آره، م -

 مردد لب کج کرد و گفت:  حامد

 کنه؟ی ره قبول مستا  نمی. اما اول ببستی ن ی باشه، فکر بد -

گفت و   ریلب صبح بخ ر یاتاق ستاره باز شد و با آمدنش بحث را خاتمه دادند. ستاره ز  درب
روزها صبحش را با سردرد شروع کرده و تمام شب را  شتر یسمت توالت رفت. مثل ب

 یصبحانه نشست، حامد با لبخند کمرنگ زیبعد که پشت م یبود. لحظات دهیکابوس د
 :دی پرس
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   ؟ی د ی خوب خواب شبیعموجون؟ د یخوب -

 جواب داد: یتصنع ی شب گذشته افتاد و با لبخند ی هاکابوس  ادی

 آره، خوبم.  -

 شد و گفت:  ترق یو لبخندش عم دی حامد و ستاره چرخ  نینگاهش ب صفورا

  یگیم  یبره صحبت کنه! چ یاگه موافق باش گهیدر نظر گرفته، م یکار  هیحامد واست  -
 ؟یکنی مادر، قبول م

انداخت که مادرش آهسته سر جنباند و با نگاهش   یابرو باال پراند و متعجب نگاه حامد
 بزند.  ی التماس کرد تا حرف

 ِمن کنان لب باز کرد: ِمن

 دادفر.   ی اوم... خب آره، شرکت آقا -

 جواب داد: ری سر به ز  ستاره

 و تمرکز کار کردن ندارم! یاما من االن اصال آمادگ  -

حالت   شهی خودش باعث م نی! ا ی شد نیدردت به جونم مادر، چند ماهه خونه نش -
  هیفرصت خوب یلیخانومه و آشناست. خ یهست رشی شرکت مد ن یهرروز بدتر بشه. ا

 دخترم!

نگاه منتظر حامد و خانجون به او   د،یکشی فنجان م ی مسکوت انگشتش را لبه  دخترک 
 لب باز کرد: یدوخته شده بود که با اندک تعلل

 چکار کنم؟  د یو با  هیچ طشونیاصال شرا نمیباشه، حاال تو صحبت کن عموجون تا بب -

 رو به ستاره گفت:   یخندان صفورا و حامد به هم افتاد و حامد با خوشحال نگاه

 .کنمیحتما امروز صحبت م  ،یهم عال یلیخ -
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نبود.   ییبر هم خوردن ظرف و ظروف، صدا ی را در سکوت خوردند و جز صدا  صبحانه
را باال پراند و   شی ابرو ی بلند شد. حامد تا فونیآ ی بود که صدا  دهیشان به انتها رسصبحانه

 گفت: 

 وقت صبح؟   نیا هیک  -

 برادرش متعجب لب زد:زن ری تصو دنی رفت، با د فونیجا برخاست و سمت آ  از

 اره مامانته!  ست  -

 ی از جا برخاست، دستش همان دم به فنجان خورد و ته مانده  هوایو ب  دیدخترک لرز  قلب
 .خت یر زیم ی رو ی چا

 بفرما داخل. ی سالم زنداداش. خوش اومد -

 گفت:  جانیاز سر ه ی دکمه را فشرد و صفورا با لبخند حامد

 ستاره!  دنی شکر... حتما اومده د یاله -

را تر کرد. سمت سالن   شیهاو با زبان لب دیو روشنش کش ی اقهوه  ی به موها یدست ستاره
آهسته و لرزان سالمش به    ی بود که مادرش وارد شد. صدا دهینرس  ی رفت و به در ورود

 دخترش قدم تند کرد و آغوش باز کرد، بغض آلود لب گشود: دن ی. با د دیگوش رس

 مادر دورت بگرده، قربون چشات برم. یاله -

سمت مادرش به پرواز در آمد    قراری را پر کرده بود، دلتنگ و ب شیهاکه اشک چشم  ارهست
 و به آغوشش پناه برد. 

 ، چقدر دلتنگت بودم... مامانم، مامان جونم  -

. دی جزء جزء صورتش چرخ ی ها گرفت و نگاهش رو دست  انیصورت دخترش را م حانهیر
زده بود.   رون یب یاندک  ،ی به خاطر الغر ه گون ی هادخترک گود افتاده و استخوان ی هاچشم 
 .  دیملتهب د ی هاو پلک  دهیرنگ پر  ی در آن چهره  شدیم یچند ماه را به راحت نیرنج ا
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  شیدلم آت دمتیجرأت اومدن نداشتم. تو محضر که د یبود ول قرارتی به خدا دلم ب -
 !  شدیاما نم رمت،یبغل بگ خواستی گرفت، دلم م

 گفت:  میمال  ی با لبخند شدیم  دهی د شیهادر چشم  یکه نم اشک یجلو آمد و در حال صفورا

 . نیبش  ایعروس گلم، ب ی خوش اومد -

 به خودش آمد و از ستاره فاصله گرفت، اما دستش را هنوز در دست داشت. حانهیر

پا  ب  امتیستاره ق  دنی برگردم. سجاد بفهمه اومدم د د ی شما خانجون؟ ممنون، زود با   یخوب -
 !کنهیم

 .نی بش ایمادر، ب  ای ب م،ی با هم بخور می تونیکه م ی چا هی -

تعارف حامد، سمت کاناپه رفتند و مادر و دختر کنار هم نشستند. حامد رو به مادرش  با
 گفت: 

 .ارمیم ی من چا  ن،یشما بش -

ابرو کج کرد و با تحسر   حانهی کرد و مقابل عروسش نشست که ر یبا لبخند تشکر صفورا
 لب باز کرد:

  دیشنیزخم زبون نم  انیاز اطراف همهن یاگه سجاد ا دی امان از حرف مردم خانجون! شا -
 قوز.   ی هم که شده قوز باال اشه یو اجرا گذاشتن مهر   ترای . قهر مومدیکنار م هیتر با قضراحت

 داد و صفورا سر تکان داد:  رونی ب نهیاز س یآه

  دهیچشمش ستاره رو تا سر حد مرگ کتک زده. دختر ترس ی اره، نامزدش جلوحق د ترایم -
بخوره منم کتک   یبه توق یتق  ،یبرم سر خونه زندگ   میر یبگ یخب، با خودش گفته عروس

 کتک زد.  ی! کار سدرا خوب نبود که ستاره رو اون جورزنهیم

  شیهاقابل چشم م ییانداخته و در خودش جمع شده بود. آن روز کذا ری سر به ز  ستاره
آن صورت به ظاهر معصوم و   ن،یپر شر و شور و به رنگ شب رام ی هاجان گرفت. چشم 
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نگاهش،   ش،یهارا نشان داد. چشم  اشینقاب را پس زد و خود واقع کبارهیکه   با،یز
مانند شده بود و آلوده و   وی ... بلکه د بایو ز  رایگ  هنه آرامبخش بود و ن گری د شیهاخنده 

 !ادیش ی اآلود و چهره شبق  یزشت! نگاه

 ستاره، اما... ی کرده بود و عاشق و دلباخته  یبرق معرف ی را دانشجو خودش

 . دیکش رونی او را از منجالب افکارش ب حانهیر ی و صدا  دی خود لرز در

رو که   زیهمه چ یب ی اون پسره  ره،یگیغصه نخور مادر. بابات پ نقدریجان دخترم، استاره  -
. از بخشهیو مطمئنم تو رو هم م  رهیگی محاکمه، دلش آروم م زیم ی کنه و بکشونه پا دایپ
تا حال و   ییجا  یبرو، سر کار یکن. کالس دایواسه خودت پ ی سرگرم  هیو   ایحال در ب نیا

 هوات عوض بشه.

 سمتشان آمد و گفت:   ی چا ینیبا س حامد

 کنم. خودش هم موافقت کرده.  دایاتفاقا امروز صحبتش بود که واسش کار پ -

 *** 

مدرسه بودند.   یکه با شر و شور راه یآموزاندانش ی اهویظهر بود و کوچه پر از ه یحوال
که کنار گوش هم پچ پچ   د یسف ی هاو مقنعه  یکاربن یآب ی هابا روپوش ییهادخترک 

شان به سر  مدرسه   فیکه مدام با کتاب و ک  یی. پسرها دندی خندی و بعد بلند بلند م کردندیم
مدرسه و   سی از سرو ی. خبرزدندی قدم م یو گاه  دندیدوی م یو گاه  زدندی هم م ی و کله
 نی هم انیها بود و مکوچه پس کوچه  نینبود، مدرسه هم در هم  یشخص ی راننده 
 به هم.   دهی چسب یکوچک و نقل ی هاخانه

  یو چموش  طنتیزنان، به دور از شبود و قدم  اشیمشغول خوردن آبنبات چوب  ی ادختربچه 
آبنبات از   ،یگریدختر د ی که با طعنه  رفتیسمت مدرسه م روادهیها از کنار پبچه  گرید

و نگاهش دنبال آن دختر   د یآب افتاد. دخترک لب برچ ی دستش رها شد و داخل جو
 شد.  دهی کش گوشیباز
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 ... یم رو انداخت... آبنباتوونه ی د -

 اش گذاشت و با لبخند گفت:شانه  ی دست رو هانیبه اشک نشسته بود که ن شیهاچشم 

 مغزدار... بخور نوش جونت.  ییدو تا شکالت کاکائو  نی ا ایسرت خانوم کوچولو! ب ی فدا -

 دختربچه نشست و لب زد: ی هالب ی رو ینیو نمک قیعم لبخند

 مگه نه؟  ییایتو دختر خاله لع یازت. ول گرفتمینم ی بود بهیدستت درد نکنه، اگه غر -

 خانوم!   بهینشه دختر ط رتی آ! برو که د  یباهوش یلی... خکال یعا بار  -

ها شکالت  فش یکوچک و ظر ی هابا دست   د؛یگفت و دخترک باز خند دی خانم را با تأک بهیط
  را گرفت و دوان دوان سمت مدرسه رفت.

و نفسش را  دی . پشت در رسهانین ی های کودک  ی اصالن بود؛ خانه  یکوچه، خانه  ی انتها
  گریحاال د دانستی م نکهیاصالن را داشت. با ا   دنید ی داد، زنگ را فشرد. دلهره  رونیب

 هم مثل کابوس وحشتناک بود.  دارشیبرساند، اما د  یبیبه او آس تواندی اصالن نم

 . دیبه گوش رس اط یکف ح ی ده یخشک ی هابرگ  ی رو شیهایی و لخ لخ دمپا ایلع ی صدا

 اومدم!  ه؟یک  -

 ی اکه یپشت در  هانین دنیبود. در را که باز کرد با د حالیگرفته و ب شهیمثل هم شی صدا
را  شیهاعقب رفت و چشم  ی. قدمکردیدو انگشتش بود و دود م نیب گاریخورد. س

لب نشاند و   ی رو یلبخند کج هانیترک را از نظر گذراند. ندخ یشتریکرد. با دقت ب  ک یبار
 را از در گرفت. اشهیتک

 ؟ ی خوای مهمون نم -

 :دیمکث کرد و ابرو در هم کش ی الحظه  ایلع

 م؟ یبخشینم  ینگفت ؟ی ازم متنفر ی! جلو در محضر نگفتی شده؟ فکر من افتاد یهه... چ -
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 و گفت:  دی لبش زبان کش ی تلخ گذشته افتاد و پلک بر هم زد، رو ی روزها ادی هانین

  یگفتیم  نکهیآره، گفتم. واقعا اون روزا ازت متنفر بودم، اما بعدش بهت فکر کردم. به ا -
  یگفت ؛یو نه مادر  ی دیبه خودت د ینه پدر ی چشم که باز کرد یگفتیم  ،ی خودت نخواست

  ایپدر مثل پدر من  هی. فکر کردم اگه تو هم ی کرد یتر زندگ و بدبخت  ی اومد ایبدبخت دن
کنم،   تتی حما خوامی. می نبود یجورن یاالن ا  یداشت تی شوهر مثل شوهر من تو زندگ  هی

 ! کنمی . کمکت می خودت بخوا هیفقط کاف

 دود کرد و گفت:  گاریبه س یو حرص و بغضش را با پک  دیلرز ایلع ی ره ی و ت کی بار ی هالب

 بسه.  ی خودت خوشبخت شد ،یفکر منو بکن خوادی تو نم -

 .میزنیتو، حرف م امیبذار ب -

 تکان داد و لب زد: نیسرش را به طرف  ایلع

برام نداره   ی فرق ده،ی . من آفتاب عمرم لب بوم رسشهی شر م نهیبب جان یتو رو ا  ادی اصالن ب -
 سر کنم!   یدو روز آخر عمرم رو چجور

 با تحکم عتاب کرد:  ا، یمات و سرد لعبه نگاه  رهیجلوتر آمد و خ هانین

  ،ی از تو فرار کنم؟ اول پنجاه سالگ د یعمر بابا نداشتم، حاال با  هیمن فرق داره...!  ی برا یول -
.  یباش م ی به همه بگم مادر دارم، تو مراسم عروس  نمت،یسالم بب خوادی آخر عمره؟! دلم م

 بلنگه؟   د یبا  می زندگ  ی جا هی شهی هم یچرا منه لعنت

 زد و لب باز کرد: گاریبه س ی گری نگاهش را گرفت و پک د ایلع

 خودم برسم.  یدختر، منم بذار به بدبخت تیزندگ  یبرو پ -

که در گلو نگه داشته، سرخ شده بود. با   یاز فرط بغض شیهالب فشرد و چشم  دخترک 
 : دی شده غر دیکل یی هاحرص و دندان 
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کن، خودم  یمثل آدم زندگ  م یبر   ایرو، ب پدری صالن با ن یول کن ا ا؟یلع  یترسی م یاز چ -
 بهت!  دمیم  یقول خونه و زندگ 

 نشست و گفت:  ایکنج لب لع  ی پوزخند

   شه؟ی من م الی خیب یراحت نیاصالن به هم ی فکر کرد -

بودند   ستادهیا ی ادر خانه ی جلو هیهمسا ی هابه کوچه انداخت، دو نفر از زن ینگاه هانین
را   ایبه دماغش انداخت و لع ینیچ هانی. نزدندیکنار گوش هم پچ م کردند؛ی و  نگاهش م

 شد. اط یآهسته به عقب هل داد و وارد ح

 کنهیم الیندونه خ یکه هر ک  شهی نم الیخیب یراحت  نی اصالن به هم یگیم یجور هی -
 .. .دمی فروخت؟ بهش پول م یمنو چجور ی دی ! ندنی و مجنون بود یلیل

 :دی را بر هانیدستش را تکان داد و کالم ن یبا کالفگ ایلع

 !این جان یوقت هم ا  چیه گه ی! فکرکن مادرت مرده، برو دادیبرو دختر االن اصالن م ایب -

به مادرش انداخت و   ی نگاه تند  هانیانداخت و لگد کرد. ن اط یکف ح ظی را با غ گاریس
 . دی اش لرزچانه

برو... منه احمق رو بگو که دلم   یگی! بعد از شش ماه اومدم، مدام مریبه درک... برو بم -
 واسه تو سوخت. 

نزد و کنار در، منتظر   یحرف ایآلود سمت در رفت. لع دست فشرد و بغض  ی را تو فیک  بند
آلودش  و اشک  سیخ ی هابه مادرش انداخت و چشم  ینگاهم یبود. ن  ستادهیا  هانیرفتن ن

.  دی رفت و در را به هم کوب رونی ب اط یاز ح یو بدون خداحافظ ینظر گذراند. با دلخور را از
 تند و بلند رفت. ی هام تا سر کوچه را با قد

که از سمت مخالف با   دیبرود، اصالن را د رونی که خواست از کوچه ب ی الحظه  درست
شد و با دقت نگاهش کرد. ترک موتور پر از   یبرق مخف ریموتورش وارد کوچه شد. کنار ت

 رفت.   اط یدرب خانه فورا باز شد و اصالن داخل ح د،یبود و مقابل خانه که رس کارتن
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 ی هابود که با نظافت خانه ایلع شهی نبود، هم یآدم زحمت کش  شناخت،ی را خوب م اصالن
ده   کرد،ی . اصالن اگر دو روز کار مکردی خانه را فراهم م حتاجیها، ما کار در کارخانه ایدم مر

  یو پول کردی معتادها را آب م  ی دزد ی هابود که جنس  نیتالشش ا تی بود و نها کاریروز ب
 رفته بود. یشرخر  ی . چند بار هم براگذاشتیب خودش میج ی هم تو

  یانداخت و لحظات یه پشت موتور اصالن نگاه مشکوک شد ی بندآن حجم از کارتن بسته  به
اصرار به   نکهیاز آمدن اصالن و ا  ایرا در ذهن مرور کرد. هراس لع زدی حرف م ایکه با لع

او، ظنش را   یآخر و نگاه درمانده  ی در لحظه  ایاز اشک لع سیخ ی هارفتنش داشت، چشم 
 کرد! شتریب

  ییغلطا هیبرو... نگو اصالن داره  گفتیم یه  ا یاصالن پدرسوخته! پس بگو لع ی ا -
 ! کنهیم

 فشیک  ی تو یلب زمزمه کرد و هنوز نگاهش سمت خانه بود که گوش ری را ز نی ا دخترک 
 آورد. رونیب فیرا از ک  یزنگ خورد. چشم از خانه برداشت و گوش 

 جانم ستاره؟  -

 ؟ یخوب جان،هان یسالم ن -

 ؟ ی ت، ممنون. تو چطورقربون  -

 مکث کرد و گفت: ی الحظه  ستاره

 درخواست دارم! هی هان،ین گمیخوبم... م -

 لب نشاند و جواب داد:  ی رو ی میلبخند مال  هانین

 شما امر بفرما مادمازل... -

!  تونمیواقعا نم ی... من قراره برم شرکت دادفر. عمو حامد گفت تنها برم ولگمیاو... م، م -
   ؟ی ایتو باهام ب  شهی استرس دارم، م
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 سکوت کرد، مردد گفت:  هیانداخت و چند ثان اشی به ساعت مچ ینگاه هانین

 جااون  ای)... ( ، تو هم ب رسمیم  گه یساعت د مین ه ی. با مترو رونمیمن االن ب ام،یباشه م -
 .می که با هم بر

 .نمتیبی باشه، ممنون. م -

 رفت. ابانیتماس را قطع کرد و سمت خ یکوتاه  یخداحافظ با

سرش را باال   هانیبودند. ن ستادهیو ستاره مقابل ساختمان شرکت دادفر ا  هان یبعد، ن یساعت
  ت، ی سکور ی اشه یش ی بلند، با نما یساختمان انداخت. ساختمان ی به نما یگرفت و نگاه

 زد و گفت:  یسوت

 بودم تا حاال، چه بزرگ و با کالس.  ومدهی! نیخفن  ی او... ه عجب جا -

 اما استرس داشت و آب دهانش را قورت داد، لب زد:  ستاره

 !  ه؟یچجور مینیداخل بب م یبر  ای حاال ب -

با   انسالیم ی مرد ی در ورود ی همکف، جلو  ی هم سمت ساختمان رفتند. طبقه دوشادوش
 گفت:   یمینشسته و ستاره با لبخند مال  یصندل ی رو ینگ نگهبانر یآب  فرمیونی

 اس؟ کدوم طبقه ون یشرکت هما  -

 با انگشت اشاره کرد: مرد

 .دی ببر  فی چهارم تشر ی چهارم، طبقه  -

منتظر ماندند، به   یآمدن آسانسور کم  نییپا ی کوتاه سمت آسانسور رفتند. برا یتشکر با
 کردی صحبت م  یهمان طور که با گوش یمرد جوان آسانسور متوقف شد،   نیکاب نکهیمحض ا

و مرد جوان، همزمان سمت    هانیشد. دست ن نی با عجله سمت آسانسور آمد و وارد کاب
چهار را  ی دکمه  هان،یبه ن ینگاهم ی . مرد با ندیعقب کش اها رفت که دخترک دستش ردکمه 

 فشرد. 
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 !  ؟ی امشب مهمون دعوت کرد یگی گرفتارم شما م خته،یکار سرم ر یکل  گمیمادِر من، م -

دست  انیرا م فشیبند ک  ر،یو ستاره سر به ز  کردی مرد را نگاه م یچشم ریز هانین
 . فشردیم

مترجم بهم   هیدوم باشه؟ حاال امروز قول  ی دفعه  نیکار کرده که ا یاومده و ک  یدادفر ک  -
 من کمتر شد!    یداده، بلکه مترجم آوردن بدبخت

 ی شخندین هانیبه هم انداختند و ن یمرد جوان، نگاه ی هاحرف  دنی و ستاره با شن هانین
چهارم شدند. مرد   ی زد. آسانسور متوقف شد و ابتدا مرد جوان و بعد دخترها وارد طبقه

 بلند وارد شرکت شد. ستاره مسترس لب زد:  ی هاها و با قدم به آن  توجهیب

  هی  ایآقا  نی نکنه من با ا اد،یخانوم اصال شرکت نم  یگفت؟! هست یچ  ی دید  هان،ین ی وا -
 اتاق همکار باشم؟!   هیتو   گه ید ی آقا

 شانه باال انداخت و گفت:  هانین

 ! گهید یکنی . کار مستنیآدمخوار که ن ،ی خب باش -

مرد به شدت وحشت دارم،   هی من بعد از اون اتفاق از تنها شدن با   هان،ین یدونی و نمت -
و حالم بد   ستیدست خودم ن دونهی م ذاره،یاتاقم در رو باز م ادیعمو حامد که م یحت
 ! شهیم

 متعجب لب باز کرد: هانین

 حامد آخه؟!   ،یداغون یلیخ گهیتو د -

 شرکت رفت.  ی انداخت و سمت در ورود ینگاه یبا دلخور  ستاره

 من که...   ؟ی ستاره قهر کرد -

 را ناتمام گذاشت.  هانیتشر زد و حرف ن آهسته
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 ! ستمی. نه قهر نمیزنی کارم تموم بشه بعد حرف م جان ی! بذار اسیه -

نشسته بود.  زی پشت م یبود و دختر جوان یمنش زی شرکت شدند، سمت چپ سالن م وارد
 ی هاو کنار هر کدام از درب  شدی م دهیدرب د ن ی بود که چند ییهادو طرف سالن راهرو 

 نصب بود.   وارید ی رنگ راهنما رو  ییطال  ی هاها، پالک اتاق 

 جلو رفت و لب باز کرد:  ستاره

 استخدام.  ی . با خانوم دادفر هماهنگ کرده بودم براریسالم، روز بخ -

 را باال انداخت و لب زد:  اشیهالل  ی جوان، ابرو یمنش

 درسته؟  ،یمترجم ی برا -

 بله.  -

 شان را جلب کرد. مردانه توجه یی بزند که صدا  یلب از لب برداشت تا حرف یمنش

نظامدوست   ی آقا ی ها رو هم ببر برابرگه  نی شد؟ ا یفکس شرکت ماهان چ  کزاد،یخانوم ن -
 امضا بزنن. 

با   یو ستاره نگاهشان به عقب برگشت؛ همان مرد جوان داخل آسانسور بود. منش هانین
 تکان دادن سر جواب داد:

 شهسوار، فکس رو هم ارسال کردم.  ی بله حتما آقا -

 با اشاره به ستاره ادامه داد:  و

 شدن.    یاز طرف خانوم دادفر معرف یمترجم ی خانوم برا نی ا -

 گفت:  یمکث کوتاهو با   د یسمت دخترها چرخ نگاهش

 . دیو فرم پر کن م یداخل تا صحبت کن دیی بفرما -

 لب زد: ستاره
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 بله، حتما.  -

 گفت:  یبه دنبالش قدم برداشتند که منش  هانیاتاقش برگشت. ستاره و ن سمت

 خانوم!   نیفقط ا  د،یداشته باش فیشما تشر  -

 خواهشمندانه لب باز کرد:  یو رو به منش  دیچرخ هانینگران ستاره سمت ن نگاه

 م؟ یبا هم بر  شهی نم -

 آهسته کنار گوشش پچ زد:  هانیتکان داد و ن یمنف ی سرش را به نشانه  تی با قاطع یمنش

 منتظرتم. جان یبرو من ا گه،یاس دصحبت کوتاه و ساده   هی -

 خانوم محترم؟!  دی اری نم فیتشر  -

شهسوار فرصت فکر کردن را از ستاره گرفت و ناچار سمت اتاق قدم برداشت.   ی آقا ی صدا
باز   مهیبود. در را ن دهی اش دونفسش تنگ شده و عرق به چهره  اریاختی وارد اتاق شد و ب

  سیشهسوار، رئ مایرا خواند:» ن ی زی روم یینشست. پالک طال  یصندل نی اول ی گذاشت و رو
  یپوست ،یبلند و مشک  یی. ابروها دیلغز  مایصورت ن  ی رونگاهش  آنو بعد از  ره«ی مد ئتیه

  ماین کرد،ی م زی... همانطور که جزء جزء صورتش را آنال شی و  ته ر ده یکش ینیب ، یگندم
زود، چشم به   یلیبرداشت و به ستاره نگاه کرد. دخترک خ زیم ی رو ی هانگاهش را از برگه 

ستاره را از نظر   ی انداخته  ری و نگاه به ز رخ س ی هابود که گونه  مایدوخت. حاال ن  نیزم
و متوجه    دیبود! باز نگاهش سمت ستاره چرخ بازمه یگذراند و به در اتاق نگاه کرد که ن

 شد.   شیهادست  فیلرزش خف

 حالتون خوبه؟  -

 را آزاد کرد. شیصدا  یآب دهانش را فرو برد و به سخت  ستاره

 بله، خوبم.  -

 ومه؟ شما خان -
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 .یستاره... ستاره سپهر -

بعد   ی. لحظاتدیکشی نشسته بود و انتظار آمدن ستاره را م یمقابل منش یصندل ی رو هانین
و حال دگرگونش شد. فورا    دهی آمد و با همان نگاه اول، متوجه رنگ پر  رون ی ستاره از اتاق ب

 رفتند.  رون یت بهر دو از شرک  یکوتاه یتشکر کرد، با خداحافظ یاز جا برخاست و از منش

 زد؟!   یحرف  ده؟ی شد ستاره؟ رنگت چرا پر یچ -

  یقراریب  شیهاکه پشت پلک  ییهااز درب شرکت فاصله گرفت و اشک  یچند قدم  ستاره
  نی و سرش را به طرف  دیدست کش شیهاگونه  ی . فورا رودندی غلت شیهاگونه ی رو کردندیم

 تکان داد.

 من... ی خوب بود، ول یهمه چ یاز لحاظ کار -

  هانیسمت آسانسور اشاره کرد. وارد آسانسور شدند و ن ش،یکرد و با فرو بردن صدا  بغض
 :دیزده و نگران پرس مات

 ؟ یحرف بزن ستاره، تو چ -

نر رو   ی کار کنم؟ من که االن پشه جان ی ا یبودنم چجور یو عصب یاوضاع روح نی من با ا -
جلو شهسوار به لرز افتاده   یجور هیشرکت؟   نی تو ا  امیب یچجور ستهیهوا پر بزنه قلبم وام 

آب گذاشت جلو    وانیل هیآخرش هم   د،یپرسیبار حالم رو م  هیبودم که هر چند لحظه 
 دستم.  

 گفت:  زانی آو ی با لب و لوچه  هانین

 ؟ ی حاال قبول شد -

 رفتن از آسانسور دخترک شانه باال انداخت. رونی متوقف شد و با ب آسانسور

 زنگ بزنه!  دی که از من د یحال نی با ا  دونمی م دیبع زنن، ی گفت زنگ م -
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خورد. از   یآورد، چند قلوپ رونیب فشیآب را از داخل ک  یرا گفت و بطر نیا  ستاره
ب باز  ستاره ل رفتندی م نیزنان سمت ماشطور که قدمرفتند و همان  رونیساختمان شرکت ب

 کرد:

 دمیشلوغش کردم؛ بهت حق م یمن الک یکنیفکر م یخودت دار شی االن پ دونمی م -
 تا آسمونه! ن یتفاوتش زم ،م یمتفاوت داشت ی چون من و تو دو تا تجربه  یدرکم نکن

 را باز کرد و هر دو نشستند، ستاره ادامه داد: ن یماش قفل

 داده، مگه نه؟!   تیچون بهت امن ی تو عاشق حسام شد -

 سر کج کرد و لب زد: هانین

. البته بعدش بهم  رفتی نگاهش بد نم رفت،ی حال کردم که دستش بد نم یلیآره خب، خ -
که بود  یخب هر چ  یرفتار کرده ول یجورن یبوده ا گهی جا د هیگفت چون ذهن و فکرش  

 من عاشقش شدم. 

 داد و گفت: رونیب قیعم ینفسش را با آه ستاره

... هویشده بود بعد   امیو دن نی اما من برعکس تو... عاشقش شدم، بهش اعتماد کردم، د -
 و اون بال رو سرم آورد... رحمی ب  ی والیه  هیشد به   لیتبد ت،یتو اوج اعتماد و حس امن

 :دی و لب گز   دیاز بغض لرز  شی صدا

کردم و چقدر شوکه بودم از  هام تو گوشِم! چقدر التماس ها و التماس ضجه  ی هنوز صدا -
 .ارهیسرم م  ییبال  نیداره همچ نیرام نکهیا

 : دیبا تأثر دست پرس هانین د،ی غلت شیهاگونه  ی فشرد و اشک رو  پلک

  هیشد؟ من از حامد و خانجونت    یچ یکن فیاگه بگم واسم کامل تعر یشیناراحت نم -
 ! دمی پراکنده شن ییزایچ

 و سر جنباند: دیابرو در هم کش دخترک 
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 جا بگم. تا واست همون   می قهوه بخور  هی می هست، بر شاپیکاف هیچهارراه باالتر   هی -

  ادهیپ  نیاز ماش شاپیبعد مقابل کاف قهیرا روشن کرد و حرکت کردند، چند دق نیماش
  گری د یو خبر از بارش باران آمدندی م شیپ اه ی س ی ابرها د؛یوزیم  ی شدند. باد سرد

به فنجان بود.   رهیو ستاره نگاهش خ شدی داغ قهوه بلند م ی ها. بخار از فنجان دادندیم
مرتبه   ن ی که اول یبه روز دی. ذهنش پر کششدیدر فضا پخش م  کالمی و ب  میمال  کی موز
 و لب از لب برداشت:  دیرا د نیرام

  برق و منو چند بار تو ی دانشجو گفتی. میکتابفروش هیتو  دمش،ی دانشگاه د کی نزد -
اما اونقدر   گرفتم،ی نم لشی تحو ادیز  لی. اوادهید  یدانشگاه و همون کتابفروش ی محوطه 
بود و زبون چرم و   پیکرد که دلم رفت واسش. خوشگل بود، خوشت ی و دلبر  ختیزبون ر 

حرف از  یحرفاش بود که منو عاشق کرد. وقت اش،از چهره  شتری هم داشت. ب ینرم
مرتبه، مادرش زنگ زد   نیبهش اعتماد کردم. آخر ی لیخ گهیو ازدواج زد د یخواستگار

 چند روز بعد گذاشت!   ی برا   یخونمون و با مامانم قرار خواستگار

 را فرو برد و ادامه داد: شی مزاحم گلو ی کوتاه، توده  یمکث  انیو م دی گز لب

. بهش م ی گذاشته بود یاومد دنبالم، قرار خواستگار ن یکه با ماش گشتمیاز دانشگاه برم -
 شاپی که باهاش رستوران و کاف گهید ی وقتا یلیعتماد کامل داشتم و سوار شدم. مثل خ ا
 تعارف کرد و منم خوردم. چند لحظه بعد تمام بدنم سست شد!   وهی . بهم آبمرفتمیم

 . دادی به ستاره با دقت گوش م رهیخ هانیاز قهوه خورد تا حالش بهتر شود و ن یکم

باغ  خونه هیتو بدنم نبود. منو برد   ینداشتم، جون یکار چی ه ییتوانا  یبودم ول اریهوش -
 شهر و...   رونیب

 فشرد. یدستش را به گرم هان یبود و ن سیاز اشک خ شیهاگونه 

فکر   هوی رو خوب درک کردم، بعد   ی جا که عاشقش بوددلت... تا اون  ی برا  رمیبم یاله -
 به خدا!  شدمی م وونهیباهام... د کردیکار رو م ن یکردم حسام ا
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 داد و لب زد: رونیرا ب نشیسنگ ینفس ستاره

 چیبودم. ه ختهیو بهم ر یِگل  س، یخ ومد،یآخر شب کنار جاده انداختم و رفت... بارون م -
 یصبر کنه کس ا یحاضر نشد منو ببره  ساد،ی نفر هم که وا هی!  داشتیواسم نگه نم ینیماش

 بابامو گرفت و خبر داد من کجام. ی ه فقط شمار ،ی شیواسم دردسر م گفت یدنبالم. م ادیب

 گفت:  نیاندوهگ  هانیقهوه خورد. ن گرید یکرد و کم زیرا تم ش یهاو گونه  ینیدستمال، ب با

 نگو ستاره جان!   گه ی د یشیم تی اذ  -

 . کنمیدرد و دل م یوقت شمینه... اتفاقا سبک م  -

 گرفت و ادامه داد: ینفس

اصال طرف دانشجو   دمیفهم  می که کرد تی اومدن، شکا سیبابام و داداش سدرا با پل -
بوده؟! خط هم   یاون زن که زنگ زده بود، ک  دونهی بوده و خدا م یسرقت   نینبوده، ماش

! داداشم تا  یمدرک و سر نخ چی رفته و بدون ه ی آبرو هیخاموش بود. من مونده بودم با  
آبروشون رو بردم! اگه   گفتی انداخت، م رون یاز خونه ب نوسر حد مرگ کتکم زد و بابام م

کجا برم و چکار   دونستمی نم داشتی و هوامو نم کردی برخورد نم یمنطق نقدریعمو حامد ا
 کنم؟!  

 گفت:   یگذاشت و با لبخند کج زی م ی قهوه را رو یفنجان خال هانین

 کمک کرد.   ی لیبه منو حسامم خ ه،یدم حامد گرم... آدم باحال شیی خدا -

زخم   نقدریکه ا  داشتنی بابام م ی هاام و باجناق ذره از شعور حامد رو خاله هیاوهوم، کاش   -
 !  شدنی معرکه نم اریب شی و آت زدنی زبون نم

بابا و داداشت هم چند وقت    کنون،ی ستاره، غصه نخور. مامانت اومد آشت شهی درست م -
چرا اون   گهی بود د نیاگه قصدش ا یسراغت. اون عوض انیم شهیدلشون تنگ م  گهید

 کرد؟   یدل خسته رو باز  ی همه نقش عاشقا
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 زد و گفت:  ی تلخند  ستاره

 خرج کردم!مختلف ازم پول گرفت؟ چقدر براش  ی هاچقدر به بهونه یدونی م -

 *** 

باز کرد   موتیرنگ خانه را با ر  یدر مشک د،یبه خانه رس ماینه شب بود که ن کینزد  ساعت
با   مایپارک بود و ن اط یانوش داخل ح ییدا دیسف ی شد. سانتافه  اط یوارد ح نیو با ماش

لب غرولند   ری داد و ز رون یتکان داد. نفسش را ب  نیلب فشرد و سرش را به طرف دنشید
 کرد:

 ها! وقت  یبعض کنهیم یبیعج  ی کارا هیمامان گوهر هم  ه؟یآخه وسط هفته وقت مهمون -

از  یکی. سمت خانه قدم برداشت.  دیکتش کش ی لبه  یشد و دست ادهیپ نیماش از
 سر داشت به استقبال آمد.  ی که رو یزرشک یو روسر  ی اخدمتکارها با کت دامن سرمه 

 .  دینباش خسته ما، یسالم آقان -

 سامسونتش را دست خدمتکار سپرد و چشم تنگ کرد. فیجنباند و سالم کرد. ک  سر

 انوش و خانومش هستن؟  ییفقط دا -

از سفر برگشتن و خانوم هم به   روزیآوردن. انگار د فی خانوم هم تشر سی نه آقا، پارم -
 خاطر دعوتشون کردن.  نیهم

سمت و    کی  ارینفسش را فوت کرد و وارد سالن شد. انوش و پدرش خشا  یبا کالفگ ماین
لبخند  ما، ین دنیها نشسته بودند. انوش با د مبل  ی رو گر،ی گوهر و ُشکوه هم سمت د

 بشاش دست دراز کرد. ی ازد و با چهره  یینمادندان

 جناب مهندس!  دیخسته نباش ن،ی گل که منتظرش بود ی مایاز آقا ن  نمیبه به... ا -

اش را  تاتو شده  کی بار ی شد. ُشکوه ابرو  یبا گفتن سالم جلو رفت و مشغول احوالپرس ماین
 نازک کرد و گفت:  یباال انداخت و پشت چشم
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! ماشاهلل هزار  ری مد ی رئيس، آقا ی گفت آقا دی به بعد با  نی، اما از ا مهندس که صد البته -
 و نبوغ.    شرفتی پ نیماشاهلل به ا 

 مآبانه تشکر کرد.  تعارف ی با لبخند ماین

 .گردمی باال، برم ی با اجازه من برم طبقه -

 و آلماجان هم باال هستن.  سی جون، برو راحت باش. پارم ییبرو دا -

رنگ را باال رفت و   ییطال  ی هابا نرده  یکارسنگ  ی هارفت. پله  جنباند و سمت راه پله  سر
را   سیپارم  ی بود که صدا ده یدرب اتاق نرس ی ره یها شد. دستش به دستگاتاق  ی وارد راهرو

 : دیشن

 .ی... سالم، خسته نباشماین -

  یسبز رنگ که همخوان یکه متبسم، با بلوز دامن دی را د سیو  پارم دیپا چرخ  ی پاشنه ی رو
ر  . سکندی بافته شده نگاهش م یفندق  ی داشت و موها ش یبا رنگ چشمها یو جالب بایز

 لب باز کرد:  یجنباند و با لبخند کمرنگ

 .ری بخ دنی رس ؟ یسالم، خوب -

 !  گمی م کی جناب رئيس؟ بهت تبر  یممنون، تو چطور  -

 جواب داد:  ی ابا تک خنده  ماین

 ! یتهران باش گهی ! قرار بود دو روز دیبرگشت خبریخوبم، ممنون. چه ب -

 باال انداخت و گفت:   ییابرو  د،ی خند ی و نخود نی ری ش دخترک 

 کنم!  رتی بود، خواستم غافلگ زیسورپر 

 زد و گفت:   ی لبخند مچهین ماین

 شدم. با اجازه من...  ر یواقعا هم غافلگ -
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پر تعشق و ناز دخترک خودش را خالص کند و وارد اتاقش شود،   ی هانگاه  ری از ز خواست
 حرفش را ناتمام گذاشت و با باز کردن درب اتاق گفت:  سیاما پارم

 حرف دارم باهات!  ی. کلامی اتاق، من االن م ی تو برو تو -

 باشه.  -

  شیبرا  سی تخت نشست. پارم ی تخت انداخت و لبه  ی ناچار وارد اتاق شد، کتش را رو 
موها فرو   ان یم یرا با کالفگ  شیهارا به همراه داشت. پنجه  ینگ و پر از دوگانگگ یحس

کت،   بیافکارش را پاره کرد. از داخل ج ی رشته  لیزنگ موبا  ی . صدادی کش یبرد و هوف
 را برداشت.  لیموبا 

 مچکرم. ری سالم خانوم دادفر، شبتون بخ -

صحبت،   نی وارد اتاق شد و کنارش نشست. ح سی بود که پارم یصحبت با هست مشغول
دور مچش شد. تمام  ی انقره  ی دخترک دست آزادش را گرفت و مشغول بستن دستبد

 جواب داد: یدستبند رفت و با حواس پرت یپ مایحواس ن

 !... بله، مصاحبه کردم. دیاستخدامش کن دیتونیم کنم،ی م دش ییبله، بله... خوب بود. تأ -

 با ذوق گفت: سیقطع کرد و هنوز لب باز نکرده بود که پارمزود تماس را   یلیخ

 ی رو  ی هااش رو خودم دارم. قلبدونه  هی نی خاص و جذابن؛ بب ی لیدستبندا خ نی ا -
 ! کننی همو جذب م شنیم  کیبه هم نزد  یو وقت انی سی دستبند مغناط

 .دی دستبند کش ی زد و مردد دستش را رو ی لبخند محو ماین

   ما؟ین یدوسش ندار -

 که نگاهش کند لب زد:آن  یو ب  فیضع ی صدا با

 چرا، قشنگه. -
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 دوخت. ما یو نگاهش را به ن د ی جلوتر خز  سیپارم

 تو بودم، دلتنگ بودم.   ادیاش اصال سفر بهم خوش نگذشت... همه  -

  انداخته بود. دل دخترک آشوب بود و دست ریسر به ز  یفیسکوت کرده و با اخم ظر ماین
 نشاند و گفت:  ماین ی شانه ی رو

   ؟یگی نم یچیچرا ه  ما؟یشده ن  یزیچ -

شد. آب دهانش را    رهیخ سیمنتظر و نگران پارم  ی هانگاهش را باال گرفت و به چشم  ماین
 فرو برد و با تعلل لب از لب برداشت: 

 ... من... سیپارم -

 : دیتر از قبل پرسنگران  سی کرد و پارم سکوت

 !  ما؟ین یتو چ -

 !  میرو عقب بنداز  ی مراسم نامزد  دیمدت با  هی  کنمی من حس م -

بود و آهسته و گنگ   مایبه ن ره ی. بهت زده خدی و قلبش لرز  ختیفرو ر یدخترک ُهر دل
 تکان داد، تته پته کنان لب زد: نی سرش را به طرف

 ؟ یچ یعنی!  ما؟ین  یگیم ی...! چیچ -

 و کنج لب به دندان گرفت.  دیلب کش ی زبان رو ماین

بزرگترا از همون   م،یبا هم بزرگ شد  یما از بچگ ستم،یمن از احساسم مطمئن ن س یپارم -
من و   نی که ب یحس کنمیفکر م ی...! گاهسیو پارم مایمدام کنار گوشمون گفتن ن یبچگ

 !  ستین یعشق واقع هیهمون حرفاست و  ری توئه تحت تأث

 تند شده بود، ناباور گفت:  شیهاو نفس  دی اشک دخترک جوش ی چشمه 
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مزخرف رو تموم کن.   یشوخ نی. ایذاری سر به سرم م یدار ،یگی... دروغ مماینه... نه ن -
کنم.   یزندگ  تونمیدوستت دارم، عاشقتم، که بدون تو نم نکهیمن به احساسم مطمئنم، به ا

 . یکنیم  یشوخ یدار دونمی م ،ی هست ینطوری تو هم... تو هم هم

 لب باز کرد:  نانیدست گرفت و با اطم انیرا م سی پارم ی هادست  ماین

 !  سی نگام کن پارم -

 شد.   ریسراز   شیهااشک  یزدنو با پلک  د یلغز  مایصورت ن ی نگاهش رو  دخترک 

! بذار از خودم،  یخبری و ب یمدت دور  هیفرصت به هر دومون بده.   هی س،یپارم  نیبب -
 بعدش... خوامی. نمستین یباز ست، ین  یاحساسم، مطمئن بشم. ازدواج شوخ

با   کرد،یپاک م  شیهاکه تند تند اشک از گونه  ین یاز جا بلند شد و ح ت ی با عصبان سیپارم
 گفت:  ی لحن تند

به  شه یوسطه وگرنه تو هم  یکس ی حتما پا  ما،ی رو ن یمسخره باز  نیتمومش کن ا -
 ! ی تنت اعتراف کرددوست داش 

 نگاهش کرد و گفت: ن یمستأصل و غمگ ستاد،ی مقابلش ا ماین

  ی و احساس میعجله کن خوامی! فقط نم سیپارم ستی ن ونیدر م یکس ی پا خورمی قسم م -
 . میباش مون ی عمر پش هیو بعد   میر یبگ میتصم

 آلما از پشت درب اتاق بلند شد:  ی سکوت کرد. صدا ی اانداخته و لحظه  ری سر به ز سیپارم

 به خدا! میااس. ما گشنه شام آماده  د،ی اریب  فیو مجنون تشر یلیل -

 را باال برد: شیصدا  ماین

 !  می اومد -

 لب باز کرد:  تی با جد سیپارم



 2 خواهر خوانده

 
39 

 

مدت دور  هی ی خوای . من دوستت دارم! تو میر ی بگ می من تصم ی به جا یتو حق ندار -
 نه منصرف!  شم، ی م تالیخیباش، اما من نه ب یباش

تخت نشست. دستبند را باز کرد   ی کالفه و سردرگم لبه مایرفت، ن رونیگرداند و از اتاق ب  رو
 تخت انداخت.  ی و رو

 شده؟  یزی... چماین -

 بود.  ستادهیدر هم رفته در چارچوب در ا ییآلما با ابروها د،یسمت درب چرخ نگاهش

 ناراحت بود!   س یپارم -

 داد و از جا برخاست.  رونیرا ب  نشیسنگ ینفس

 شام.  می بر  ،یآبج  ستی ن یزینه چ -

 *** 

  یدرشت و پ ی هادرخت پر کرده بود و قطره  ی ده یخشک ی هارا از برگ  اط یح یزیی تند پا باد
را مقابل خانه  نی . حامد ماشدادیرا شستشو م وارهایها و دباران تن درختان، پنجره  یدر پ

تند   ی هاو با قدم دیکاپشنش را باالتر کش ی قه یشد،   ادهیپ نیکه از ماش نی پارک کرد و هم
 کرد.  یرا دوان دوان ط اط یشد. طول ح اط یوارد ح

 سهراب؟!  ی برسم خونه  یاوضاع ک  نی شده امشب! تو ا یسالم... چه باد و بارون -

  ونیرا گفت و صفورا که مقابل تلوز  هان ی ا گذاشتیم یجالباس ی که کتش را رو ینیح
 انداخت و جواب داد:  ی نشسته بود، نگاه

 . شهیم  رید یلیکه خ یآماده بش یری دوش بگ  ی خب! تا بر ی ومدیسالم مادر، زودتر م  -

 خانوم مشکات زنگ زدن که حالش بده، رفتم خونشون!  حاج  ی از خونه ام، یب خواستمی م -

 نه رفت. از جا برخاست و سمت آشپزخا صفورا



 2 خواهر خوانده

 
40 

 

دوش ده   هیبرو   کنمیتا من برات قهوه آماده م  ،یبده که هواشونو دار رتی خدا خ -
 .ایو زود ب ریبگ ی اقهیدق

 و لب باز کرد: کردی را باز م  راهنشیپ ی هادکمه 

 آ!  نی ایب  دیشما و ستاره هم با -

 چرا؟  گهی ما د -

 : دیلب کش ی لب حامد نشست و زبان رو ی رو ی لبخند

حضرت زهراس،   دی جا که گفت امشب چون عاون  رمی زنگ زدم به الهه و گفتم امشب م -
گفت شما و ستاره رو   نیواسه هم  زجون؛ی عز دن ید  رن یهم م الشیو اهل و ع  اوشی آقا س

 . میهم ببرم تا دور هم باش

 ساز را روشن کرد و گفت: قهوه  صفورا

کجا   میایمن و ستاره ب  د،یانوادهخا هیهم داداشش، شماها   اوشیس ، یتو باجناق سهراب -
 آخه؟ 

 لب زد: یحوصلگی دوش انداخت و با ب ی را که از تن درآورده بود رو راهنشیپ حامد

تا من دوش   نینکرده. حاضر بش ییخدا  می شد  لیآ مامان، فام یزن ی م یی چه حرفا -
 . رمیگیم

 دستش را تکان داد و لب باز کرد:  صفورا

گفته بهش که از  یچ دونمی ! ظهر زنگ زده به باباش، نمادیستاره نم ام، یاصال منم ب -
 غم بغل گرفته!  ی تخت، زانو ی . نشسته روومدهی ن رونیهمون موقع از اتاق ب

 به در زد و آهسته صدا زد:  ی او سمت اتاق ستاره رفت. تقه  دیکش یهوف  یبا کالفگ حامد

 ستاره... ستاره جان. -
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تخت چمباتمه زده و   ی . ستاره رو دیباز کرد و داخل اتاق سرک کش اط یرا با احت درب
نامعلوم دوخته بود. وارد اتاق شد و دخترک سرش را باال گرفت.   ی ا نگاهش را به نقطه 

که ستاره با  نیبود. هم ستادهی مقابلش ا دی سف یو رکاب یحامد با شلوار کتان مشک
 :باندغبارش نگاه کرد، سر جن ی هاچشم 

 شده ستاره جان؟   یچ -

 لب باز کرد: متیانداخت، حامد کنارش نشست و با مال  ری نزد و باز نگاهش را به ز یحرف

 به بابات، آره؟   ی مامان گفت زنگ زد -

 و با تکان دادن سرش گفت:   دیاش غلتگونه   ی رو اشک

 شهیمثل هم ی! زنگ زدم به بابا ولنمیمامان رو بب تونمی آره ... مثال فردا روز مادره! نم -
 ی خانجون. مثل غده  یطفل اد، ینم جان یکرد و تشر زد. به خاطر من بابا هم ا ی باهام تند

 جون همه.   ی شدم بال  یسرطان

 و لب به اعتراض باز کرد: دی ابرو در هم تن حامد

  نهیدرسته، اما اشتباه بزرگتر از سجاده که راه قهر و ک  ی ه؟ تو اشتباه کردستار هیحرفا چ نی ا -
مادرش  دنی چند ماهه که د ییجان یتو ا  نکهی گرفته. رو چه حساب به خاطر ا شیرو پ

از تو،   شتریب هیقض نی ! من تو ادهی بعد تو رو خونه راه نم زنه،ی! دم از  آبرو مومده؟ین
 .  دونمی م قصر سجاد رو م

 جا برخاست و ادامه داد: از

  نایهم با باباش ا هانیآقا سهراب، ن ی خونه  میریپاشو دختر... پاشو آماده شو امشب م  -
  یساعت  هی کنمی . خودم فردا با مادرت هماهنگ می ای حال و هوا در ب  ن یاز ا یکم هی. ادیم

 .شینیبب  برمتی که سجاد و سدرا خونه نباشن م

 *** 
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ساالد را داخل  ی آماده  ی هانه مشغول تدارک شام بودند. الهه ظرف آشپزخا ی و الهه تو الهام
 گذاشت و گفت:  خچالی

  شترینبود مامان رو ب شدیباعث م  یی بود، تنها  نیواسم غمگ یشب ن ی همچ هیهرسال   -
 .میدار  یخوشحالم دورهم یلیفرق داره... خ یحس کنم. امسال ول 

 :دی پرس یقیمرا هم زد و با لبخند ع یخورشت قورمه سبز الهام

 !  ؟ی ریبگ هیقراره هد نکهیا  ای یخوشحال یواسه دورهم -

 و الهه معترض لب باز کرد:  دی خند زی ر زیر

از   میاصال وجود خود حامد تو زندگ  ستم،ی ن هیبه فکر هد چمیالهام! ه ی عه... چه بدجنس -
و   اوشیس  یاز وقت ؟ یستیخودت خوشحال ن شیی خدا یتر و بهتره! ولقشنگ ی اه یهر هد 

تر و پر سر و صداتر شده. قبال سال به  خونه شلوغ  نی کردن و منم عقد کردم، ا  ی سهراب آشت
 نه آقا سهراب.  می داشت لی! نه من و تو فامزدینم یکسخونه رو  نیسال در ا

 داد و با تحسر گفت:  رونینفسش را ب الهام

 !یکسی خونه از غصه و ب نی تو ا  مید یپوسی م م یداشت ،ی گیآره راست م -

 :د ی. با شوق لب گز ختیخانه بلند شد و قلب الهه فرو ر زنگ

 اومدن، خداکنه حامد باشه! -

گفت. در را  ی ارا برداشت و بله فونیآ  یرفت. گوش  فونیآمد و سمت آ رون ی از اتاق ب سهراب
 گفت: یگذاشتن گوش نیکه باز کرد، ح

 هستن.   یو طوب اوشیس -

 اشیشال مرجان  ی به لبه ی فرو افتاد. دست شی هاشد و شانه   زانیآو الهه ی و لوچه  لب
و   دیرسی از سالن به گوش م یاحوالپرس ی سرش مرتب کرد. صدا ی آن را رو  یو کم دیکش

 الهام لب زد: 
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 .م ی و برگرد میکن یکیسالم عل هی  می بر ایب -

 : دیپرس یخواهر هم قدم با هم سمت سالن رفتند. الهه بعد از خوش و بش با طوب دو

 ومدن؟ یجون و آقا حسام ن هانین -

 زد و جواب داد:  ی میلبخند مال  یطوب

 خانوم بزنن.  فهیسر به شر  هی... رفتن انیم -

 : دیحرف از دهانش پر  اریاختیبلند شد و الهه ب  فونیزنگ آ  ی هم صدا باز

 حامده!   گهی ددفعه  نی ا -

به الهه  ی آلود. سهراب نگاه عتاب دیخند  زی ر زیر یبه خواهرش زد و طوب ی افورا سقلمه  الهام
 رفت.   فونیانداخت و سمت آ 

 بله... آقا حامده!   -

سمت در سالن رفت که سهراب   ینیر یتوجه به نگاه معترض سهراب، با لبخند ش یب دخترک 
 وار گفت: مالمت 

 !یخوری سرما م رونیو بالهه، نر  ادیبارون م -

 آقا سهراب.  ستمیدر وام ی جلو ن یهم -

سر   ی که چتر را باال دی و حامد را د ستادی ا وان یا ی رفت. تو رونیرا گفت و از در ب نیا الهه
نسبتا آرام سمت خانه  ی هادستش دارد. با احترام و قدم  ی مادرش گرفته و دست تو

تمام حواسش به مادرش  شود ی م سیباران خ  ر یخودش ز  نکهیبه ا توجهی ب  آوردش،یم
کرد.   یرساند و با الهه احوالپرس وانی تند و بلند زودتر خودش را به ا ی هابود. ستاره با قدم 

آمدند، ستاره همراه مادربزرگش وارد خانه   وانیحامد و صفورا خانم هم به ا  نکهیبعد از ا 
 پر مهر رو به الهه گفت:  ی، با نگاهشانه خماند ی الهه را گرفت و سر رو ی ها شد. حامد دست 
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 . ادیبهت م یلیرنگ شال خ ، ی . چه خوشگل شدزم ی روزت مبارک عز -

 یشانیپ ی که رو یدارو نم  یمشک ی نگاه پر عشقش را به حامد دوخته بود، چند تار مو الهه
کرده بود. دست جلو برد   ترشیکرده و خواستن  شتریاش را بچهره  تیبود جذاب ختهیحامد ر

 لب باز کرد:  حیمل ی ها کنار زد، با لبخند را با پشت انگشت  شان یپر ی و آن موها

 !  ایتنگ شده بود، زود به زود ب یلیممنون. دلم برات خ -

 و لب زد: دی نرم خند  حامد

 آ!   می دی فقط سه چهار روز همو ند  -

 ماه گذشت...  هی ی من اندازه  ی برا یول -

 سهراب از داخل خانه بلند شد:  ی صدا

 ...! دیخوری الهه... سرما م -

 که زد گفت:  یو همراه با چشمک د یخند  ی نخود حامد

  نقدریتوو که سهراب ا می . فعال برشهیم یرفع دلتنگ یحساب مونم، یم جان یامشب ا  -
 حرص نخوره.

حامد را نرم و کوتاه   ی پا بلند شد و گونه ی پنجه ی رنگ گرفت، رو شیهاگونه  دخترک 
 و وارد خانه شدند.  دی بوس

از سالن مشغول   ی او حسام هم به جمعشان اضافه شدند. مردها گوشه  هانیبعد ن یساعت
که هوش و   زی از سالن. عز یگریو الهام هم سمت د   یگپ و گفت بودند و صفورا، طوب
.  گرفتیو سراغ مادرش را م کردیخطاب محسام را طاهر  یحواسش به جا نبود، هر از گاه

 مشغول کار بودند.  آشپزخانهستاره و الهه هم داخل  هان،ین

 لب باز کرد: ختیریها مداخل فنجان  ی همانطور که چا الهه
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 .سوزهیجمع، مادراشون هستن! دلم واسه خودمون م ونِ یامشب فقط آقا  نیدقت کرد -

 زد، سر جنباند:  ی ت و گازبرداش وهیرا داخل ظرف م یسرخ بیس هانین

 ی رو دمشی که د یآخر ی . هرچند دفعه ایلع دن ید رمی من فردا با حسام م  یآره، ول -
 برم.  خوامیم یخوش نشون نداد ول 

عوض   ی برا داشت،ی را برم های دستشیکه پ ینیبه قلب ستاره فرو رفت و ح ی شترین باز
 کردن بحث گفت: 

 برم سرکار.  تونمی فردا ماز شرکت باهام تماس گرفتن. از پس  هان،ین یراست -

بهم گفت،   ی هست می دادفر بود ی بگم. االن خونه  کی بهت تبر  خواستمیرفت م  ادمیآهان،   -
 خوشحال شدم. یلیخ

 :دی وارد آشپزخانه شد و معترض پرس الهام

رو بدم دور هم   نزجو یعز ی کادو خوامی م گهیسهراب م  گهید نی ایب  د؟یکنی دخترا چکار م -
 !  میباش

را باال   شی ابرو ی تا هانیبرود که ن رونیرا برداشت و خواست ب هاینیر ی دنبال حرفش ش به
 گفت:  طنتیانداخت و با ش

. الهه رمیبگ  هیکه روز زن قراره هد  یسال نی! اولیمهمون یجانیبخش ه می دیآخ آخ... رس -
 !  دن؟یخر  یچ یشوهرامون چ  می نیکه بب می بدو بر

 رفتند. رونیاز آشپزخانه ب  هاینیر ی و ش وه ی ظرف م ،ی چا   ینیبرداشتن س با

سهراب، حامد و حسام تک به تک   اوش،یبود، س ی خنده و شاد  ی مملو از صدا خانه
  دترینگرفته بود و هر لحظه ناام ی اهیکه هنوز هد  یکردند و تنها کس  میرا تقد  شان یهاه یهد

. بغض زدینم  یحفظ کرده بود و حرف شیهالب ی بود. به زحمت خنده را رو  هانین شدیم
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حامد   هان، یآب خوردن سمت آشپزخانه رفت. با رفتن ن ی نهو به بها  فشردی را م شیگلو 
 کرد و کنار گوشش پچ زد:  کیسرش را به حسام نزد

 !  ؟ینگرفت  یچیه هانیحسام...! تو واسه ن -

نشسته بود را کنترل کرد و لب   شیهالب ی که رو ی زیآم طنت یش ی به زحمت خنده  حسام
 زد:

 کنم!   تشیاذ  خوامی م یگرفتم ول -

 خفه تشر زد:  ییو صدا  ظیدندان فشرد و با غ حامد

حتما   ی بد ی خوای م هیهد  هی. شکستم ی بودم گردنت رو م اوشیس ی زهرمار... من اگه جا -
 !  ؟یاز دماغش درآر  د یبا

 گفت:  ی در کمال خونسرد یینماو با لبخند دندان  دیلب کش ی زبان رو حسام

  ندازهیراه م ییچه بلبشو  هانین میبود! چون مطمئن اوشیخود آقا س شنهادیاتفاقا پ -
 .م ی بد شوه یبعد از شام هد  می گرفت میتصم

 : دیپرس اب یکرد و با ارت زی چشم ر حامد

 ! ؟ی دی خر ی مگه چ -

 ابرو پراند و لب زد: حسام

 حاال!  ینیبی م -

 یجورن یا  یطفل نیتا ا می بد ه یکه ما هم بعد از شام هد  نیکردی خب حداقل هماهنگ م -
 بغض نکنه! 

 .شهیجبران م رهی که بگ شوه ینگران نباش، هد  -



 2 خواهر خوانده

 
47 

 

بار کنار حسام   نیا هانینزد. ن  ی حرف گر یو حامد د   افتی بحثشان خاتمه  هان،یبرگشتن ن با
ننشست و سمت ستاره رفت. همه مشغول گپ و گفت بودند و ستاره آهسته کنار گوش  

 پچ زد:  هانین

 ! کنهی کنار حسام؟! داره نگات م یچرا نرفت -

 و لب زد:  دیابرو در هم کش هانین

 شو ندارم.جا خوبه، حوصله  ن یهم -

! مثال به ی بهش حق بد  یجور ه یکن   یسع یول ،ینگرفته و ناراحت  هیواست هد دونمی م -
به خاطر   یو از طرف دهیخر  هیهد خانومی و طوب خانومفه یواسه شر د ی فکر کن که شا نیا

 بخره!   هینتونسته واست هد  نیانداز کنه و واسه همپول پس  دیبا  تونی مجلس عروس

 زد و ادامه داد:  ی لبخند یزورک 

خودشون رو گول بزنن تا   شنی مجبور م یخب آدما گاه یول  ست،ی ن یجالب هیتوج -
 نابودشون نکنه!  تیواقع

 و زمزمه کرد:   ندینب یرا کس شی اشک نشسته در چشمها ریانداخت تا حر  ریسر به ز  هانین

شدم،   کی کوچ یلیجمع خ ی تو  یجورن یا یواسم مهم نبود ول می اگه دور هم جمع نبود -
 شد بهم!   نیتوه

تا   شکستی تخمه برداشت، با حرص تخمه م یدراز کرد و کم الهیرا سمت پ دستش
اسم   دنی و آن را برداشت. با د دی لرز شیمانتو  بیداخل ج یخشمش فروکش کند. گوش

  ی . حامد را تودی و نگاهش دور تا دور سالن چرخ دی باال پر  شیصفحه، ابروها  ی حامد رو
 را باز کرد: امک یو پ  دیسالن ند 

و   دهی خر هیواست هد  وونهید  نی ا زه؛یری بغض نکن اعصابم بهم م یگلم اونجور  یآبج -
 ! کنهی م تتیداره اذ 
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نشست و نگاهش را باال گرفت. چشمش به حامد   هانین ی هالب ی رو ی انرمک خنده  نرم
. دخترک لب  دیفورا نگاهش را دزد هان ین دنیآمد و با د  رونی ها باتاق ی افتاد که از راهرو

 انداخت. بشیرا داخل ج یداد. گوش اش را قورتو خنده  دی گز

 *** 

 به مادربزرگش انداخت و گفت:  ی از شام بود که ستاره نگاه بعد

   م؟ی خانجون بر  -

 سر جنباند و جواب داد: صفورا

 که! ی اوردیرو ن نتیماش اد، یحامد نم ی... ولروقتهیآره مادر، د  -

 آژانس. زنمی زنگ م -

 شد. دهیها سمتش کششان را جلب کرد و نگاه حسام توجه  ی صدا

 ! می رو بدم بعد با هم بر  اشه یرو ندادم، هد  جانهانین ی ه یمن هد  د یلحظه صبر کن هی -

. حسام از جا برخاست و  دیچرخی م گریکد ی ها سمت بر جمع حاکم شد و نگاه   سکوت
 گرفت:   هانیرا مقابل ن یکوچک ییکادو ی جعبه

 نداره عشقم! قابل تو رو  -

 گفت:   مندهیگال  کی بار  یبا نگاه هانین

 ! شدمی م دی داشتم ناام گهیبدجنس... د ی ا -

 و حسام با اشاره به جعبه لب زد: دندیخند  یهمگ

 حامد بهت نرسوند!   نکهیحاال بازش کن... نه ا -

 به دماغش انداخت و لب باز کرد:  ینیو دخترک چ د یخند  ی نخود حامد



 2 خواهر خوانده

 
49 

 

 حتما!   کنمی م یکاِرت رو تالف نی بازم معرفت داداش حامد، ا -

 جعبه گذاشت و مانع باز کردنش شد. ی دستش را رو  حسام

 ...سای لحظه وا هی -

 تکان داد و گفت:  هانیاش را مقابل ناشاره  انگشت

نخود تو   دونستمیلق که مجمع خبر داشتن به جز حامد دهن  نیا ی به جون خودم همه -
 بعد بهت رسوند.  قهیساعت آخر بهش گفتم که همونم ده دق  کی ! خورهی نم سیدهنش خ

 : دی مبل صاف نشست و متعجب رو به الهه پرس ی رو حامد

 ؟ ی و بهم نگفت یآره الهه؟! تو خبر داشت -

  وشا ی کرد که س دیی سر جنباند و تأ  د،یلب کش ی رنگ گرفت و زبان رو شیهاگونه الهه
 گفت: 

 رو! اته یبعد... دخترم باز کن هد  ی باشه برا تی و گله و شکا یو تالف  دی حاال تهد -

انگشتر   ایپالک، دستبند   ر یزنج زدی کوچک را باز کرد. حدس م ی جعبه اط یبا احت هانین
 سوئيچ داخل جعبه دهانش باز ماند و مات و مبهوت حسام را نگاه کرد.  دنیباشد که با د

 سوئيچه؟ واسه منه؟  ن ی... انیحسام... ا -

 جواب داد: نینمک ی ابا خنده  حسام

 !  ه؟یواسه ک  ه؟یپس چ  -

 را باال برد گفت:  شیصدا   ستاره

 !  د؟یزنیچرا ماتتون برده؟ کف نم -



 2 خواهر خوانده

 
50 

 

در هم   اوشی حسام و س ی بلند و مردانه  ی هاو سوت و کف و خنده  هانین غیج ی صدا
  ی با برداشتن پالتو یو دوان دوان سمت در رفت. طوب  دی. دخترک مثل فنر از جا پر ختیآم
 صدا زد: هان،ین

 !  سای دختر، وا یخوری سرما م هانین -

 ی ایپرش ی هادکمه را فشرد و چراغ هانیدرب خانه بودند، ن ی جلو  یبعد همگ ی الحظه
و باال و   د ی کش غیداخل کوچه روشن و خاموش شد. دخترک بلندتر از قبل ج یرنگ دیسف
 .  دی اش را بوسرا دور گردن حسام حلقه کرد و گونه شیها دست  د؛ی پر نییپا

 ... ولیحسام دمت گرم... مخلصم... ا ی وا -

 عتاب کرد:  اوشیو س دیخندی م حسام

 و محل!ت  ی... ن! زشته دختر، آبرو واسه عموت نذاشتهایعه ن -

. درب جلو را باز کرد و  دیدو  ن یسمت ماش هیبق ی هاها و حرف به خنده  توجهیب هانین
را برداشت   یزنگ خورد. گوش اشی که گوش دیچرخی م ن ینشست، نگاهش دور تا دور ماش

 لب زمزمه کرد:  ر ی در هم فرو رفت و ز شی به شماره انداخت، ابروها یو نگاه

 اش آشناست!  چه شماره  -

 را وصل کرد. تماس

 الو...؟  -

جان   ش یهامقابل چشم  دای و ی و چهره  دیبه گوشش رس یوار یدخترانه و لوط ی صدا
 گرفت. 

   ؟یی تو دایو  -

 خط با عجله جواب داد: ی آن سو  دایو
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که  ییحرفا   نی... اگمیم یبدم! خوب گوش کن چ حی توض ادیوقت ندارم ز   نیآره منم... بب -
برزو المصب   هان،ین نیآزاد شد. بب دیو وح ی داد تی که رضا نهیفقط واسه جبران ا  گمیم

اس و  زخم خورده  یافع  هیتونسته، اما آزاد شده و مثل  یچجور  دونمی آزاد شده! نم
تو سرشه،    یچ دونمی. نمارمیرو م  هانیدختره ن نی گفته من دخل ا  زوانتقام...! به بر ی تشنه

 اما گفتم که حواست باشه! 

 ی هاالو الو گفتن  ی و قلبش به تالطم افتاد. صدا دی دخترک از وجودش پر کش یخوش تمام
 ی بدهد، تماس را قطع کرد. لبخند رو یکه جوابآن  یو ب دیچیپی در گوشش م دایو

اما   بود،  دهیکش دن یبه روبرو بود. آسمان دست از بار  رهی و نگاهش خ  دهیخشک شیهالب
را نگاه   هان یو با لبخند ن ستاده یدر ا ی که جلو  ییآنها ی و همه   دیوزی م یزییباد سرد پا 

را حصار تن کرده   شانیهاو دست  آمدی م رون یبا هر نفس از دهانشان بخار ب کردند،یم
 بودند. 

که دستش را به  دیدخترک نگاه از روبرو برداشت و حسام را د ن،یباز شدن درب ماش  با
 :د یداده و با لبخند پرس هیتک  نیدرب ماش

 ؟ ی. دوسش دارزمی مبارکت باشه عز -

 به زحمت جواب داد:  ی تلخند با

 دوسش دارم. یلی. خهیعال یلیممنون... آ... آره، خ -

 .دیشد و ابرو در هم تن ترق یصورت دخترک دق  ی نگاهش رو حسام

  هان؟ یشده ن  یزیچ -

جمع شده    شی گلو ی که تو یو لرز به تنش انداخت. بغض  دی چیدر گوشش پ دای و  ی صدا باز
 لب زد:  یو شاک  دیجوش شیهابود، قطره قطره از چشم 

 !  ومدهی بهم ن ی خوش -

 : دی را باال برد و پرس شی صدا اوشیکه س کردی و گنگ نگاهش م  جیگ حسام
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 شده حسام؟!   یزیچ -

 بلند شد.  اشه یفرمان گذاشت و هق هق گر  ی سر رو  یبا درماندگ  هانین

 شده؟  ی... ن! حرف بزن دختر، چهاین -

 : دیآلود و متعجب پرسآمد. اخم  نی سمت ماش  اوشیس

 کنه؟ی م هیشده حسام؟ چرا گر یچ -

 نگفت.  یزیبه خدا! چ دونمی نم -

 دخترش گذاشت.   ی شانه ی دست، حسام را کنار زد و دستش را رو ی با اشاره  اوشیس

 زم؟ یشده عز  یجان... دختر بابا... چ هان ین -

از اشک به پدرش چشم   س یخ ییهافرمان برداشت و با چشم  ی سرش را از رو  هانین
 دوخت. 

 !  رهیازم انتقام بگ خوادی م گهی برزو آزاد شده، م گهیزنگ زد... م دایو  -

 نامفهوم لب زد: اوشیس

 !  ه؟یبرزو ک  -

 تند گفت:  یو با لحن د یبا حرص لب جو حسام

آب به صورتت بزن.   هیبرو  ایشو ب  ادهیبکنه، پ تونهی نم یغلط چیمگه من ُمردم؟! ه  -
 رو خراب نکن!  تی و خوش زیاشک نر  یهم الک نقدریا

 دوباره تکرار کرد: اوشیشد و س  ادهیآهسته پ هانین

 ه؟ یچ انیجر  ه؟ یبرزو ک  گمیم -
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جلو آمد و   ی . طوبکردندی بودند و نگاه م  ستادهیدرب خانه کنجکاو و نگران ا ی جلو یهمگ
 نگران سؤال کرد: دل

 کنه؟ی م هیگر  هانیشده؟ چرا ن یچ -

 واال... به منم نگفتن!   دونمی نم -

 کردی م تشی گذاشته بود و همانطور که سمت خانه هدا  هانیدستش را پشت کمر ن حسام
 در هم فرو رفته گفت:  ییهابا اخم 

 واستون.   گمیخونه م می . بردهی ترس یالک  ست،ی ن یزیچ -

ها ُپرسا و نگران به حسام دوخته شده بود. وارد سمت خانه رفتند. نگاه  رمقی و ب سست
 خانه که شدند سهراب معترضانه لب از لب برداشت: 

 چشه؟!   هانیبزنه! ن یحرف  هی  یکیبابا...  ی ا -

را در دست داشت و با   هانیکه دست ن ینیهم نشستند و حسام ح ها دورمبل  ی رو یهمگ
 لب باز کرد: دیکشی دخترک انگشت م ف یشست نوازشگونه پشت دست ظر

 یی. طالهاکردی دزد فرار م هیاز دست  هانیبود که ن یجورن یا هانیمن و ن  ییآشنا  انیجر  -
هم من از   یاناتیجر  هی ی! طس یداد به پل لیرو ازش گرفته بود و تحو  دهی دزد ارویکه اون 
کرده به   دی افتاد و بازداشت شد. حاال انگار آزاد شده و تهد  سی کردم و دست پل تی اون شکا

 ! تنانتقام گرف

 :دیدر هم گره خورد و پرس  شیابروها  حامد

 رو کتک زده بودن؟  هانیات و نکه اومده بودن تو خونه  ییهمونا -

 کرد:  يدیسر جنباند و تأ حسام

 ...!  اقیآره، دق -
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 و گفت: دی آلود لب گزحرص  اوشیس

 بکنه؟   یچه غلط  خوادیمگه شهر هرته؟ مثال م -

رو به  خت،یری و هراسان، آهسته اشک م صدای انداخت که ب هانیبه ن ینگاه حسام
 لب باز کرد:  اوشیس

 !  دهی ترس یالک هانین  گم،یم  نویمنم هم -

 را پاک کرد و گفت:  شیهااشک  هانین

! به قول خودش مثل سگ  رحمی و ب یوحش  وونی ح هیجونوره...  هیبرزو  دم،ی نترس یالک -
!اگه اون  زهیری و زهرش رو م کنهی م داتی تو دل آسمون پ ای  یباش نی زم ریو ز کشهی بو م

بهش باج   ایکه طالها کجاست   امیداشت ُمقر ب  د یبود که ام نیدفعه منو نکشت واسه ا
 ! ارهیسرم ب  ییبال  هی خوادیاالن فقط م  یبدم، ول

 شانه خماند و با تحکم لب زد:  ی سر رو  اوشیس

نه پدر، نه عمو و نه   ،یفرق داره! تو اون موقع نه شوهر داشت یلیاون موقع با االن خ -
غلط   گهیهر کس د ای و اون  میما کنارت ی کنه، اما حاال همه  تی که ازت حما گهید  چکسیه
 که چپ نگاهت کنه! کنهیم

 *** 

 ی کنار پنجره  مایبود. ن یکیشب گذشته و خانه غرق در سکوت و تار   مهین کی از   ساعت
  ی که تنها دو چراغ در دو طرف ورود کردی را از آن باال تماشا م اط یبود و ح ستادهی اتاقش ا

 بود.  ری غل و زنج یکلیو درشت ه  اهیتر سگ سآن طرف  یروشن بودند و کم اط یح

پدرش وارد  نی باز شد و ماش موتیا ر. درب خانه بدیچیپ اط یپارس سگ در ح ی صدا 
 داد و از کنار پنجره رفت.  رونی شد. نفسش را پر صدا ب اط یح
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  ی تخت بود. لبه ی شکل افتاد که رو یرنگ و صدف یمخمل ی اسرمه  ی به جعبه  نگاهش
طرح طاووس که ُدمش با   ییگردنبند طال  دنی تخت نشست و جعبه را باز کرد. با د

نشست. جعبه را  شیهالب  ی رو یتزئين شده بود، لبخند تلخ یسرخ اشک  ی هااقوت ی
 با آلما روبرو شد. هبست و از جا برخاست، درب اتاق را باز کرد ک 

 سالم داداش. -

 سالم، خوش گذشت؟  -

 جواب داد: ی لبخند  مچهیبا ن آلما

 بود!   یخال یلیجات خ -

 : دی افتاد و پرس مایدست ن ی تو ی به جعبه  نگاهش

 ه؟ یاون چ -

 جعبه را باالتر آورد و جواب داد:  ماین

 کنه و ازم قبول کنه!  یگردنبند واسه مامان گرفتم. البته اگه باهام آشت -

 !ی رو به دست آورد سی که بدونه دل پارم کنهی م یآشت یوقت -

 ؟ ی دل خودم چ -

 وار لب زد:سکوت حاکم شد و آلما مالمت  ی الحظه

 شهیم  ی جد تونیداره حرف نامزد  ی دیچرا همون اول که د ؟ی تر فکراتو نکردچرا زود -
و   یاومده دوسش ندار ادتیاالن که قول و قرار عقدتون رو گذاشتن تازه   ؟ی اعتراض نکرد

 واست مثل خواهره؟ 

 دار گفت: خش  یی کنج لبش را به دندان گرفته بود و با صدا ر،ی سر به ز ماین
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اونوقت خوب بود؟ زودتر   گفتم، ی سقف بعد م ه ی ری ز می رفتیاگه م م، یکردی اگه عقد م -
نزدم چون خودمم بهش فکر نکرده بودم. حرف عقد که شد، تازه به خودم اومدم و   یحرف

که طرفش رو دوست داشته باشه، عاشقش باشه واسه   ی! کسکنم؟یفکر کردم دارم چکار م
  یو بره تو فکر که داره کار درست ره ی گدلشوره ب نکهینه ا یکنیم یعقد روزشمار ی لحظه

 نه؟!  ای دهیانجام م

. آلما سر جنباند و لب باز  آمدیگوهر بود که از راه پله باال م  د،یبه گوش رس ییهاقدم  ی صدا
 کرد:

 .میزنیبعد با هم حرف م  -

 منتظر گوهر ماند.  مایاتاقش رفت و ن سمت

 سالم مامان. -

  مایبه حضورش سمت اتاق قدم برداشت. ن توجهی فت و بگر  ماینگاه دلخورش را از ن گوهر
 لب از لب برداشت:  متیدنبالش رفت و با مال  یچند قدم

رو گفتم، گولش   می حس واقع سیزدم؟ به پارم ی مگه حرف بد ؟یچرا آخه باهام قهر  -
 خوب بود؟   زدمیم

و نگاهش به روبرو بود. وارد اتاقش شد،   داشتیبرم  تند و قهرآلود قدم  ، یبدون حرف گوهر
 .دهدی گوش م شی هابه حرف  یعنی نی اما در را نبست و ا

 و سر کج کرد: ستادیکنار چارچوب در ا ماین

سکوت   ی جورن یا  یگوشم، سرم داد بزن ول ی بزن تو ا یدورت بگردم، باهام حرف بزن. ب -
 نکن!  

باز   ظیرا با غ شیپالتو  ی هاند دکمهگوهر سکوتش را شکست و همانطور که تند ت بارن یا
 گفت:  کردیم
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که دستمم روت   یبه روز ی باباس! وا زبون همه سرم درازه که گوهر زن شمیجورن یهم -
بمونه   ادتی بزنم که  یلینه دو تا، که ده تا س ،یکینه   خواستی بلند بشه... وگرنه که دلم م

 !  یسرکار نذار یجورن یدختر مردم رو ا 

و شلوار   ی اقهوه   شرتیاتاق پرت کرد. با ت ی آورد و گوشه رونیرا با حرص از تنش ب پالتو
لبخند   مای. ندیکشینفس م یتخت نشست و تند و عصب  ی که تن داشت لبه  یمشک نیج
 ی گوهر دو زانو نشست و جعبه ی و مقابل پاها ن ی زم ی لبش نشست و جلو آمد؛ رو ی رو

 لب باز کرد:  انهیا گرفت و دلجو ر شیاهگذاشت. دست  یرا کنار ییکادو

فقط   یباباس! گوهر گوهره، جواهره، تاج سره... مگه مادر همه غلط کردن که گوهر زن -
که دارم فقط شش ماهش رو توو   یو هشت سال سن ستیدادنه؟ از ب ریآوردن و ش ایدن

   قهر نکن! یکن ول یبزن و دلت رو خال یلیس خوادی هرچقدر دلت م ای. بی نبود میزندگ 

 و بغض کرده گفت:   دیرنگ گوهر لرز یگوشتالو و کالباس ی هالب

 ! پدر سوخته... ی با زبونت خامم کرد شهیکه هم یخفه نش ی ا -

گردنبند مقابل  ی هااقوتیشد و جعبه را برداشت، بازش کرد و    ترق یعم ماین لبخند
 . دی گوهر درخش ی اقهوه  ی هاچشم 

 ! ایمادر دن نیبهتر  ی روز مادر، برا ی ه یهد  -

  کند،یکه عوض م  یبا هر لباس خواستی دلش م شهیعاشق جواهرات بود و هم گوهر
  ینیبه خنده کش آمد و ه شیها گردنبند لب   دنیجواهراتش هم عوض شود. با د سیسرو 
با   ماینبود و ن شیپ ی چند لحظه ی هااز اخم  یبا شور و شوق جعبه را گرفت. خبر د،یکش

ماجرا نبود و حتم داشت که باز   انی پا نی بود. ا تهرا به او دوخ  نگاهش تمندیرضا ی لبخند
حرف زر و   ی اکه چند کلمه  نی اما هم زند،ی و ازدواج و آينده م سیهم گوهر حرف از پارم

  ی گفت و به اتاقش برگشت. رو  ریکه راحت شد شب بخ الشیبود. خ متیهم غن  دیخند
 . دی و خواب دش  نیسنگ  شیهاو غرق در افکارش بود تا رفته رفته پلک  دی تخت خز

 *** 
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ها را  . پلهکردی از راه پله استفاده م دی هفته مشکل داشت و با ی روزها  شتریمثل ب آسانسور
 از جا برخاست و لب زد: دنشی با د یو تند تند باال رفت و وارد شرکت شد. منش ی کیدو تا 

 .ری بخشهسوار، صبح  ی سالم آقا -

 سر جنباند و گفت:  رفت،ینکرد و همانطور که سمت اتاقش م توقف

. به اریب گهید ی قه یامروز رو واسم تا چند دق ی و قرارها  یکار ی لطفا برنامه ر،ی صبح بخ -
 امروز تلخ باشه!  ی هم بگو قهوه  آقام یکر

به در  ی انشست. تقه  یمشک  یچرم یصندل ی را روشن کرد و رو ستمی اتاقش شد، س وارد
گذاشت و   زیم ی ها را روبا چند برگه که در دست داشت وارد اتاق شد. برگه  کزادیخورد و ن

 را گفت ادامه داد:  یکار ی هابرنامه  نکهیبعد از ا 

کردم اتاق کارشون و   شونیی آوردن، راهنما ف یتشر یخانوم سپهر  نکهیا گهی مورد د هیو   -
 کارشون رو از کجا شروع کنن!  دی گفتم منتظر شما باشن تا بگ

 شد. کی به هم نزد شی انداخت و ابروها  یبه منش یگنگ نگاه

 !  ؟یخانوم سپهر -

که اون روز اومدن فرم پر کردن! خانوم دادفر تماس گرفتن و گفتن شما   یبله، مترجم -
 !انیمنم باهاشون هماهنگ کردم که امروز ب دی کرد دشونیی تأ

 : دی تعجب پرسو م  دی باال پر  ماین ی ابروها

 کردم؟!   دیی من تأ -

 سر جنباند و آهسته زمزمه کرد: یمنش 

 بله، شما!   -
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تماس گرفته بود و او   یافتاد که هست یشب ادی یسکوت کرد و با اندک تأمل  ی الحظه  ماین
کرده   دییرا تأ  یسپهر یپرتبود و آن دستبند و با حواس   سیپارم شیتمام فکر و ذهنش پ 

 بود. پلک فشرد و سر تکان داد:

 بله... درسته!   -

 دادن نفسش ادامه داد: رونیب با

 . کنمی صحبت م ی من با خانوم سپهر  دیببر  فیشما تشر  -

لب غرولند   ری ز مایکه درب اتاق بسته شد ن نیرفت. هم رونیگفت و از اتاق ب ی ابله  کزادین
 کرد:

  دیداره، چشه که اون روز مثل ب یکل روانداره، مش  یمشکل عصب ستیدختره معلوم ن -
 کردم!   دشیی بعد منه احمق تأ دی لرزیم

کرد.   یریگ اتاق ستاره را شماره  یداخل ،ی اپرونده  ی از ال و با برداشتن چند برگه  دی کش یپوف
  جوابیرا گرفت، اما باز هم ب  یمنش ی بار شماره  ن یو ا  دینشن یهر چقدر منتظر ماند جواب

  ری ز ظیبود و با غ یخال یمنش یرفت. صندل رونی از جا بلند شد و از اتاق ب یماند. با کالفگ
 لب گفت: 

 عوض بشه!   دی هم با  یانگار منش -

بود و منتظر جواب نماند.   یبه در زد، عصب ی ابلند سمت اتاق رفت و تقه  ییهاقدم  با
 د و وارد اتاق شد که نگاهش به ستاره افتاد.  درب اتاق را باز کر درنگیب

بود. هر دو هاج و واج به هم   رهیخ مای گرد شده به ن  ییهاُپر و چشم  یبا دهان دخترک 
 ... دیبه گوش رس ییبودند که صدا رهیخ

 ... ریعلف ز ومد؟ی ن شونیرئيس گور به گور نی ا -
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و ستاره به سرفه افتاده بود.    دی حرف در دهانش ماس ما ین دنی وارد اتاق شد و با د هانین
. با  زدی م یو رنگش به سرخ رفت ی در هم فرو م شتریلحظه به لحظه ب ماین ی هااخم

 :دیآشکار پرس  یتیعصبان

 چه خبره؟!  جان یمعلوم هست ا  -

 را پر از آب کرد وانیشدت گرفته بود، ل ش یهافورا خودش را به ستاره رساند که سرفه  هانین
چند جرعه    دنی اش را کنترل کرد و با نوشو سمت ستاره گرفت. دخترک به زحمت سرفه 

داد و  رونیرا ب ش یداد و آرام گرفت. به زحمت صدا رونیرا ب نش یسنگ یآب، نفس
 دستپاچه گفت: 

 من صبحونه نخورده بودم...   دیشهسوار! ببخش ی س... سالم... سالم آقا  -

 قطع کرد:و تحکم حرفش را   تیبا عصبان ماین

از   ن؟یمهد کودکه که دوستتون رو هم آورد جان یمگه ا ن؟یدادی رو جواب نم یچرا گوش -
  ف یتشر دیی ! بفرمادی هست  ی و جد دی کار نظم دار ی روز اول مشخصه که چقدر تو نیهم
 خانوم محترم.  دی ببر

 ین یرفت. ن  رونیبلند از اتاق ب ی هاو با قدم  د ی پا چرخ ی پاشنه ی رو  یتعلل چیه بدون 
ابرو کج   هانیباز اتاق زل زده بود. ن مهیو مبهوت به در ن و مات  د یلرزیدخترک م  ی هاچشم 

 : دیکرد و لب گز 

 من شد!  ری... تقصیالل بشم اله -

  یداده بود. کم هیتک زیم ی را به لبه ش یهاانداخته و دست  نییسرش را پا حرفی ب  ستاره
  شیهاچشم  ی گوشه  یسرخ بود. نم اشک یصورتش از شرم و ناراحت  به جلو خم شده و 

 نشست و لب فشرد. 

 !  می بهش بگم و بعد بر  یزیچ هیمن برم   سای لحظه وا هی -

 سد راهش شد.  هانیآمد که ن  رونیب زی پشت م از
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معذرت  رمی خودم م ، ی! من بهش گفتم گور به گور؟ی بگ  یچ ؟ی تو کجا بر نم،یبب  سایوا   -
 . یخواه

 تکان داد و معترض گفت: نی را به طرف سرش

 بمونم!   خوامی خودم هم نم گهی که شد د یزیآبرور   نی. با ا امیاالن م سای گفتم وا هان،ینه ن -

نفس   د،یکه رس مایرفت. پشت درب اتاق ن رون ی نماند و از اتاق ب هانیجواب ن منتظر
 و آهسته در زد. دیکش یقیعم

 بله؟  -

 لب زد: ری در را باز کرد و سر به ز اط یاحت با

 اجازه هست؟  -

 و جواب داد:  کردی آلود نگاهش ماخم  ماین

 .دیی بفرما -

را در هم گره کرده و نگاهش   ش یهاجلو آمد و آب دهانش را قورت داد، دست  یقدم چند
 سخت بود. شی و کنترل لرزش صدا  آمدی به زحمت باال م شی هابود. نفس نی زم خیم

پشت    دی شا کردمی واب ندادم چون هنوز شروع به کار نکرده بودم و فکر مرو ج  یگوش -
ندونم و نتونم جوابش رو بدم! دوستم با من اومد، اما کار  یچیباشه که من ه یخط کس

با شما    ییدارن. به هر حال از آشنا یلیبا خانوم دادفر بود که با هم نسبت فام شیاصل
 . روز خوش!  می داشته باش یکاربا هم هم  شدخوشحال شدم و متأسفم که ن

با   هانی رفت. ن رونینشود و بالفاصله از اتاق ب ری سراز شی هاپلک زد تا اشک   یاپیو پ تند
که  نیبود. هم ستادهی داخل راهرو منتظرش ا زانیآو  ی در هم و لب و لوچه ییهاسگرمه 

 : دی جلو آمد و پرس دیستاره را د 

   ؟ی شد؟ چکار کرد یچ -
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 !  می ... بریچیه -

 و گفت: داشت ی به دنبالش قدم برم هانیبرداشت. ن زیم ی را از رو فشیاتاق شدند، ک  وارد

که   یِ اس؟! اصل کار هستچکاره  نیا  الیخی! بابا ب؟ی اخراج شد ومدهین  یعنی  ؟ی چ یعنی -
 عامل شرکته...  ری مد

 برم. دیکه بخوام نخوام با  میگند زد  یجور  هیبمونم،   خوامیگفتم که... خودمم نم -

که   دیاز اتاق به گوششان رس ما ین ی صدا  دند؛یرس یمنش زی آمدند و مقابل م  رونیاتاق ب از
 به اتاق انداخت و غرولند کرد:  ینگاه مین  هانیبود. ن یمشغول جر و بحث با منش

 شرکت!   ی . بدبخت کارمندارهیگی ... پاچه همه رو ماسوانه یپسره د  -

چسبانده بودند که با خط درشت نوشته   ی ادرب آسانسور برگه  ی رفتند. رو رونی شرکت ب از
به   یستاره بلند شد، نگاه یگوش ی شده بود:» خراب است!« ناچار سمت راه پله رفتند. صدا

 عکس خندان حامد، تماس را وصل کرد. دنیصفحه انداخت و با د

 سالم عموجون.  -

 ؟ ی تتا ساعت چند شرک  زم،یسالم عز  -

 زد و گفت:  ی پوزخند ستاره

 خونه.  امیعموجون، دارم م ستمیشرکت ن -

 :دی متعجب پرس حامد

 چطور؟!   -

 .  گمی خونه م امی حاال م -

مادرت. زنگ زدم، گفت تا ساعت دو   دنی د می خونه که با هم بر امیباشه، پس منم االن م -
 . ستیخونه ن یکس
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خانه و اتاقش   ی . دلش براختی دخترک نشست و قلبش فرو ر  ی هالب ی رو یقیعم لبخند
 تنگ شده بود.

 باشه عموجون، ممنون. پس من منتظرم! -

 *** 

رفت. با رفتنش   رونیسرخ از اتاق ب ی هالرزان و چشم  ییهادر هم، لب  ییبا ابروها  کزادین
از فرط   شاقه یگردن و شق ی ها بود. رگ  یتند و عصب شیهانفس  ستاد،یکنار پنجره ا  ماین

 ییآورد و با فندک طال   رونی کتش ب بیرا از ج گاریخشم برجسته و سرخ شده بودند. س
 ی هاو گونه دی به اتاق دو ی که زد پنجره را باز کرد، باد سرد  یُپک نیروشن کرد. بعد از اول 

 داغش را نوازش داد. 

جان   شیهامقابل چشم  کزادیاز اشک ن سیدلخور و خ ی هاو چشم  یسپهر   ریسر به ز  نگاه
  ی رفتار تند نیسزاوار چن چکدامیه کزادیو نه ن ینه سپهر  دانستیگرفت؛ خودش خوب م

  ی کرده بود! صدا یها خالسر آن  ری را از اتفاقات چند روز اخ اشینبودند و او فقط دق و دل
 ...« مای :» من دوستت دارم ندیچیپی در گوشش م س یملتمس پارم

 فشرد. زیم ی رو یسنگ   یگاریس  ریرا داخل ز گارشیبه در اتاق خورد و س ی اتقه

 بله؟  -

 وارد اتاق شد. نگاهش دلخور و پرسشگر بود.   یباز شد و هست در

 . ریسالم، روز بخ -

 جنباند و لب زد:  سر

 .دیی . بفرماریسالم خانوم دادفر، روز بخ -

 :دی انداخت و پرس ینگاه تی با جد یهست

 شهسوار؟  ی ه آقااومد شیپ یمشکل -
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 .دی به صورتش کش یداد و دست رونی نفسش را ب ماین

 بودم!  یعصب یکم هیمن  ست، ین ینه مشکل -

 کارشون رو شروع کردن؟  یخانوم سپهر -

 لب به دندان گرفت و گفت: ،ی سپهر  ادآورن یبه  با

 ... من عذرشون رو خواستم! یاوم... خانوم سپهر  -

 آلود عتاب کرد:را کنترل کند، اما موفق نبود و اخم  تشیلب فشرد تا عصبان یهست

جلسات امروز رو   شدی بهتر م یلیخ د، ی کار کردن نداشت طی و شرا د یبود یاگر امروز عصبان -
کارمندها رو َپر   یکی ی کیاول صبح  نکهیتا ا  دی روز استراحت بد هیو به خودتون  دیکنسل کن

اخراج شد! االن وسط   ومدهیهم ن  یاستعفا بده، خانوم سپهر خوادیم کزادی. خانوم ندی بد
  ارم؟یو مترجم کاربلد از کجا ب یشرکت، من منش ی و اوضاع آشفته  لههمه مشغ نیا

شرکت بوده و به کارش تسلط کامل داره کجا و    نیکه از زمان پدر مرحومم تو ا  ی ایمنش
 کجا!  دونهی شرکت نم  طیهم از شرا  یچیازش ندارم و ه یشناخت چ یکه ه  یاون منش

 گذاشت و به جلو خم شد، با حرص لب باز کرد:   زیرا دو طرف م شیهادست  ماین

دو تا   ی را ها بحق نداره مثل بچه  شونمیو ا میکنی موافقت نم کزادیخانوم ن ی با استعفا -
هم   یاوضاع آشفته ما رو دست تنها بذاره! خانوم سپهر  ن یتشر من، به قول شما وسط ا

 همه مترجم!  نیکار بلده؟ ا  نیداد صیتشخ یچجور ومدهین

 ُزل زد و گفت:  شیهابه چشم  مایجلوتر آمد و رو در رو با ن یقدم یهست

سن کم تافل   ن یهست! تو ا زیهمه چ  ی ایو اون فرم خودش گو  دمیکه پر کرده رو د یفرم -
دانشگاهش هم   ی داشته. رشته یآموزشگاه خصوص هیتو   س یسال هم تدر کی داره و 

 کامال مرتبطه به شرکت!  

 لب زد:  یانداخت. با اندک تأمل ری سکوت کرد و سر به ز ماین
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مترجم   هی نده یتا دو روز آ  دمیهم قول م  ومدنیشرکت، اگر ن  گردونمیرو برم  شونیمن ا  -
 بهتر رو استخدام کنم!  یل یخ ای  شونیدر حد ا

 سر جنباند و زمزمه کرد:  یهست

 باشه، وگرنه...  دیگیکه م نطور یهم دوارمیام -

 رفت. رونیبلند از اتاق ب ی هاو با قدم  دیپاشنه چرخ ی رو ظیو با غ دی را بلع حرفش

 زد و گفت:  یبا حرص مشتش را به صندل ماین

 رو بکشم که برگرده شرکت!  شیروان پر  ی نت اون دختره مونده م نیاه... هم -

رفت.   رونیاز اتاق ب  کزادیبه قصد صحبت با ن مایکه ن گذشت ی نم یاز رفتن هست ی الحظه 
پرسشگر نگاهش   یفیدر هم رفت و با اخم ظر شی . ابروهادید یمنش زی ستاره را مقابل م

 کرد که دخترک فورا گفت: 

 کتابم رو تو اتاق جا گذاشتم، اومدم که بردارم. -

سر   مایسمت اتاق رفت. ن مایبه ن توجهی لب گفت و ب ر یز ی « ا. » با اجازه دی را دزد نگاهش
رفتن ستاره تا اتاق را دنبال کرد. غرورش او را به سکوت وا   ،یچشم  ریانداخته و ز  ریبه ز

ماندن در شرکت   ی که از ستاره برا دیجوشیدرونش م  یو در مقابل حس تداشیم
سر و سامان دادن به اوضاع    ی که برا ی و فرصت تنگ یهست ی هادرخواست کند! حرف 

سمت اتاق رفت.   یو با اندک درنگ د یگرفتن غرورش طلب  دهیشرکت داشت او را به ناد
و پرسشگر   می بود که با اخم مال  بار ستاره نی درب اتاق با هم رو به رو شدند. ا ی جلو

 پا و آن پا کرد و گفت: نیا یکم مای. نکردی نگاهش م

  قتشیتا جواب بدم؟! خب... خب حق  دینموند  د،ی رو گفت لتونیدال یاوم... چرا... چرا وقت -
 ندارم! یشرکت مشکل ی بود. من با شروع به کارتون تو  ی اقانع کننده لیکه... دال نیا

  کزادیعبور کرده و به ن ماین ی لبش نشست و نگاهش از کنار بازو ی رو ی پوزخند محو  ستاره
 . کردی بود که کنجکاو نگاهشان م رهیخ
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 باشم.  جان یا ستم ین لیخودم ما گهی ممنون از لطفتون، اما من د -

 را باال انداخت و سر جنباند:  ش یابرو ی تا ماین

 بپرسم چرا؟! شهی م -

 را داخل دست فشرد. فشیو بند ک داد  رون ی ب ینفس دخترک 

 نباشم.  جان ی ا گهیاومده بهتره که د شینبود، با اتفاقات پ یخوب ییبه نظرم اصال آشنا  -

 نبود!   یمهم ز یاوم... کدوم اتفاقات؟ به نظرم چ -

 زد و با طعنه ادامه داد:  ی شخندین

و اون خانوم گفتن.   دیدوستتون راجع به من بود که اوال شما نبود  ی اون حرفا نشیمهمتر -
 ! رمیگیم ده یدوم هم من نشن

 جواب داد:  رکانهیلب نشاند و ز  ی رو  یپوزخند کج ستاره

 بود!   نی دیکه سرم کش ی ادی قضاوت شما در مورد من و فر  نشیشهسوار، مهمتر  ی نه آقا -

رفت که  نیی باال و پا شی گلو  بکیآب دهانش را فرو برد، س ظیفک فشرد و با غ ماین
 ادامه داد:  یقی دخترک با لبخند عم

 از فردا اومدم و شروع به کار کردم. دی شا کنم،ی حاال من امشب فکر م -

 لب زد: ی تظاهر ی را پنهان کند، با لبخند  تشیداشت عصبان  یکه سع یطور ماین

 بله، درسته. ممنون.   -

 روز خوش، فعال... -

  نیرا به ماش اشه یتک هانیرفت. ن  رونی عبور کرد و از شرکت ب مایبلند از کنار ن ی هاقدم  با
 جلو آمد و گفت:   یستاره قدم  دنیزده و منتظر بود. با د
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 آ!   یاریکتاب ب هی ی! رفتی اومد ری چه د -

را به   شیهاو دست  دی بلند خند هانیکرد. ن فی و پر شور ماجرا را تعر دی خند ی نخود ستاره
 هم زد.

انگار اصال اون   ی که تو جواب داد یجورن یآ! ا  شی کرد عیستاره دمت گرم. خوب ضا  ولی ا -
رو از کجا    یهمه انرژ ن یا نمی! حاال بگو بب ی مهم نبوده و تو فقط واسه خودت ناراحت بود

 ؟ ی جواب داد یجورن یکه ا ی آورد

 سر کج کرد و با مسرت لب باز کرد:   ستاره

 مامانم!  دنی د می از اونجا که قراره با عمو حامد بر -

 *** 

را   دیکل هانی. نآوردی را با خود م یکبود باران ی ابرها یغروب بود و باد سرد و سوزناک کینزد
 بلند گفت: ی قفل چرخاند و وارد خانه شد. با صدا ی تو

 ؟ یی... کجاجونی سالم طوب -

 از اتاقش بلند شد: یبطو ی صدا

 تو اتاقم. زمیسالم عز  -

نشسته بود و کتاب   یصندل ی اتاق رو ی کنار پنجره  یاتاق رفت و در را باز کرد، طوب سمت
 افتاد.  زی م ی و نگاهش به فنجان قهوه رو دیچی . عطر تلخ قهوه در مشامش پخواندیم

مگه   نم یتر از ان. شاعرانه ! کنار پنجره، کتاب و قهوه، نم نم باروییبه به... عجب صفا  -
 شه؟ یم

چشم    ی را از رو اشیلیمستط ی مطالعه  نکیلب نشاند و ع  ی رو ی میلبخند مال  یطوب
 برداشت. 
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 ارم؟ یواست ب یخوری قهوه م -

 سرش برداشت و گفت:  ی شال را از رو هانین

 !کنمی نه قربون چشات، خودم آماده م -

 دخترک ثابت ماند و با دهان باز از تعجب لب زد:  ی موها  دن یبا د  یطوب نگاه

 !  ؟ی ... ن، موهاتو کوتاه کردهاین -

 زد و جواب داد: یینمالبخند دندان  هانین

کردن.   رییتغ  یبلند که کوتاه کردن و کل  ی با موها دمی از دخترا د لمیآره، چند تا عکس و ف -
 منم هوس کردم موهامو پسرونه بزنم! خوب شدم؟ 

 . شدی از زور تعجب و حرص، رفته رفته بلندتر م شی ابرو کج کرد و صدا یطوب

!  ؟ی زد ی موهاتو دو سانت یبعد رفت  شگاه،یآرا یبر  دی با  تونه،ی عروس گهیچند ماه د هانین -
 ؟ ی کارو کرد نیا  یو رفت ی دی ! نظر حسام رو پرس؟ی که آخه هوس کرد یچ یعنی

  فیضع  ییدوخت، با صدا ی و نگاه دلخورش را به طوب دی لبش خشک ی لبخند رو دخترک 
 زمزمه کرد: 

بار   هی ذاره،ی م شی بار ر هیهم قشنگه، حسام مگه   یلیخ می کوتاهم دار ی عروس با مو -
 که من واسه موهام ازش نظر بخوام؟  خوادیاز من نظر م تراشهیم

 : دی را پشت سر شن یطوب ی رفت، صدا رونیگرداند و با قهر از اتاق ب رو

تموم بشه   تونیعروس یذاشتی . مشهیدو روزه بلند م شیفرق داره، ر  یلیخ شی مو با ر -
 ! ی دیتراشی اصال م یرفتیم

بدهد سمت اتاقش رفت. در اتاق را محکم   یکه جوابآن  یو ب فشردی را م شیگلو  بغض
 بلند شد:  ی طوب ی به در خورد و صدا ی ابعد تقه  ی اتخت چمباتمه زد. لحظه  ی و رو دیکوب
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 داخل؟  امیب شهی م -

 و گفت:  دیرا در هم کش شی هااخم

 بخوابم!  خوامی نه، م -

  یلیصدامو بلند کردم. آخه حسام موهاتو خ خوامیباشه معذرت م  هان،ی ن گهیلوس نشو د -
 ! شهیدوست داشت، مطمئنم بفهمه ناراحت م 

 ال برد:را با  شی و صدا د یبا حرص لب گز هانین

 بخوابم.  خوامی بذار ناراحت بشه. االنم م خوادیناراحت بشه، اگه منو به خاطر موهام م -

 : دیبه گوش رس  یطوب یبه دلخور ختهیآم ی صدا

 . ستیحرف نزنم آره؟ باشه، اما االن وقت خواب ن گهید  یعنی -

و کتاب رمان را   دیتخت دراز کش ی . رودیرا هم نشن یطوب ی نزد و صدا یحرف گرید هانین
شد و رفته رفته خواب مهمان  ن یسنگ شی هاباز کرد و شروع به خواندن کرد. پلک 

 شد.   شیهاچشم 

 ی گرما  بارن یدر خودش فرو رفت. ا شتریگردنش، سر کج کرد و ب  ی حس قلقلک رو با
مقابل    خندان حسام را ی اش حس کرد و فورا چشم باز کرد. چهره گونه ی را رو ییهالب

 . دیخودش د

 . مزاحم خوابتون شدم. دیببخش اوشیعه...! آقا س -

 و لب زد: د یاتفاقات عصر، ابرو در هم تن یادآوری با

 !  اوشیزهر مار س -

 و گفت: د ی خند  زیر  زیر حسام
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آخه؟ االن   ی پسرونه زد یذره، نه دو ذره، رفت هیبود دختر خوب؟ نه    یچه کار نیآخه ا  -
 !  ؟ی خب شکل بابات شد رمتی بغل بگ یمن چجور

تخت نشست، بالش را به صورت حسام کوفت و با حرص لب باز   ی رو هانیو ن دی خند باز
 کرد:

 بهت خبر داد؟ ی درد، مگه بابام چشه؟ طوب -

 بود جواب داد:  دایپ شی خنده در صدا ی که رد پا ینیح حسام

حسم بپره فکر   د یبخوام ... شا  رمت،ی که تو بغلم بگ  ییاوقت هیهم خوبه منتها   یلیبابات خ -
 کنم... 

 زد و اعتراض کرد: شی با مشت به بازو هانیرا تمام نکرده بود که ن حرفش

 . چرخهی فکرا م نی . تو مغزت فقط همتیتربی ب ،ی حسام الل ش -

 خنده کنان گفت:  حسام

بعدش    یشدم، ول یلحظه عصبان هی ی زنگ زد و گفت چکار کرد یطوب یوقت شیی خدا -
 . دنی واسه بوس دهی نداره عوضش جون م یبیگفتم ع

دخترک حلقه کرد و او را سمت خودش   ی دستش را دور بازوها درنگی دنبال حرفش ب به
 . دیخندی بلند م ی با صدا هانیو ن  دیبوسی صورتش م وقفهی. بدیکش

اش را طور که خنده و همان   دیخودش را عقب کش هانیکه برداشت، ن دنی از بوس دست
 لب زد: کردیجمع م

 بلده آ! چه زود بهت خبر داد. یهم خوب مادرشوهر باز یطوب یول -

از دلت درآرم. گفت   امیب ی. مامانم زنگ زد گفت تو ازش دلخور هانینگو ن یجورن ی ا -
 !  نی. فقط هممونهیو حاال پش دهیسرت داد کش
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 : دیپرس تی و با جد دی کش شیموها ی رو یدست هانین

 حاال واقعا بد شده؟  -

 جواب داد:  یمی با لبخند مال  حسام

که هم    رونیب  می. االن هم پاشو از اتاق بر یواسه من خوشگل ینه، خوبه. تو هرجور باش -
 . یکن یقول دادم باهاش آشت یکه به طوب نی اس، هم اشام آماده 

 و گفت:  دیلب کش ی زبان رو هانین

 .امیباشه، تو برو من االن م -

 .  دیرنگش کش یاسپرت و کرم راهنیپ ی قه یبه  یاز جا برخاست و دست حسام

 آ!   ی ایزود ب -

 صدا زد:  هانیدرب رفت که ن کیگرد کرد و تا نزد عقب

 حسام... -

 و سر جنباند:  دی پاشنه چرخ ی رو

 جانم؟  -

 !ایلع دنیامروز رفتم د  -

 لب زد: یکمرنگ با اخم  حسام

 خب؟!  -

  هوی ی. ولم یلحظه جا خورد  هیدفعه اصالن خونه بود، اون در رو باز کرد. هر دومون   نی ا -
از تو   دمیرو شن ایلع ی ! صدای اصالن باز شد و با لبخند گفت بفرما، خوش اومد ی اخما

 که رفتم داخل. ه؟«یخونه گفت:»ک 
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تخت نشست. نگاهش نگران بود و   ی برگشت و دو مرتبه کنارش لبه هانیسمت ن حسام
 لب زد:

 که گفته بود برزو دنبالته...  دای و  ی رفت و آمد توام! خصوصا با حرفا نی من نگران ا هانین -

 لب کج کرد و گفت:  هانین

به ذهنش برسه من برگردم خونه   دونمی م دیبع ستم،یمن اصال در مورد برزو نگران ن یول -
.  اسیچقدر از اصالن ترس داشتم. عوضش فکرم مشغول لع دونهی الن. خودش ماص

 هست!   ییخبرا هیمطمئنم تو اون خونه 

 !  ؟ییمثال چه خبرا  -

 سوک لب به دندان گرفت و متفکرانه لب باز کرد: هانین

 یول  دونمیم کردیقبال م ی و شرخر ی! مالخرکنهی خالف گُنده م ه یمثال اصالن داره   -
 جا به جا کنه!  نایمواد ا  دیاالن... مثال شا

 : دی آلود و کنجکاو پرساخم  حسام

 ازش؟!  ی دید ی مگه چ -

  نیجا برم. امن اون  خوادیجا، دلش نماون رمیم  یاس وقتدستپاچه  ایکه... لع گمی م  -
مگه نگفتم   ،ی چرا اومد گفتی مدام م ایدفعه هم که اصالن تعارف زد و رفتم تو خونه، لع

 ! این

 ادامه داد: جانیحسام را گرفت و پره ی هادست  د،ی مکث کرد و جلوتر خز  یکم

  تمیاصالن اذ  ذاشتی گرفتار مواد نشده بود نم ی ذاتش بد نبود، تا وقت ایلع یلیخداوک  -
ساز مخالف زد بذاره   ای بساط تا هروقت لع ی نشوندش پا نی کنه. اصالن هم انگار واسه هم

کرد؟   هیجلو محضر گر  ادتهیته دلش دوسم داره،  ای. لعادی راه ب بمونه تا باهاش یتو خمار
! پس االن  م؟یبگه ما با هم عقد کن یکالنتر ادیکرد که ب یاصالن رو راض ایلع یخودت نگفت
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هست که  ییخبرا  هیتو اون خونه  یعنی  ،ی چرا اومد  ا،ین گهیو م کنهی رو ترش م ایکه لع
 باشه!   ر یمن گ ی پا خوادینم ایلع

. نگاهش را باال گرفت و  کردیانداخته بود و فکر م ری سر به ز  دهیدر هم تن ییبا ابروها  حسام
 گفت:   تی با جد

جا! اصال دوس ندارم  اون  یبر   یحق ندار گهید گم،یمنم بهت م هیجورن یپس حاال که ا -
 . فتهیواست ب یاتفاق

 معترض شد: هانین

ترک   کنمیرو چکارش کنم؟ قرار بود برم باهاش حرف بزنم بگم کمکش م  ایعه... حسام! لع -
 !  می کنه، سر و سامونش بد

 و از جا برخاست، تشر زد:  دی با حرص لب گز حسام

  تتیاذ  یرحمی ب ی از رو ایفکر کن لع  ومد؟یمگه بدت نم ؟ی ازش متنفر یگفتی مگه نم -
 شو.  ایلع الیخی! ب ینه خمار کردهیم

 : دی لرز ش یهاو لب ستادیمقابلش ا  هانین

کمکش    شهیم دونمی و م رسهی خودم رو گول بزنم! حاال که دستم به دهنم م تونمی نم -
 باشم. الیخی ب تونمی کنم، نم

 اتاق بلند شد:  رونی از ب یطوب ی صدا

 ن؟ یای اس، نمجان، حسام جان... شام آماده  هانین -

 را باال برد:  ش یصدا حسام

 مامان!   می اومد -

 آرام و شمرده گفت:  ییبا صدا  هانیبه ن رو
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 نه!  ای کنهی دعوات م نم یبب گم،ی به باباتم م  هینجوریحاال که ا -

 مشت شده لب از لب برداشت: ی هازد و با دست  نیزم ی پا رو هانین

به  نکهینه ا یگذاشتم کمکم کن ونیباهات در م  ،ی سرم شوهرم ریحسام! خ ی بد یلیخ -
 . یبابام بگ

  یمن چه غلط فتهیواست ب یاتفاق هیجا. نرو اون  زنه،ی دلم شور م گمی... میکنیآخه لج م -
 کنم؟ 

 اش را باال برد و گفت: شانه کج کرد و ملتمسانه انگشت سبابه  ی سر رو دخترک 

 زبونش حرف بکشم. باشه؟!   ری تنها باشه بتونم از ز ایبار که لع هی !  گهیبار د  هیفقط  -

 داد و ناچار لب زد: رونی نفسش را ب یبا کالفگ حسام

 ! یبر  گهی بار د هیو فقط   یمواظب خودت باش. سر قولت هم باش ی لیباشه، اما خ -

 جواب داد:  تمندیمتبسم و رضا  د،ی حسام را بوس ی پاها بلند شد و گونه  ی پنجه ی رو هانین

 باشه!  ،یعشق یلیخ -

 بلند شد:  اوشی س ی بار صدا نیا

 بابا!   نی ایرو خورد... ب کهیروده بزرگه روده کوچ -

 رفتند. رونیدو با لبخند و دوشادوش هم از اتاق ب هر

 *** 

  ادهیساختمان شرکت پارک کرد و پ نگیرا داخل پارک  نشیستاره بود، ماش یروز کار نیاول
دادن نفسش سمت   رونیدوش جا به جا کرد و با ب ی رنگش را رو ی اقهوه  فیشد. ک 

  نیاز ماش نگ،یاز پارک  یگری شد که سمت د مایدور متوجه ن ی اآسانسور رفت. از فاصله 
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را سمت آسانسور تندتر کرد، انگار که اصال او را   شی هادم انداخت و ق  ری شد. سر به ز ادهیپ
 باشد.   دهیند

 .دیرا شن  ماین ی آسانسور رفت که صدا را فشرد و درب آسانسور باز شد، داخل دکمه

 ... سای لحظه وا  هی... صبر کن... یخانوم سپهر -

آسانسور    نیسوار آسانسور شود و با او در کاب مای مبادا ن نکهیدستپاچه و نگران از ا ستاره
  دنیوانمود به نشن د؛ی ایسراغش ب ی اراد ری تنها باشد و باز آن ترس و اضطراب مزخرف و غ

 گفت:  ما یکه ن دی آخر شن ی فورا درب را بست. لحظه کرد و  شی صدا

 آسانسور خرابه...! -

بود   ده یدوم رس ی شده بود و آسانسور حرکت کرد. به طبقه ر یاما د خت،یفرو ر  یُهر قلبش
گرد شده و هراسان اطرافش را  ی هاتکان خورد و متوقف شد. دخترک با چشم  نیکه کاب

 مرتعشش را باال برد:  ی و صدا د یلرز  شیهانگاه کرد. لب 

 افتادم!   ریک... ک... کمک... کمک... گ -

 : دینفس زنان پرس د،یرا شن ماین ی خواست دوباره کمک بخواهد که صدا  

   د؟ی... خوبیخانوم سپهر -

 بلند جواب داد:   ی صدا با

 کرده!   ریگنه... آسانسور   یعنیخوبم،   -

 . خواستم بگم آسانسور خرابه! نیمن که صداتون زدم، صبر نکرد  -

 و گفت:   دیلب گز  ستاره

 !  دمینشن -

 :زیآم هیدار بود و کنا  شی ن مایبار لحن ن ن یا
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 باشه، باور کردم! -

 :دی آب دهانش را فرو برد و با حرص پرس  ستاره

 حرفاس؟ حاال چکار کنم؟!  نی االن وقت ا -

 .  ارمیصبر کن، االن کمک م -

  ری را بغل گرفت. مدام ز فشیرا به کنج آسانسور زد و ک  اشه یآلود و هراسان تکبغض   ستاره
 :کردی لب زمرمه م

 !  ترسمی... اصال نمارهیترس نداره! االن کمک م ترسم، ی من نم -

در خودش فرو  شتریو ب  شدی م شتریهر لحظه اضطرابش ب شیهابرخالف حرف  اما
باز کردن درب  ی برا ییو بعد تقالها دیرا شن  ییکه صداها  دیطول نکش ادی. ز رفتیم

 آسانسور. چشم دوخته بود به درب و منتظر باز شدنش بود. 

 :دی پرس مایافتاد که ن مای نگهبان و ن به،یمرد غر  کی باز شد و نگاهش به  درب

 ؟ یخانوم سپهر  دی خوب -

 جنباند و لب زد:  سر

 بله، بله خوبم. ممنون!  -

تند از   ی هاانداخت و با قدم  نیی نگاهش را پا د؛یکش یاز سر آسودگ  یدنبال حرفش نفس به
را باال   ی ادنبالش قدم برداشت. چند پله  مایرفت و سمت راه پله رفت که ن رونیب نیکاب

 که کنج لب داشت گفت:  یبا پوزخند کج مایرفتند؛ ن

 نداشت.  یقابل کنم،یبله... بله خواهش م -

 را باال پراند:  شی انداخت و ابرو ینگاه یچشم ر یز  ستاره

 !  ومدی کمک م زدمی هم من زنگ م ی شما نبود -
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 .ی امسئله  هی! باشه، باشه قبول. فقط  دی بود دهیبله، اصال هم نترس  -

را   شی ابرو ی تا ماینکه  کردیبودند و ستاره پرسشگر نگاهش م  ده یدرب شرکت رس مقابل
 گفت:  دی باال انداخت و با تأک

همون اندازه   دی با  اد،یاز ساعت مقرر ب رتری هر چقدر د ،ی که هر کارمند  نهیقانون شرکت ا -
 ! یداشت ریتأخ ی اقه یچهل دق هیتو شرکت بمونه. شما هم که  شتری آخر وقت ب

 و اعتراض کرد:  د یبا حرص لب جو  ستاره

 کردم!  ری من به موقع اومدم،تو آسانسور گ  ی دی اما شما که د -

 شانه باال انداخت و با پوزخند لب باز کرد: ماین

 مشکل خودتونه! -

راه افتاد و اعتراض   مایبلند دنبال ن ی هاوارد شرکت شد و ستاره لب فشرد. با قدم  درنگیب
 کرد:

 ؟ دارم که بمونم شرکت  یاصال روز اول من چه کار مهم -

 که نگاهش کند لب باز کرد:آن  یاش داشت، بدر کنترل خنده  یهمانطور که سع  ماین

 متن واسه ترجمه هست.   ی . کلدیدار ادیاتفاقا چون روز اوله کار ز -

 را باال انداخت و گفت:  شیابرو  ی تا د،یپاشنه چرخ  ی و رو دی در اتاقش رس پشت

اتاقتون، خانوم  دیی ! بفرمادی بر دیتونی اونوقت م  نیها رو ترجمه کرداگر تمام اون متن  -
 !  ارن یواستون م کزادین

 لب زد: ظی جواب نماند و وارد اتاق شد؛ در را که بست ستاره با غ منتظر

 ...! یروان ضی مر  -
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کارش کنار پنجره   زیبود. م ینیگرد کرد و سمت اتاقش رفت. اتاق کوچک، اما دلنش عقب
بود. کنار   دشی ها در معرض دبلند و ساختمان  ی هاشرکت و کاج  ی محوطه  ی بود و نما

  یاز آلودگ  یکم یزییپا ی هابه آسمان شهر انداخت، به خاطر بارش  یو نگاه  ستادیپنجره ا 
 .  دیبر سر شهر د شد ی از دود و غبار را م ی هم رد وزهوا کمتر شده بود، اما هن

فکر کرد هر   دنشی بود که با د  زیم ی رو یخال ستالیو مرتب بود و تنها گلدان کر  ز یتم اتاق
ها و  کشوها، قفسه یو تازه داخلش بگذارد. مشغول وارس یعیروز چند شاخه نرگس طب
 را بداند و اگر الزم بود جا به جا کند.   لیمشخص وسا  ی گوشه کنار اتاق شد تا جا

گذاشت.   ز یم ی وها را رها وارد اتاق شد و آن از برگه  یبا حجم قطور کزادیبعد خانم ن یساعت
 : دی آلود پرسستاره با دهان باز از تعجب نگاه کرد و اخم

 امروز ترجمه کنم؟ واجبه؟!   دی رو با نایا -

 شانه باال انداخت و گفت:  کزادین

  دونمی م دی بلدم. اما بع ستمی در حد همون کار با س ست، یخوب ن  ادیواال من زبانم ز  -
 واسه امروز واجب باشه.   نایا ی همه

کرد. سر جنباند و   یها را وارسبرگه رفت،ی در هم فرو م شتر یهرلحظه ب ش یهاکه اخم  ستاره
 لب زد:

 ! دمی . انجام مستین یباشه، مشکل -

مشغول کار بود که  قیرا روشن کرد. آنقدر عم ستمینشست و س  زیپشت م کزاد،یرفتن ن با
از ظهر را صرف ناهار و استراحت کرد و باز   ی. زمان کوتاهکردیگذر زمان را حس نم 

غروب، متوجه   یآسمان سرخ و نارنج  دنی مشغول به کار شد. نگاهش به پنجره افتاد و با د
... ی و زمزمه کرد:» وا  دی گذشته بود. لب گز یساعت کار  انیربع از پا کی زمان شد. 
 خانجون!« 
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برگشتن به خانه را بدهد، کتفش به شدت درد گرفته بود و    ریرا برداشت تا خبر د یگوش
  ییبه تنش داد، صورتش از درد جمع شد. هنوز شماره نگرفته بود که صداها  یکش و قوس

  یآبدارچ نکهیکرد. با تصور ا ز ی و گوش ت  دی. ابرو در هم کشدیاتاق به گوشش رس رون یاز ب
با من،   یتو رو خدا به خاطر لجباز  نیآقاس! بب می کرد:» حتما کر ندشرکت باشد با خود غرول

بنده خدا هم مجبور شده بمونه!« از جا برخاست و سمت در اتاق رفت. در را باز کرد   رمردیپ
 و گفت: 

 آق...   می کر -

و جوان به  . هر دختیفرو ر   یقلبش ُهر یآلود کارگرخاک ی هادو جوان با لباس  دنید با
 انداختند و باز به دخترک چشم دوختند. ستاره با تته پته لب باز کرد: یهم نگاه

 !  ست؟ی آقا ن  می آقا، کر  میاوم... ک... کر -

 جواب داد:  دیچرخی ستاره م ی که نگاهش سر تا پا ینیزد و ح ی شخندیها ناز جوان  یکی

 ! لهی حاال... به ما که گفتن شرکت تعط ادیم -

.  دیشنی قلبش را به وضوح م ی هاتپش  ی تن دخترک نشسته بود و صدا به ی سرد  عرق 
 دنبالش آمد و... ی اه یداخل اتاق برگشت، اما حس کرد سا 

 *** 

شمار چراغ انداخت و نفسش    هیبه ثان  یرا متوقف کرد، نگاه نیماش مای قرمز شد و ن چراغ
.  ستین یرا بردارد که متوجه شد گوش اشی برد تا گوش بیداد. دستش را داخل ج رونیرا ب

پلک   کبارهی نبود؛  یاز گوش یو خبر دی کت و شلوارش کش ی هابیج ی هر دو دستش را رو 
 گفت: ظی فشرد و با غ

 ...یرو جا گذاشتم! لعنت می گوش ،ی وا...  -

آمبوالنس    ر یآژ  ی را سمت شرکت عوض کرد. صدا رش ی چراغ سبز شد، مس نکهیمحض ا  به
  ی و مجبور شد راه باز کند تا آمبوالنس رد شود، با حرص رو دیشنیرا از پشت سرش م 
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  یو تصادف و همه چ  کیشده، آمبوالنس و تراف  رمیفرمان زد و غرولند کرد:» حاال من د 
 سر راهم باشه... اه...!« د یبا

در   شتری ب شیهااخم  شد،یم  کتری کمتر شد. هر چقدر به شرکت نزد ک ی بعد تراف یلحظات
از کنارش رد شد، مقابل شرکت   رکشانی قبل آژ ی قهی که چند دق ی. آمبوالنسرفتی هم فرو م

در هم بود و  پرسشگر و مبهوت   شی شد. ابروها  ادهیشرکت توقف کرد و پ کی بود. نزد
 جلو آمد. دنشیدر بود و با د ی . نگهبان جلورفتی و جلو م کردی مقابل را نگاه م

 آقا ده دفعه زنگ زد!    میما؟ کر ش ی شهسوار کجا بود ی آقا -

 :د ی مضطرب پرس ماین

 شده مگه؟ چه خبره؟   یچرا چ -

 خانوم ظاهرا تو شرکت بوده و حالش بد شده!   ی از کارمندا یکی  -

در   دیو لجاجت گفته بود با یستاره افتاد که صبح از سر شوخ ادیو  خت یر  یُهر ماین دل
بلند سمت سالن شرکت رفت که   ی ها. با قدمدیو لب گز دی شرکت بماند. رنگ از ُرخش پر

هراسان دنبالشان بود.   آقام یاورژانس با برانکارد ستاره را آوردند و کر ی هان ی همزمان تکنس
برانکارد   ی باز رو  مهین ییهابا پلک   اریهوش مهیو ن  دهی نگاهش به دخترک افتاد که رنگ پر

 لب باز کرد: صالیاست ابرو کج کرد و با  ماین  دنی با د می است. کر

 زنگ زدم.  یشما؟ کل ی مهندس... کجا بود ی آقا -

 شده؟   یچ یخانوم سپهر  آقا؟ م ی شده کر یچ -

 گفت:  یشانیسر تکان داد و با پر   رمردیپ

. با دستور خانوم دادفر دو تا کارگر ستین یواال به خدا خبر ندارم، فکر کردم شرکت کس -
جلو   یخانوم سپهر دمی اومدم د رونیاشت. رفتم بد راتی خورده تعم هی آورده بودم شرکت  

 در اتاقش غش کرده!
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 شده بود؟  یمگه چ  ؟ی چ یعنی -

 ...!یچیواال به خدا خبر ندارم، ه -

شرکت رساند.  ی و خودش را به طبقه  دی باال دو یک یها را دو تا تکان داد و با عجله پله  سر
 برداشت.  زش یم ی را از رو ینفس نفس زنان سمت اتاقش رفت و گوش

 *** 

  رونیپشت در اتاق، منتظر دکتر بود. همزمان با دکتر که از اتاق ب مایگذشته بود و ن یساعت
 مایحامد از ن نکهیبلند خودش را رساند. قبل از ا ی هاو با قدم  مهیآمد، حامد هم سراس 

 رو به دکتر لب باز کرد: ما یبپرسد، ن یسؤال

 شد دکتر؟  یچ -

  ینیب ی را با نوک انگشت رو نکیمتوسط بود، ع ی و با قد انسالیم یکه زن دکتر
 باال زد و گفت: اشی استخوان

 ؟ یباهاشون دار یشده! شما چه نسبت یعصب ی دچار حمله  -

 حامد بلند شد که فورا جواب داد:  ی صدا

 من عموشم!   -

 : دیگرفت و سمت حامد پرس مای از ن نگاه دکتر

 افتاده واسشون؟  یاتفاق خاص ایحمالت رو دارن؟  جورن یا ی سابقه  -

 گفت:  یفی. حامد با اخم ظردیچرخی حامد و دکتر م نی کنجکاو و نگران نگاهش ب ماین

  دی باعث اضطرابش شده که با ی امسئله  هی! حتما  لیشده، اما با دل یجورن ی بله. قبال هم ا -
 تو شرکت چه خبر بوده؟!   م یبپرس شونیاز ا

 نگاه کرد که گفت:  مایو به ن دی را با حرص پرس سؤالش
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 !  دونمینبوده، من شرکت نبودم نم  یساعت کار -

 و لب زد: دییاز قبل دندان سا  تریبار حامد عصبان  نیا

تو شرکت پر از مرد   ی! اونم وقتونده؟می شرکت م  دی نبوده، ستاره چرا با یاگر ساعت کار -
 !  رات؟ی باشه به خاطر تعم

داشته باشد به حامد چشم دوخته بود که حامد ادامه   یکه جوابآن  یمات و مبهوت ب  ماین
 داد: 

نبوده، اما   یافتاده! گفتن ساعت کار یخانوم دادفر با من تماس گرفتن و گفتن چه اتفاق -
 چرا؟!    پرسم،ی ستاره اونجا بوده. من از شما م

 و ناچار جواب داد:  دیلب کش ی زبان رو ماین

 من خواسته بودم، چون صبح... -

 را تمام نکرده بود که دکتر مداخله کرد: حرفش

. من فقط  دیرو خبر کن س یهست پل یرو انجام دادم، مشکل میپزشک  ی فه یمن وظ -
 غش کردن! با اجازه. یعصب ی کنم که به خاطر حمله  دیی تأ تونمیم

 :دی نرفته بود که حامد پرس یچند قدم  دکتر

 نمش؟ یبب تونمی م -

 !  دیباهاش حرف نزن ادیداخل اتاق، اما ز دییبله بفرما  -

  ده یتخت دراز کش ی انداخت و سمت اتاق رفت. ستاره رو مایشماتت بار به ن  ینگاه حامد
چشمش   ی گوشه   یقطره اشکسرخ بود و  شیهاوصل بود. چشم  فشی و ِسُرم به دست ظر 

 و لب زد: دی کش شیموها ی . حامد دست نوازش رودیدرخشیم

 کرد؟  تتی اذ  یشد؟ کس یزیعموجون؟ چ یخوب -
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  نییو پا دی لغز کرد،یم یقراری چشمش ب ی که گوشه یلب به دندان گرفت و اشک ستاره
 آمد. 

 تو شرکت با چند تا مرد تنهام استرس گرفتم!   دمی نکرد. فقط چون د تمیاذ  ینه... کس -

.  دیسرش باال کش ی را چنگ زد و تا رو دیسف ی که آزاد بود مالفه یدنبال حرفش با دست به
  ستادهیاتاق ا بازمه یپشت در ن مای. ندی چیهق هقش در اتاق پ ی بغضش شکست و صدا

در رفت و   کی ا نزد. دستش چند بار تدیخراشیدخترک وجدانش را م ی ه یگر ی بود و صدا
 : دیحامد را شن تبم و زمخ  ی . صدا دیباز پس کش

   ؟ی شد؟ واقعا فقط به خاطر اضطراب غش کرد ی بگو چ زمی ستاره جان... عز -

 : دیبه گوشش رس هیگر انیخش دار ستاره م ی صدا ی ااندک فاصله  با

برم سر   تونم ی ! من که گفتم نمیو لعنت خودیآره، فقط به خاطر اون ترس و اضطراب ب -
سر   رمینه م  گهیافتضاح بار اومد. د نی ا یروز اول نی که مرد داره. هم یط یمح ی کار، برم تو
 ! گهی د ی جا چیکار، نه ه

که  ی موندی نم یاز ساعت کار شتری. اگه بیتا به ترست غلبه کن یبر  د ی! اتفاقا با خودیب -
 . ی مقصر خودت هم بود !  شدینم یجورن یا

 بارن یو ا کردی مدام خودش را سرزنش م  شد،یمتوجه نم یزیچ شانیهاکه از حرف  ماین
 ستاره منصرفش کرد. ی گرفت در بزند و وارد شود که صدا میتصم

  دیبا  شتر یب قهیکه بهم گفت چهل دق ی ااون مردک احمق و عقده  ایمن بود  ریتقص -
 بمونم؟!  

 لب غرولند کرد: ریهم فشرد و ز ی را رو ش یهاغيظ دندان  با

 کنم! یهم خودت... منو باش خواستم معذرت خواه ی ااحمق و عقده  -
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نشست و    مارستانیب ی رنگ راهرو یآب یصندل ی گرد کرد. روو عقب  دیپا چرخ  ی پاشنه ی رو
ضرب گرفته و منتظر   نیزم ی . با پا روفشردیها م دندان  ان یرا با حرص م نشیر یلب ز

آمد. هنوز نگاهش خصمانه و    رونیکه حامد از اتاق ب د ینکش یبرگشتن حامد بود. طول
 گفت:   مینه چندان مال  یو با لحن د یلب کش ی اش در هم بود، زبان روچهره 

  ایهم از کارگرا  یتی شهسوار، حالش خوبه و شکا ی آقا دی ببر فیتشر  دیتونی شما م -
 نداره!   چکسیه

 وار جواب داد:لب زمزمه  ریاز جا برخاست و سر جنباند، ز  ماین

 حالشون بهتر بشه. با اجازه!   دوارمیبله، ممنون. ام -

 جا دور شد.  بلند از آن  ی هابا قدم  مایلب گفت و ن ریز ی » به سالمت«   حامد

  ی. علت ترسکردیبود فکر م ده یکه شن ییهارا به ستاره، حامد و حرف  یرانندگ  ری مس تمام
که خودش هم علتش را بداند تمام عصر تا  آن ی چه بود؟ ب زدیکه ستاره از آن حرف م

و اضطراب محسوس    دارید نی آمده فکر کرد؛ از اول  شیپ ی اواخر شب را به ستاره و ماجراها
 بود.  دهیشن ارستانمی پشت در اتاق ب که  ییهاستاره تا حرف 

و درشتش همچون   زیر ی هاو نگاهش را به شهر دوخته بود که چراغ   ستاده ی تراس ا ی رو
  شیهاهوا سرد بود و لب یاز خنک شیها. گونه دندیدرخشی ها در دل آسمان شب مستاره 

 افکارش را پاره کرد: ی آلما رشته  ی . صداشدیگرم م  یکم زد،یم گاری با هر ُپک که به س

 وقت مهندس!  هی  یینچا -

رنگ و شلوار   ییموی. دخترک با ژاکت لدیرا از رو به رو گرفت و سمت آلما چرخ نگاهش
و  ی اقهوه   ی را بغل گرفته بود. موها ش یبود و بازوها ستاده ی مقابلش ا دیسف یراحت

 د.ها رها کرده و نگاهش گرم و مهربان بوشانه ی مواجش را آزادانه رو

 شده؟!   یامشب، چ یبد تو فکر -

 داد و لب زد: رونیب ینفس
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 . ستی ن یزیچ -

 هست!   یز یچ گهی اخمات م -

 گفت:   یانداخت و با لبخند کج ینگاه مین

 خورده وجدان درد دارم!   هی -

 را باال انداخت و گفت:  شیابرو  ی تا آلما

 حالش بده؟!   س یپارم ی دیوجدان درد؟ پس شن -

 :دی در هم فرو رفت و پرس شیهااخم  ماین

 چرا حالش بده؟!   س؟یپارم -

 و متعجب لب باز کرد: دی آلما باال پر   ی ابروها

 ؟ یعذاب وجدان دار یپس واسه چ  ؟ی خبر ندار یعنی -

 چشه؟   سی حاال تو بگو پارم -

 جواب داد:  طنتیبا ش دخترک 

 نوچ... اول تو بگو!   -

 کرد و گفت:  ی اتک خنده  ماین

کل و  شرکت. من صبح سر کل م یدختره رو تازه استخدام کرد  هیبابا...  یچ یاز دست تو! ه -
 ...یشرکت، اونم موند ول سهیکار وااضافه دی کنم، گفتم با تش یبخوام اذ  کهن یا

 مکث کرد.  ی ادر هم رفت و لحظه شیستاره، ابروها  ی هاهیگر  ی صدا یادآوری با

 ! ؟ی چ یول -

 !  مارستانیانگار حالش خوب نبوده و تو شرکت غش کرده بود. بردنش ب یول -
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 را از نظر گذراند. ماین ترقیکرد و دق زی چشم ر آلما

 ! ؟یدوسش دار -

 زد و گفت: ی شخندیبا تمسخر ن ماین

 عاشقش بشم؟!   یخواستیم  م،ی کال سه چهار بار با هم برخورد داشت -

  شتریب ی دیدی م شتریبود که هر کس رو ب یجورن یا  دنه؟یبه تعداد دفعات د  یمگه عاشق -
.  ی باهاش بزرگ شد یکه از بچگ ی مردی م سی واسه پارم دی ! پس بای شدی عاشقش م

ها عاشق  که انگار سال شنیو عاشق م  لرزهی دلشون م یجور دن،یبار د ه یوقتا آدما با   یگاه
تو وجود   یی صدا   هی! اصال ناهاشیا  یگیم هویکه  بهیغر  یکل نی بآشنا  هی  دن یبودن... مثل د

 خودشه! نی ا گهیآدم م

 گفت:  شخندیفشرد و با ن زیم ی رو یگاری رسیرا داخل ز گاریس  لتریف ماین

چند   ،یعشق و عاشق ی داره تو ی! خانوم خانوما عجب تخصصشنومینه بابا... چه حرفا م -
 فندق!  ی بار عاشق شد

 خنده گفت:  انی م د،ی خند  زی ر زیآلما رنگ گرفت و ر  ی هاگونه 

. بعدم انهیاطراف ی تجربه  یگاه اد، یخود آدم به دست نم ی که با تجربه  ی ... همه چیچیه -
طرفت   ی و بخوا  یکل بردار. سر کلدونمی چون اخالقت رو م ،یتو اون دختر رو دوست دار

 خوشت اومده ازش.   یعنی یکن تیرو اذ 

 در هم قالب کرد: هنیس ی را رو شیهاشانه کج کرد و دست  ی سر رو ماین

   ه؟یچ سیپارم  ی مهمالت به هم نباف آلما... عوضش بگو ماجرا نقدریا -

 ! ینیبی حاال م قته،یحق ستیمهمالت ن -

 را کش آورد: شی را باال پراند و صدا شیابروها یبا کالفگ ماین
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 نه!... ایشده  یچ  سیپارم یگیم -

گرفته بردنش  دی غذا نخورده و کم خورده که آخر سر معده درد شد  نقدریبابا، ا  یچیه -
 درمانگاه!  

 لب کج کرد و شانه باال انداخت:  تفاوتیب ماین

 !  رم؟ی به من داره که عذاب وجدان بگ ی چه ربط نی خب ا -

 لب باز کرد: دی با تأک آلما

تو   اون خودش حالش بد شده، غش کرده ؟یگفتم اون دختره رو دوسش دار ی دی د -
 یبه من چه ربط یگیبه خاطر تو حالش بد شده م سی بعد پارم ؛ی تو فکرش یجورن یا

 داره؟!  

دستش را در هوا   رفتیبه خواهرش انداخت و همانطور که سمت خانه م ی چپ چپ نگاه
 تکان داد: 

 بچسبونه بهم.  یانگ عاشق خوادیبه زور م  یبرو بابا... زده به سرش! نصف شب -

 آلما پشت سرش بلند شد:  ی صدا

 هنوز!   یخودت خبر ندار دی شا ،ی... تو دوسش دارماخانیگفتم ن  یکِ  نیبب -

 *** 

بود.   دهیامروز، پشت ابرها خواب  دیو خورش دادیساعت، هفت صبح را نشان م  ی هاعقربه
درست   د،یبار ی بود. باران نرم و قطره قطره م نیو غمگ   رهی از آفتاب نبود و آسمان ت یخبر

 . دیباری م شی هاآلود چشم و بغض نی غمگ صدا،یکه ستاره همان اندازه ب یاوقات شتر یمثل ب

پنجره بود.  ی بخار گرفته  یشه یو نگاهش به ش دهیتخت به پهلو دراز کش ی رو دخترک 
 به در خورد و حامد صدا زد:  ی اتقه
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 زم؟ یعز ی داری جان، بستاره  -

 را باال برد و جواب داد:  شی صدا

 داخل. دییبله عموجون، بفرما  -

 : دی را به درگاه اتاق داد و پرس اشهیباز شد و حامد تک  در

 ؟!    یریشرکت نم -

 : دی در هم فرو رفت و لب ورچ شی هااخم

 ! رمینه... نم -

دخترک را   ی از موها ی اتخت نشست و طره  ی را از در گرفت و جلو آمد؛ لبه اشه یتک حامد
 بود کنار زد و گفت:  ختهیاش رگونه ی که رو

شدن به همون    لیتبد ی خوب شدنت، برا ی برا یبجنگ دی ! بایبر  دی پاشو آماده شو. با  -
اما به   کرد،ی حالمو بد م دم،یترسی م یاز رانندگ  یاول. منم بعد از اون تصادف لعنت ی ستاره 

 ترسم غلبه کردم.  

و لب   دیچشمش غلت  ی از گوشه  یشد به سقف، قطره اشک ره یزد و نگاهش خ یغلت ستاره
 زد:

 و...  یغش ی دختره  گنینم کشم،یخجالت م  هیو بق یاز نگهبان و آبدارچ  -

 وار حرفش را قطع کرد:مالمت  حامد

 بیکه ع نی بگو فشارم افتاده بود. ا تو چرا حالت بد شده! دوننیستا... ره! اونا که نم -
 . یریگی به خودت سخت م یلیخ گهید  ی. تو هم دارستین

 دست فشرد و گفت:  انیسکوت برقرار شد و حامد دست ستاره را م ی الحظه
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که  ی اون کافه سنت می دنبالت. بر امیپاشو آماده شو خودم برسونمت، عصر هم م -
 !  یعاشقش

 ستاره نشست و از جا برخاست.  ی هالب ی رو یمیمال  لبخند

 *** 

 ی هر گوشه  ا،یبه لع توجهیب هان یبود. ن ده یچیدر خانه پ ایلع ی هاو التماس  هاه یگر ی صدا
 : گفتیم  تیو با عصبان ختیری خانه را بهم م

که تو   کنهی م یرو بده! بگو اصالن داره چه غلط یکوفت یاون انبار  دیکل گم ی ِد بهت م -
 باشم!   جان یلحظه ا  هیمن  ی خوای ازش، که نم یترسیم یجورن یا

 ات ُمرده!  دختر... فکر کن ننه تیزندگ   یبرو پ ؟یداری چرا دست از سرم بر نم -

 لجوجانه جواب داد: دخترک 

بال و   رینبود ز یآدم حساب هی   یگفتیم ی کردی! مگه خودت باهام درد دل نمخوامی نم -
.  یخواستیکه م ی ایکنم؟! من و حسام اون آدم حساب ی زندگ  زادیکه مثل آدم ره ی پرم رو بگ

 ! ؟ی اریحاال چته نه م

 زد: ادیکالفه و ناچار فر  ایلع

 محاله بذاره برم.  گهیاصالن شدم که د ی ایکثافت کار ی شده، چون اونقدر قاط ری چون د -

  ی طاقچه افتاد، سمت صندوقچه رفت که صدا ی کوچک رو  ی نگاهش به صندوقچه  هانین
 بلند شد:  ایلع

 !  ی. نرو انبارگمی باشه، بهت م -

 داخل صندوقچه است. دی نشست و مطمئن شد، کل هانیلب ن ی رو ی ارکانه ی کج و ز لبخند

 کنه؟ی اصالن چکار م ه؟ یها چخب... بگو! اون کارتن -
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 رفته جواب داد:  لی تحل ییبا صدا ایلع

 ی ها. بعد کارتنمیکنی تو عروسک جاساز م م،یزنیم   کیکوچ ی هابا هم بسته  ارهیمواد م -
 !  دهی م لیتحو برهی عروسک رو م

 را باال برد و گفت:  شیچشم درشت کرد و قلبش به تپش افتاد، صدا  هانین

 دار؟  ی چوبه   ی پا یبر ی خوای! ما؟یلع شهی م یچ رنتیاگه بگ یدونی م -

 و لب زد:  دیرا باال کش اشینی. بدی و لب گز  ختیاشک ر یبا درماندگ  ایلع

کار کرد.   نیاصالن شروع به ا  یخونه رفت نیتو از ا کهن یدو ماه بعد از ا  یکیچکار کنم؟   -
بار که مخالفت کردم اونقدر کتکم زد که دستم شکست. تو سرما منو از خونه انداخت   نیاول

کاراش خبر دارم، اگه با   ی ردم! االن که از همهو باز خمار که شدم اومدم گفتم غلط ک   رونیب
 نگم!   یز یچ یکس ا یبه تو  نکهی. از ترس ا کشهی حتما منو م امیتو ب

 هانیصورتش را پوشاند. ن اشیالغر و استخوان ی هاکرد و با دست  هی دنبال حرفش گر به
 لب باز کرد: انهیرا گرفت و کنار زد، دلجو شیهامقابلش نشست و دست 

 ها؟!   ی ایزندان، بعدش تو با من م م یندازی م می د یخب اول اصالن رو لو م -

حرفاس.  نیتر از اُدم کلفت  یلیخ کنهیکه اصالن واسش کار م ی نه مادر، اون آدم -
  ی ! تاره فکر کردیدنبال تالف فته یبدتر آزاد بشه م یجورن یاصالن اون تو بمونه، ا  ذارن ینم
  هویاالن اگه  نی. همتیزندگ  ی برو پ این جان یا  گمی م نهیواسه هم  ست؟ی ن ریخودم گ ی پا

! پاشو... پاشو برو  ؟یگناهی ثابت کنم تو ب یو چجور زمی به سرم بر ی کچه خا ادیمأمور ب
 دختر!  

به ساعت   ی. نگاهسوختی م ایلع ی دلش برا د، یفرو افتاد و لب برچ ش یهاشانه هانین
 انداخت، وقت رفتن بود. ناچار از جا بلند شد و گفت: 

 از دست اصالن!   کنمی باالخره خالصت م یجور هی. کنمی م دایپ یراه هیاما   رم،یمن م -
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 بود، لب زد:  نیبه زم رهیزانو بغل گرفته بود و نگاهش خ ایلع

 من مرگمه!  یراه خالص -

 با حرص لب باز کرد: دخترک 

 مرگ اصالن سگ...   مرگ تو نه! -

 رفت.  رونیاز خانه ب یکوتاه  یرا برداشت و با خداحافظ فشیک 

 *** 

 ی هاو گلبرگ  دیتابی باز پنجره به داخل اتاق م مهی ن ی کرکره  ی از ال به ال دی خورش ییطال  نور
و عطر   دیدرخشی م ینور مثل الماس ریز  ی. گلدان بلوردادی را نوازش م  زیم ی رو ی هانرگس 

 ها مشام ستاره را پر کرده بود.  گل 

بد روز   ی به جزء خاطره  گذشت، ی ماه که از مشغول شدنش به کار در شرکت م کی  نیا در
خو گرفته بود. حس   ش یو باصفا  یروزها را در آرامش بود و به اتاق نقل یمابق ،یاول کار

 .  ستی و بداخالق ن ریگسخت  لی مثل اوا  گریاز آن اتفاق به بعد هم شهسوار د  کردیم

از آن طرف   کزادین ی گرفت. صدا  توریمان ی زنگ خورد و نگاهش را از صفحه ز یم ی رو تلفن
 : دی خط به گوش رس

 اتاقشون.  دی ببر فی خانوم دادفر با شما کار دارن لطفا تشر د،ی خسته نباش -

 ممنون، بله حتما. -

سر مرتب کرد و از جا   ی را رو اشیمشک خورد، مقنعه  یرا برداشت کم زی م ی آب رو وانیل
به در  ی اعامل قدم برداشت. تقه ری رفت و سمت اتاق مد رونیزود از اتاق ب یلیبرخاست. خ

 وارد اتاق شد.   د« یی » بفرما ی صدا  دنیزد و بعد از شن

از  ی ا. طره نوشتی م ییزهایها خم بود و چ برگه  ی نشسته و سرش رو زی پشت م یهست
و صورتش را  ده ی خز رونی شال ب ر یرنگ کرده بود از ز  یرا که به تازگ  اشی عسل ی موها
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کارش را انجام دهد. نگاهش دور   یتا هست ستادیپوشانده بود. آهسته سالم کرد و منتظر ا 
به قاب عکس    رهیبود. خ ره ی ت یو خاکستر دیاز سف  ی بیترک  ل یوسا ی همه  د،ی اتاق چرخ
گذاشت و با باال گرفتن سرش، موها را   زیم ی خودکار را رو یه هستبود ک  واری د ی دادفر رو

 کنار زد و با لبخند گفت: 

 ؟ ی سادیچرا وا زم،ی عز نیبش -

را به   اشه یتک ینشست و هست یصندل نیاول ی لب تشکر کرد. رو ریسر جنباند و ز   ستاره
 داد: یصندل

 باهات صحبت کنم.  یموضوع هیتا در مورد  ی ایخواستم ب -

 در خدمتم. د،یی بفرما -

 را چرخاند. یصندل یرا در هم قالب کرد و کم ش یهادست  یهست

!  جاستن یاز ا ی امن تو سمنان شرکت داره. در واقع اون شرکت، شعبه  ی عمو زم،ی عز نیبب -
  هیباشه، اما خب به خاطر  جان ی . قرار بود ایبا چند تا مهمون خارج می مهم دار ی جلسه  هی

 .می جا قرار جلسه رو گذاشتتهران، ما اون  ادی ب تونستی من داشت و نم  ی که عمو یمشکالت

 سر جنباند و لب زد:  ستاره

 بله، درسته.  -

 ادامه داد: یهست

و خواستم که شما هم   شنیسمنان م  یراه نیماش هیشرکت با   نیفردا سه تا از مهندس -
 تهران!   گردنی و عصر برم شهی ظهر جلسه برگزار م  کنن،ی. صبح حرکت مدی همراهشون بر

 طور که فکرش مشغول بود لب باز کرد:و همان  دیلب کش ی زبان رو ستاره

 شرکت!   ن یخودم. نه با ماش نیاما با ماش رم،ی ندارم م یاوم... خب من... مشکل -
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ات کنه، و  ه مداوم خست یو ممکنه رانندگ  یِ طوالن ری که مس گمی خاطر م  ن یمن به ا زمی عز -
 ! یرو گم کن ری مس ای

 تکان داد و گفت: ن یسرش را به طرف دخترک 

  یگم نشم. خستگ دمی تا خود اون شرکت و قول م رمی م نی نه، من پشت سر اون ماش -
 واسم.   ستی ن یمشکل د،ی هم نه... فکرشو نکن

 باال انداخت و لب زد:   ی اشانه یهست

شهسوار هماهنگ کن و فردا   ی . پس ساعت حرکت رو با آقایباشه، هرطور راحت  -
 همراهشون برو. 

 بله، چشم. -

خودش   اقی خانجون، ستاره با اشت ی های حامد و نگران ی هاروز بعد با وجود مخالفت  صبح
حال  کردی سفر آماده کرد. جاده، سفر و تنها بودن را دوست داشت و حس م ی را برا
 بهتر شود.  یلیخ اشیروح

از   یساعت  کی سفر مساعد بود.  ی ها نبود و جاده برااز بارش  یسرد بود، اما خبر یمک  هوا
که مختص شرکت بود   ینیو دخترک با آرامش خاطر پشت سر ماش گذشت ی حرکتشان م

 در حال پخش بود.   نیماش ی در فضا  یمیمال   کیو موز کردیم یرانندگ 

 ی متوقف شد و ستاره هم با فاصله کنار جاده  یسنت ی اخانهیمقابل چا  ن یبعد، ماش یلحظات
و الغر اندام بود   انسالیم ی راننده که مرد  ما،یباز شدند و ن نیماش ی . درهاستادی ا یاندک 

کاپشنش را از دو طرف   ی قهی  نی شدند. افش ادهیپ  ن یاز ماش گری همراه دو مهندس جوان د
 : دیپرس مایستاره انداخت، رو به ن نی به ماش ینگاه میو ن دکر کی به هم نزد

 !کنهی مثل مجسمه نشسته نگامون م شه؟ی نم ادهی چرا پ نی ا -

 لب کج کرد و جواب داد:  ماین
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 خب!   ستیالبد گرسنه ن -

به دماغ  ینیچ  د،یشلوارش را باال کش یدست به کمربند شلوارش زد و کم  زیکامب
 انداخت و گفت:  اشی گوشت

   م؟ی اریرو با خودمون ن یتوت فرنگ ی ژله نیحاال ا  شدی نم -

 و لب زد:  دی باال پر  ماین ی ابروها

 ! ؟ ی توت فرنگ ی ژله -

 و گفت:  د یبلند خند ی با صدا نیافش

دست و پاش   شهیبا آدم تنها م ی... چون هم وقتیتوت فرنگ ی اسمشو گذاشته ژله -
 !شهی هم رنگش سرخ م لرزهیم

 زد و با ابرو اشاره کرد:  ی اسقلمه  زیکامب

 داخل. می ... بر میشد! بر  ادهیبابا، پ  دی نگ یچیه -

به گوش   یمحل ی اآواز ترانه ی داشت. صدا نیو دلنش یسنت  ییشدند، فضا خانهیچا وارد
داشتند و   یمحل  ی هالباس  هاشخدمت یبود. پ و دور تا دور سالن، تختگاه و مخده  دیرسیم

  مای نشستند و ن یتخت ی . روآوردندی گرد و کوچک م ی های نیرا در س کی کمربار ی هااستکان 
کنار پنجره نشست.   یخال ی هااز تخت  یکی ی بود. دخترک رو ارهحواسش به ست یرچشمیز

 را از دور گردن باز کرد.  دشیو شالگردن سف د یجلو کش یرا کم اشی زرشک یروسر

 پچ زد:  مایبرد و کنار گوش ن  کی سرش را نزد  نیافش

 ناقال؟ چشمتو گرفته؟!  شی نظر دار ری بدجور ز -

 گفت:  یتصنع ی با لبخند ماین

 . کنهیم  دایروش، صد تا صاحب پ فتهیحرف مفت نزن، امانته دستمون. خش ب -
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نگاهش به   ما یشد. ن  دهی کالمشان بر ی سفارش گرفتن جلو آمد و رشته   ی برا شخدمتیپ
. با نگاه دنبالش کرد و  رفتی سالن م ی ستاره افتاد که از جا برخاسته بود و سمت انتها

 ( به چشمش خورد.یبهداشت سی نوشته بود )سرو شیکه رو یپالک 

کرد و لب باز   خانهیچا ی به در ورود ی ابا چشم و ابرو اشاره  زیمنتظر سفارش بودند که کامب 
 کرد:

 جا رو...! اون  ماین -

درشت و   ی هاکل یو سبز، ه  یمشک ی هارا گرفت؛ پنج جوان با کاپشن زی رد نگاه کامب ماین
شدند. شرارت از  خانهیبود وارد چا دا یصورتشان پ ی آلود، که رد زخم رواخم  ییهاچهره 
دل   مای. نکردندی را نگاه م خانهیدور تا دور چا  شانن ی و با نگاه آتش دی باریم  شانیهاچهره 

 نگران لب زد: 

 خانوم...  ن یکجا رفت ا  ان؟یک   گهید نایخدا... ا ای -

 اش بلند شد: ها سمت آشپزخانه رفت و عربده از الت ی کیبود که  دهی به انتها نرس  حرفش

 ! کشه؟ی تون که واس ما شاخ و شونه مپهلوون پنبه نی کجاست ا -

  بشیرا با ضرب مشت شکست و چاقو از ج واریکنار د یدنبال حرفش گلدان بزرگ سفال به
آشفته و   خانهیچا  ی بلند شد و فضا ادیو فر  غیج ی صدا  ی. در چشم بر هم زدندی کش رونیب

 درهم شد.  

 بلند و دستپاچه گفت: ی با صدا نیافش

 ! رونی ب میبر  نی... پاشنی پاش -

 از کرد:لب ب دیچرخیدور تا دور سالن م شانشیکه از جا برخاسته بود و نگاه پر ماین

 !   یمن برم دنبال سپهر ن،ی تو ماش د یشما بر  -
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 های ریدرگ  انی به زحمت از م های شده بود و مشتر یریدرگ  خانهیچا ی اراذل و خدمه  نیب
  یشلوغ انیهرطور که بود م مای. نرفتندی م  رونیب خانهیو از چا  کردندیخودشان را خالص م 

رفت که با ستاره رو به رو شد.   نییرا پا کیبار ی اسالن رساند. راه پله   ی خودش را به انتها
 :دیپرس  اندخترک هراس

 چه خبره؟!    رونی شده؟ ب یچ -

 مشت گرفت و گفت:  ی ستاره را تو  فیبند ک  ماین

 !  رونیب می دعوا شده، بدو بر  -

راه پله   ی باال ی گرد کرد و ستاره را به دنبال خودش کشاند، دو سه پله تا در ورود عقب
بلند خودش   ی هابا قدم  مایشد. ن دهیبلند و محکم بر هم کوب  ی فاصله داشتند که در با صدا

 زد:  ادیو فر  دیرا پشت در رساند و در را هل داد، اما در بسته بود. با لگد به در کوب

 ... یاه... لعنت د،یدر رو باز کن -

چشم دوخته بود و   مایو مضطرب به ن دهیرنگ پر  د،یلرزی که تمام تنش از ترس م ستاره
 مرتعشش را باال برد: ی صدا

 !  شه؟یشد؟ چرا در باز نم یچ -

 لب زد: شیهاسرخ شده از شدت تالش  یکه تقال داشت در را باز کند، با رنگ ینیح ماین

 کرده!  ری گ دونم،ی نم -

 و گفت:  دیستاره باال پر  ی ابروها

 ُهلش بده، بازش کن!   ؟ی چ یعنی -

 گفت:   ظیبا غ ماین

 ! شهیباز نم  یول کنم،یکار رو م نیمنم دارم هم -
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که   دیرسیبه گوش م  رون یاز ب هاشه یو شکستن ش  غیو ج یدعوا و عربده کش ی صدا هنوز
 زد:  ادیفر یی صدا

 گرفته...! شی گرفته، آشپزخونه آت ش ی... ش... آتیآت -

  رهیباز از تعجب به هم خ یگرد شده و دهان ییهاهر دو با چشم  ادها،یفر ی صدا دنیشن با
 زد: ادی مانده را به سرعت باال آمد و فر  یباق ی چند پله شدند. ستاره 

 رو!   یلعنت نی... باز کن اجان یا  می ریمی االن م ش؟ی که آت ی چ یعنی -

 :زدی م ادیو فر  دیکوبی ممشت به در  با

 کم... ک... کمک... -

پله   کیانداخت.  یهراسان نگاه مایو ن شدیدر وارد م ریآرام آرام از ز  یظیو غل اهیس دود
 رفت و لب زد: نییپا

منفجر بشه،    یزیکنار آشپزخونه بود! ممکنه چ جان ی... اکهینزد  شیآت  ایکنار دختر... ب ایب -
 !  رهی بگ شی ممکنه در آت

.  رفتیم ترن یی ها را پاو پله شدی از شدت رعب و وحشت رفته رفته بلندتر م شی صدا
 گفت:   هیستاره با گر

 ... می ریمی به خدا م م،ی ریمی ! مره؟یبگ شیکه آت یچ یعنیکه منفجر بشه؟  ی چ یعنی -

 زد: ادیباز رو به در فر  و

 کمک...  -

ها را گشت. درب تک تک توالت  ی بهداشت سیشت و با عجله داخل سرو به عقب برگ  ماین
 زد: ادی و فر دید ی اچه یها دراز توالت  یکیو بلند، داخل  کی سالن بار ی را باز کرد. انتها

 !جانی ا ا ی... ستاره خانو... م، بیخانوم سپهر -
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 رفت و گفت:  نیی ها را تند تند پاپله  ستاره

 شده؟  یچ ه؟یهان، چ -

 اشاره کرد و گفت:  وارید ی باال ی چه یبه در ماین

 !  هیشدن  ی. سخته، خطرناکه ولرونیب  میری م شکنم،ی رو م شهیش -

 گفت:   دیزل زد و ناام چهیبه در  ستاره

 م؟ ی بشکن یکه! اون باالست... اصال با چ رسهی قدمون نم -

 سر جنباند و با تحکم لب زد:  ماین

 باشه.  دی با یز یچ هی... شکنمی م -

و دخترک کم کم به سرفه افتاده بود.  شدی م شتری رفت؛ دود هر لحظه ب رونیتوالت ب از
 .دی بلند سر رس یبا چوب ماینگذشت که ن ی الحظه

 صورتش را با انزجار جمع کرد و لب از لب برداشت:   ستاره

 راه باز کن توالته؟!   ی چوبا  نیاه... از ا -

 : گفت  ظیجلو رفت و با غ الیخیب ماین

 !  م؟ی ریمیم   میدار یفهمی م -

 و تشر زد:  ستادیا  چهیدر مقابل

 رو سر و صورتت، بجنب!  زهینر شهیش  رونی برو ب -

شکستن   ی ضربه زد؛ همزمان با صدا شهیبا چوب به ش ما یرفت و ن رونیفورا ب  ستاره
تقال   شتری ب مای. ندیکش غیو دخترک ج دی هم به گوش رس رون یاز ب یب یمه ی صدا شه،یش

و عرق از سر   زدی صاف کرد. نفس نفس م چهیرا با چوب از اطراف در هاشه یکرد و ُخرده ش
 کرد: خطاب. رو به ستاره ختیری م ش یو رو
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 برو باال... زود باش! ایب -

 و گنگ سر تکان داد:  جیآب دهانش را فرو برد و گ  ستاره

 برم؟!   یچجور -

 و گفت:  ستادی ا چهیدر ر یز ماین

ام، بعدم خودت رو  تو برو باال، پاتو اول بذار رو دستام، بعد شونه  کنمیو قالب ممن دستام  -
 بکشون باال!  

 و زمزمه کرد:  شدیتر مدرشت  شیهاهرلحظه چشم   ستاره

 ن... نه... نه... محاله...   -

 گردنش سرخ و متورم شد:  ی هازد که رگ  ادیآنقدر بلند فر ماین بارن یا

لباس هم   یتو ب طی شرا نیتو ا م؟یتو خطر  یفهمیم ؟یکنی رو درک م تیوضع یِد لعنت -
برو   ایات... بگنده  ی و پالتو نی شلوار ج نی چه برسه با ا ست،ین میحال  یچیمن ه یکه باش

 .رمیم کنمی لج نکن! به خدا ولت م

با   دلسوزانه نگاهش کرد و مایسر داد؛ ن هیزد و گر  واری را به د اشهیتک یبا درماندگ   ستاره
 گفت:  یترم یلحن مال 

 برو باال...  ایتو رو خدا ب -

لرز به تنش  ما،یبه ن یکیتصور آن همه نزد د؛ی را پاک کرد و لب گز شیهاگونه  دخترک 
به   کردیشدن دود، وادارش م شتریو هرلحظه ب رونیب ی سر و صداها یو از طرف   انداختیم

مخالف انداخت تا هنگام   ی شانه  ی سرش رد کرد و رو ی را از رو فیجلو قدم بردارد. بند ک 
به هم شد   رهینگاهشان خ ی او لحظه  ستادی ا شی. رو به رو فتدین اششانه  ی باال رفتن از رو

 فورا پلک بست و لب باز کرد:  مایکه ن

 برو باال... بجنب. -
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ه  باشد. ستار شتریتا هر دو تمرکزشان ب فشردی هم م ی را بسته بود و رو شیهاچشم 
 : دیمردد پرس ش،یهابه کفش یانداخت و نگاه ماین ی قالب شده  ی هابه دست  ینگاه

 با کفش برم؟  -

و   سیاسپرتش خ  ی هاستاره انداخت، کف کفش ی به پاها یچشم باز کرد و نگاه ماین
 وار گفت:آلود بود. صورتش را جمع کرد و چندشگل 

 !  ستین ی امن که چوب رو برداشتم، توام با کفش برو... چاره  -

پهن و   ی هاشانه   کیرا تا نزد شیها. دخترک دست ستادیپلک بست و آماده ا  دوباره
 تعلل کرد.  ی ابرد و لحظه ماین ی ده یورز

 ستاره خانوم استخاره نکن، برو باال!   -

  ی راستش را رو ی گذاشت و همزمان پا ماین ی هاشانه  ی را رو شیهابار ستاره دست  نیا
. دخترک  ستدی کرد محکم با ی را فشرد و سع نشی ر یلب ز  مایانداخت. ن شی هاقالب دست 

  غیگرفت. همزمان ج چهیدر ی را از لبه  شیهاو دست  دی حرکت خودش را باال کش کی با 
 افتاد.  هیو به گر  دیکش

 شد؟!   یچ -

 :کنان لب زد هیو ستاره گر د یمتعجب پرس ماین

 دستام داغون شد.  اس،شه یپر از خرده ش -

 خودت رو بکش باال... زود باش.   ست،ین ی اچاره  -

چشم باز   ما ی. ندیباال کش شتریگذاشت و خودش را ب  ماین ی شانه ی راستش را رو ی پا ستاره
ستاره را در دست گرفت و    گرید  ی و ساق پا زدی م ی. رنگش به سرخفشردی کرد و لب م

از   کنانه یو گر  دیکه بود خودش را باال کش ی ایکمک کرد تا باال برود. ستاره به هر سخت 
 را بلند کرد:  شیباال را نگاه انداخت و صدا  ماین.  دی خز رونیب چهیدر
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 ! ؟ی خوب -

 باال... ا یخوبم، حاال شما ب -

  شیهابپرد و دست  یبتواند کم عقب رفت تا یانداخت، چند قدم  یاطرافش را نگاه  ماین
آورد. متوجه ستاره شد    رونیرا با عجله از پا ب شیهاها و جوراب . کفشردی بگ چهیرا لب در

 ی رو ی لبخند محو  کند،یپاک م هاشه یرا از خرده ش چهیدر ی لبه فشیکه تند تند با ته ک 
را   شیهاکرد و ستاره فورا مچ دست  ریگ . سر انگشتانش به لبه دز یلبش نشست و جست

داد و خودش را   ر یگ هایکاش ی را لبه  شیپاها  مای شده بود و ن یکاش  مهیتا ن واری گرفت. د
 .  دی ایب رونی کمک کرد تا زودتر ب د،یگرفت و کش اش قهی. ستاره از پشت  دیباالتر کش یکم

  ری آژ ی د. صدااز عرق و دود گرفته بو سیخ شانیهاصورت  زدند،یدو نفس نفس م  هر
شده    خانهیباز پشت چا ی . وارد فضادیرسیبه گوش م ینشانآمبوالنس و آتش   س،یپل

 گفت:  مای بودند و ن

 ... میخطرناکه، احتمال انفجار هست. بدو بر  جان ی ا -

و آتش از    رفتی به آسمان م ظ ی و غل اه یفاصله گرفتند. دود س خانهیدو دوان دوان از چا هر
 .  دیکشی ها شعله مپنجره 

تنومند پارک شده   یکنار درخت  خانه،یاز چا یکم ی که با فاصله  دندیستاره رس  نیماش کینزد
دستش به   مایآورد و درها را باز کرد. ن رون ی ب بشیبود. ستاره فورا سوئيچ را از ج

  ینیو ستاره هحس کرد  ش یپهلو ی چاقو را رو یزی بود که ت  دهی نرس نیدر ماش ی ره یدستگ
 پچ زد:  مای گوش ن کنار یبم و خشن ی . صدادیکش

 ! دیفتیو راه ب نیتو ماش د ینیسر و صدا و جلب توجه بش یب -

از همان پنج جوان شرور بود که پشت درخت پنهان شده بود و دنبال راه فرار  یکی
 گفت:  تی رو به ستاره با جد  مای. نگشتیم

 !  نیبش -
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  ی هایصندل ی رو مای. مرد جوان همراه نختیریاشک م  صدای ناچار نشست و ب دخترک 
 که حرکت کردند با خشونت عتاب کرد: نیراه افتاد. هم  نیگرفت و ماش ی عقب جا

 زود باش. ،ی سمت فرع  چی... بپهیفرع هیبا سرعت برو... زود باش. چند متر جلوتر   -

فرمان را دست گرفته بود و   ی ه سختآلود بود بو خون  یزخم شیهاکه کف دست  ستاره
  ی پهلو ی چاقو هنوز رو  یزیبلند نشود. ت اشه یگر  ی تا صدا فشردیها مدندان  نیلبش را ب

  یلومتریشدند، چند ک  یفرع ری نداشت. وارد مس یحرف و حرکت چیبود و او توان ه  ماین
کوچک و بزرگ بود. مرد  یخاک ی هاکه اطرافش تپه  دندیرساز جاده  یرفتند تا به قسمت

 تشر زد: 

 !  االی... برو پشت تپه... نم یبب یبرو تو خاک -

 متوقف شد.   دند،ی تپه که رس پشت

 ! دی... بجنب نیش  ادهیپ -

. کف  دادیرا رو به جلو هل م  مایبود که ن ره یاش به مرد خشد و نگاه درمانده  اده یپ دخترک 
 .سوخت یشده بود و م یزخم ماین ی پاها

 ی اله یوس  ایتا سنگ، چوب  دیی پای با نگاهش اطراف را م رفت،ی نطور که جلو مهما  ستاره
چاقو را از دستش   مایبود تا ن یلحظه غفلت مرد کاف کی کند و به مرد حمله کند.  دایپ

 زمخت مرد بلند شد:  ی . صداردیبگ

 جان یتا جفتتون رو نکُشم از ا  دیچشمات نگرده دنبال سنگ و چوب! دست از پا خطا کن -
 !رمینم

و دستش    دهیچرخی در اطراف م شیهاچشم  نانهیناش  دیهراسان نگاهش کرد و فهم  ستاره
  مایو ن د یکش غیپرتش کرد. دخترک ج نیزم ی را به عقب ُهل داد و رو ما یرو شده. مرد ن

  رونیکاپشن ب یداخل بیاز ج یبزرگتر  ی ور شود که جوان چاقو. خواست حمله دیی دندان سا
 و گفت:  دیکش
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 کنم!   تونیجلو تا سالخ دیای ب  دیحاال جرأت دار -

 مانده بودند و مرد شرور تشر زد:   حرکتی دو ب هر

 !  االی  اد،ی ب دیرو بنداز  اتونیگوش -

 را باال برد و گفت:  شیهادست  ماین

 جا موند. خونهیکتم بود که تو چا   بیتو ج م یبگرد! گوش ایندارم، ب یگوش -

  یگری د زیچ چ یه ای  یاز گوش یرا گشت و خبر شیهاب یجلو رفت، ج تی با عصبان مرد
 نبود. رو به ستاره عتاب کرد:

 ...نمیرو بنداز بب فتیک  -

مرد انداخت. مرد با همان دست آزاد،   ی پا ی شانه برداشت و جلو ی را از رو  فیک  دخترک 
دوش  ی را رو فیزد. ک   ی شخندیپول، ن فیو ک  ی گوش  دنی و رو کرد و با د  ریرا ز فیک 

جا دور با سرعت از آن هیاز ثان یشد و در کسر  نی انداخت و عقب عقب رفت. سوار ماش
 شد. 

 داد.  رونی ب ادیاش را با فر تمام خشم فروخورده  مایرفتنش ن با

 ...ی... ن. آشغال عوضووی... حیلعنت -

ها صورتش را پوشاند اشک  زانوها نشست، با دست  ی و رو د یبغضش ترک   ستاره
و سوزش    ختیری دستش م ی هازخم  ی شور اشک رو ی هارا در بر گرفت. قطره  شیهاگونه 
 ی رو یآلود و عصباخم  ماینگاهش را باال گرفت. ن ه، یگر   ی. بعد از کمکردی م شتریها را بزخم

 بود.   رهی نامعلوم خ  ی انشسته بود و نگاهش به نقطه  نیزم

 زد: ادیفر ظ یبا غ  ستاره

قشنگ و   یلیرو ببره! خ زیتا همه چ ی مرد؟! مثل ماست نگاش کرد گن یبه توام م -
 راحت... 
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 زد:  ادیلب فشرد و متقابال فر  ماین

جواب خانوادت رو   ؟یچ  ومدی سرت م ییبال  هیاگه  ؟ ی تو باهام بود یوقت  کردمی چکار م -
  شدمی خالص م ای ُمردمی م ایوگرنه من  ی خودت دست و بالم رو بسته بود دادم؟یم یچ

 از دستش! 

  ی با صدا مای. نختیگرفت و باز اشک ر  ماین ی را از صورت برافروخته  سشی نگاه خ ستاره
 گفت:  یترم یمال 

  خونهیمن همونم تو چا یپالتو دار هیشده، منم پاهام داغونه. تو  یاگه تو دستات زخم -
کنار جاده.   م یتا برس  میرو برگرد   م یکه اومد  ی ریمس ن یکردن پاشو ا  هیگر  ی جا گذاشتم. به جا

 ! تی وضع نی شد نجاتمون داد از ا  داشی پ یکی بلکه 

 انداخت، لب زد: ماین ی برهنه ی به پاها یکنان نگاه ن یف  نیف  ستاره

 !  ؟ی حاال چرا کفش و جوراب در آورد -

. چه امیقراره ب  نیماش ی گفتم تا جا ام،یباال ب شدیراست که با کفش و جوراب نم  واری از د -
 در انتظارمونه!  یچ دونستمیم

  ی در هوا قهیو جل راهنیپ  کی انداخت، بدون کت و با  مایبه ن ینگاه یبا دلسوز  ستاره
  مای! شالگردنش را از دور گردنش باز کرد و سمت نیبرهنه و زخم ی ا پاها ب یزیی سرد پا
 گرفت. 

 دور گردنت!   چی بپ مته،یغن -

را در آورد.  شیهاکفش بارن یفکر کرد و ا  یزد و شال را گرفت، ستاره باز کم ی پوزخند ماین
 : دیو پرس کردی نگاهش م یفیبا اخم ظر  ماین

 ! ؟یکنی چکار م یدار -
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رو بذار کف پات،   یبهتره. کف  یچیاما از ه کهی پاهات کوچ ی ! برامهیکفشم ضخ یکف -
  ریبشه. مس یزود زخم رهیرو سنگ و آشغال نم می جورابمم بکش روش. حداقل پات مستق

 !  هیطوالن

 گفت:  یبا لبخند کج ماین

 جوجه؟   رهیگی منو م ی جورابت آخه تا نصف پا -

 با اخم نگاهش کرد و لب زد:   ستاره

 به جوجه؟!   دمیرس یاز خانوم سپهر -

 جواب داد: زیآمرا باال انداخت و طعنه  ش یابرو ی تا ماین

 به ماست!  دمی شهسوار رس  ی از آقا ؟یمن چ -

 گرفت. بحث را عوض کرد. مایاش را قورت داد و نگاه از نخنده  ستاره

 حداقل!   رسهیجورابم اسپرت و ساق بلنده، تا مچ م  -

 گفت: کردی ها را پا مطور که آن همان  مایداد و ن  مایها را به نکفش و جوراب  یکف

 !  ؟ی موندم تو چرا امروز غش نکرد -

سرخ شد و   شیهادوخت، گونه  مایو فورا نگاهش را به ن ختیفرو ر یدخترک ُهر دل
 کرد: ی اتک خنده  ینگاهم یبا ن مایقلبش به تپش افتاد که ن

و   ای وسط، آدم فوب ادیجون که ب ی پا دونمینشو! م  یخب حاال... باز ژله توت فرنگ -
 !  رهی م ادش ی یو عادت و همه چ تی حساس

ها از  جوراب دنیبا پوش ماینزد و ن یانداخت و لب به دندان گرفت. حرف ری سر به ز  ستاره
 .کردی را برانداز م یگرید  ی و نگاه هر دو سر تا پا ستادیجا برخاست. ستاره مقابلش ا 
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  ی ستاره هر جا یزخم ی هاخاک و گل و خون! دست  ی هاپر بود از لکه  ما ین دی سف راهنیپ
  شی هابه کف دست  یکه نشسته بود رد خونش را به جا گذاشته بود. نگاه  مایتن ن

 .  سوختی نداشت اما به شدت م یزیونرخ گریانداخت که د

نرم نرمک   ی او خنده   دیآلود ستاره چرخآشفته، دود گرفته و گل  ی چهره   ی نگاهش رو ماین
تکان داد و لب باز   ن یسرش را به طرف  مای. ندندی خند ی. هر دو پقدی خز شانیهالب ی رو

 کرد:

. تو هتل استراحت  می ها باشرستوران نیاز بهتر  یک ی ! ناهار رو قرار بود تو ی اعجب جلسه  -
! راه  ابونیجفت جوراب زنونه وسط ب هیو  افهیق ن ی. االن من با امیو شب تهران باش میکن
 .می بر   فتی... راه بفتیب

صورتش   ی ها و اجزا و دست  کردی ستاره ذق ذق م  ی کف پاها شد،یهر لحظه سردتر م هوا
و   یاحساس تشنگ داشت،یقدم برم  رشت یشده بودند. هرچقدر ب حسی از سرما سرخ و ب

  ی دینرفته بودند و دخترک با ناام رونی ب یفرع ی . هنوز از جاده شدیم  شتریب اشی گرسنگ
به عقب برگشت و متعجب   ه، یگر   ی صدا  دنیبا شن مایسر داد. ن هینشست و گر  نیزم ی رو

 لب باز کرد:

 ؟یکنی م  هیگر یشد؟! چرا نشست یچ -

 را باال برد:  ش یمعترضانه صدا دخترک 

 حسیراه رفتم، دستام ب  نقدری! پاهام تاول زد ا کنم؟ ی م هیچرا گر یدونینم ؟یدونی نم -
 بازم بگم؟    ایرو بردن، گشنمه، تشنمه، بسه  می و گوش نیشده، ماش

 گفت:  یبه اطراف انداخت و با اخم کمرنگ ینگاه ماین

  ی با پا می دار یخوشحالم که دو نفر یلیالن خبدتر باشه، من ا یلیاوضاع خ تونست ی م -
 کردی م یاگه به تو دست دراز ؟ی چ کُشتمونی سمت جاده! اگه م م یریخودمون م

 !  می شانس آورد یلیخ دهی به ما نشون م فته،یاتفاقا ن نیکه باعث شد ا  یلیهر دل ؟حاالیچ
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 ادامه داد: یزی و محبت آم می لحن مال  با

رد  یزی چ ینیماش  هیجا حتما . اون میبرس یاصل ی نمونده تا به جاده  یزیچ م،ی بر پاشو
 .کنهی کمکون م شهیم

افتاد که درست مثل   اهیآن غروب س ادی و   ختیفرو ر  ماین ی هاحرف  دنیدخترک با شن قلب
تر! کوکادنه لب کج کرد و بغضش  سخت  یلیخ یطی حاال، کنار جاده رها شده بود، اما در شرا

لب  ی . لبخند روستادی را از اشک پاک کرد و ا شیهاها گونه ا پشت انگشت را فرو خورد، ب
شلوار فرو برد و به   بیج ی را تو ش یها. دست دیباالتر کش یرا کم ردننشست و شالگ  ماین

 ادامه داد.   ریمس

حرف بزند تا ستاره   یخواست کم مای. نداشتیمسالنه سالنه پشت سرش قدم بر  دخترک 
 راه را کمتر احساس کند.   یسرگرم شود و سخت 

 ؟ یشیسؤال بپرسم ناراحت نم  هی -

 مشکوک نگاهش کرد و گفت:   ستاره

 . دمی ! تو بپرس، ناراحت شدم جوابتو نمی بپرس ی خوایم یچ  دونمی من که نم -

 : دیپرس ی لبخند  مچهیبا ن ماین

 ی همه  بایتقر  گهی د ؟یشیمضطرب م  دی اونقدر شد یشیتنها م بهیبا مرد غر یچرا وقت -
تو   یبالعکس وقت ای در رو باز بذارن،  دی تو اتاقت با انی ب یکه وقت دوننی شرکت م ی َمردا

 تو اتاقشون!  یریم

 و لب زد:  دیابرو در هم کش ستاره

 !دمی جوابت رو نم -

 ؟ ی ناراحت شد یعنیآهان...  -

 ادامه داد: ماینداد، ن یسکوت کرد و جواب  ستاره
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 ؟ یخواهر و برادر دار -

 : دیپرس ی با لحن تند  دخترک 

 ؟یچکار به من دار ؟ی پرسیم  هیسؤاال چ نی ا -

 شانه باال انداخت و جواب داد:  ماین

 ! نی. هممیتا حال بدمون رو فراموش کن  می خواستم سرگرم بش ، یچیه -

 داد و گفت:   رونیب ینفس د،یرا فهم تشیکه ن ستاره

 ؟ یخواهر و بردار دار ؟یو پنج سالشه! تو چ ستیبرادر دارم. ب هی -

با   م ی. خوبامی میباهاش صم با یخواهر به سن و سال تو دارم، اسمش آلماست. تقر هی -
 هم.

 و لب زد: دیبا حسرت کش یآه  اش،ی سدرا و دلتنگ  یادآوری با   ستاره

  یچ ی برا ی! االن باز نپرسادیمن خوشش نم از  ادیاون ز یمن داداشمو دوست دارم، ول -
 ! شی دی دارم. همون که تو درمانگاه د یخوب ی به جاش عمو یول  دم،ی که جوابتو نم

 گفت:  یینمابا لبخند دندان  ماین

تو شرکت نگهت داشتم. فال گوش  ی امنه احمق، عقده   یبله... همون که بهش گفت -
 .دمیشن  ی آ! اتفاق ستادمینا

 با خجالت لب به دندان گرفت و لب باز کرد:   ستاره

 بودم اون موقع.   یعصبان د،ی ببخش -

شدند و    کینزد یاصل ی کردند، به جاده  یرا ط  ریزنان مسصحبت شدند و قدم  گرماگرم
 کردندیکه تک و توک عبور م  ییهان یماش دنی. با ددیشن  شدیرا م هان ی عبور ماش ی صدا

 داشتند.  شدند و تندتر قدم بر دوارتریام
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  ن، ی. بعد از عبور دو سه ماشدادی دست تکان م هان یماش  ی برا مایو ن  ستادندیجاده ا کنار
  نیاز ماش یی روستا یمحل ی هابا کاله و لباس  انسالیم ی رنگ متوقف شد و مرد ی وانت آب

 انداخت و گفت:  شانیمتعجب به سر تا پا  یشد. نگاه ادهیپ

 ن؟ ی ریکجا م ه؟یجورن ی چرا سر و وضعتون ا ن؟ یا یخدا... از کجا م ای -

 سر کج کرد و لب از لب برداشت:  ماین

کمک   می زنگ بزن نیبد  یگوش  ای شهیدزد زده بهمون. اگه م ،یحاج  هیماجراش طوالن -
 . ستی ببر! حالمون خوب ن ییجا  هیکن ما رو تا  یخودت مردونگ ای اد،یب

 به اوضاعشان انداخت و گفت:  ی باز نگاه مرد

 کمکتون؟   ادیزنگ بزنم ب سی پل به -

 بالفاصله جواب داد:  ماین

 . شمیآره، ممنون م -

 شد، لب زد:  انی نما دشینه چندان مرتب و سف ی هاکرد و دندان  صدایب ی اتک خنده  مرد

  یکلک د،ی ندار  یترس سیاز پل  نمیگفتم تا بب یجورن ینداره. ا یخاموش شده، باتر می گوش -
زنگ  م ی بر که،ی نزد نیما هم ی . روستاییجا هیببرمتون تا   نیتو کاِرتون نباشه! سوار بش

 .دی هر جا خودتون خواست ای س یپل زنمیم

کنار راننده   یرفت. صندل نیبه هم انداختند و مرد سمت ماش یو ستاره با لبخند نگاه ماین
 . چدیبپداد تا دور خودش  مایبه ن  ییدو نفر جا داشت و مرد پتو ی برا

  یو در یآجر   ی وارهایبا د ی اخانه ی جلو ن ینگذشت که وارد روستا شدند. ماش ی ادیز زمان
 شد و در زد. ادهیپ  ن یرنگ متوقف شد. مرد از ماش یکرم

 : دیاز داخل خانه به گوش رس یزن ی صدا
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 بله؟  -

 خانوم... رجب!  نیر یمنم ش -

رنگ  ی ابا قوس کم و قهوه  ییو ابروها یتک پلک ییهاچشم  ،ی انقره  ییمسن با موها یزن 
 در را باز کرد، نگاهش مهربان و گرم بود. 

 . می سالم، مهمون دار -

  رونیسر از درگاه ب نی ریو ستاره اشاره کرد. ش مای را گفت و با چشم و ابرو به ن نیا رجب
  ظاهرشان ذهنش را پر از سؤال کرد، اما دن یانداخت. د  مایبه ستاره و ن  یآورد و نگاه

بعد بگذارد و با   ی را برا اش ی ها را آورده بود باعث شد کنجکاوکه دامادش آن نیهم
 :ردلب باز ک  ییروگشاده 

 .  دییچشم. بفرما  ی سالم مادر، قدمتون رو -

و    نیریش  ی هاتعارف  یبه هم، آهسته رو به زن سالم کردند و در پ یو ستاره با نگاه  ماین
و مدام تعارف   داشتی جلوتر قدم برم فشیظر ی ه خانه شدند. زن با جث اط یرجب، وارد ح

و خاک بود. آغل   زهیاز سنگر  دهی پوش اط ی. حستادندیا اط یح ی انه یو ستاره م مایکه ن کردیم
  یکوچک یواری هم چهار د اط یاز ح ی او گوشه  خوردیبه چشم م  وسفندهامرغ و خروس و گ

 :دیکه ظاهرا توالت بود. زن به عقب برگشت و پرس  شدی م ده ید

 ! ن؟ی سادیپس چرا وا  -

 زده جواب داد: کرد و خجالت  مایبه خودش و ن ی ااشاره  ستاره

 داخل!  میایب شهی م فیفرشاتون کث  م،یفیو کث یِگل  یلیما خ -

 زد و گفت:  یلبخند مهربان  نی ریش

حمام   کنمی . تا موقع من آب رو گرم منی ایگرم ب دی بخور  ی اول چا دینی بش ست،ی ن یطور -
 .  دی بر
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سر به دخترک فهماند تا   ی را نداشت، با اشاره شی پاها  ی رو ستادنیطاقت ا گریکه د ماین
به   کیجا نزدآورد و وارد خانه شدند. همان   رونی درب ب ی را جلو شی ها. جوراب فتدیراه ب

ا ننشستند. سالن با دو  هفرش   ی نشستند. هرچقدر رجب تعارف کرد، رو یروفرش ی در، رو
. رجب خوردی کنج خانه به چشم م یکوچک یده شده بود و بخاری پوش یفرش دوازده متر

. مرد تمام  د یرسی پچ پچ حرف زدنشان به گوش م  ی به آشپزخانه رفت و صدا نیر یهمراه ش
 مادرزنش گفت.  ی بود را مو به مو برا دهیو ستاره شن مایراه از زبان ن ان یآن چه را که م

 که پر از آب گرم بود وارد سالن شد و گفت: لی پارچ است کی بعد، با دو لگن و   یلحظات

وصل بشه! اجاقمون با کپسول روشنه،   ای زود  نیگفتن قراره هم م،یهنوز گاز ندار  -
 آماده بشه.   حمام ی تا آب گرم برا دی بشور جان یبا نفت. دست و صورتتون رو هم مونیبخار

 ی آب گرم گرفت. جا  ریرا ز شیهاو ستاره آهسته تشکر کردند و ابتدا ستاره دست  ماین
را شست و   اشده ید بیآس ی هاو لطافت دست  ی. با نرمدی و لب گز  سوختی ها مزخم

 به صورتش زد. رو به مرد گفت:  یآب

 حتما تا االن خانوادم نگران شدن!  رم؟یبا تهران تماس بگ یچجور -

خب  یول دهی . خوب آنتن نمد ی زنگ بزن ارمیم دیبخور ی چا هیرو زدم به شارژ، تا   می گوش -
 حرف زد. شهیم

لگن گذاشته و   ی را تو شی افتاد که پاها مایکرد و نگاهش به ن یلب تشکر  ر یز  ستاره
متأثر شد و ابرو در هم   تیدر آن وضع دنشی. از دفشاردی هم م ی را با درد رو شیهاپلک 
 . مرد رد نگاه ستاره را دنبال کرد و گفت: دیکش

 زخماشو!  می بندیچرب کنه. م ارمیاالن واسش پماد م ،ینگرانش نباش آبج  -

  شیهاو گونه  دیپلک باز کرد و نگاهش را به ستاره دوخت، دخترک نگاهش را دزد ماین
به   ختهیرا آم ندیخوشا ییما نشست و گر ماین  ی هالب  ی رو ی رنگ گرفت. لبخند محو

به سالن، نگاه از ستاره برداشت.  نیر ی. با ورود شکردی در وجودش احساس م ب یغر یحس
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از آبنبات و کشمش در دست داشت.   یظرف داغ، ی دو استکان چا ی حاو یکوچک ینیس
 گذاشت و گفت:  نیزم ی را مقابلشان رو ینیس

به روزتون اومده! خدا نگذره ازشون. باز خوبه رجب به خودش   یدامادم بهم گفت چ -
  ی زن کنار جاده برا هی  شیچند وقت پ نی هم د،یدونی جرأت داده واستون نگه داره. آخه م

 ی حرفا! راننده بنده  نیو از ا  دهی کمک، شوهرم رو مار گز  ی که آ دادهیدست تکون م نایماش
که  یمرد رو با هر چ  نیآب در اومدن و ماش زن و مرد دزد از ته،که نگه داش نیخدا هم

 روزا اعتماد کردن سخت شده.  نیداشته و نداشته بردن. ا

 جواب داد:  ی لبخند مچهیبا ن  ستاره

ترس به دلمون افتاد، اما   م،یشد  یآقا رجب وارد فرع نی با ماش یآره، راستش ما هم وقت -
 ! می جز اعتماد نداشت ی اچاره 

 با خنده گفت: نی ریش

 نداشتم!  ی مادر، منظور بد یری به دل نگ -

 . اعتماد کردن به آدما سخت شده! دیرو گفت قتینه... حق -

 را مقابل دخترک گرفت و لب زد:  ی استکان چا نی ریش

 بفرما دخترم، بخور سرد نشه. -

ظرف   ما یبخواهد آبنبات بردارد، ن کهن ی دست دراز کرد و استکان را گرفت، قبل از ا ستاره
 کشمش را مقابلش گرفت و گفت:

 با کشمش بخور، بهتره!   -

 *** 

به خانه  ، ی پر کشمکش دادگاه ی جلسه  کی از ظهر گذشته بود که سجاد خسته از  یساعت
  شیاعصابش را ب یدست دراز ی هاده دخترش افتاده بود، پرون ی که برا یآمد. بعد از اتفاق
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. عزمش را جزم کرده بود تا انداختی و قلبش را به تالطم م ختیریبهم م شیاز پ
  ایلذت زود گذر خود، روح زن   ی برا ،یوانیح ییو با خو متما یرحمیرا که با ب ییمردها
  نیا ی ترهاها و دخرا محکوم کند. هر کدام از زن کردندی و تکه تکه م کشتند ی را م یدختر

و قلبش    گرفتی بار ستاره مقابلش جان ماشک  ی ها چشم   د،یدیها را که مدست از پرونده 
.  دندیکشیبودند متحرک که فقط نفس م  ی ازده بود و مرده  خی شان . نگاه همهفشردیرا م
 .یاز زندگ  یو حس زهیانگ  د،یاز هر ام یخال

 ی هی و کنا شیبردارد، ن ی قدم یآشت  ی برا خواستی ستاره بود، اما هربار که م دلتنگ
نزند.   یاز آشت یتا حرف بست یرا م ش یو راه گلو خوردی و تاب م  چیگوشش پ  ی تو انیاطراف

  ی ها گرفته و با صدادست  انیکه صورتش را م دی مبل د ی را رو حانهی وارد خانه که شد، ر
 جلو رفت.  سرمه یگذاشت و آس یکناررا  فشی . ک کندی م  هیبلند گر

 شده؟!  یجان... چ حانهی... رحانیر -

 سرش را باال گرفت و هق هق کنان لب زد: حانهیر

. آهت دامن دخترت رو گرفت  ی راحت شد آبروتی سجاد... از دست دختر ب ی راحت شد -
 ام... نشد بچه  ری آخر! عاقبت به خ

 : دیپرس یسر داد و سجاد تمام تنش به لرز نشست و با آشفتگ  هیباز گر و

 شده، درست حرف بزن!   یچ حانه؟ یر یگی م یچ -

 گفت:  ادیکرد و با فر  هیبلندتر گر حانهیر

 از دستش... دخترم ُمرد!   ی ستاره ُمرد... راحت شد -

 را لرزاند.خانه  ی هاستون  رشیرا به عقب هل داد و نف حانهیر ظ یو با غ  دیی دندان سا سجاد

 سرش اومده؟  ییشده؟ کجاست؟ چه بال  ی ِد درست حرف بزن... ستاره چ -

 کنان گفت: مبل، در خودش جمع شد و ناله ی رو حانهیر



 2 خواهر خوانده

 
114 

 

از ستاره و   ی. خبرشهیم یسوزش ی آت خونهی... تو چا یسفر کار ه یبا همکاراش رفته بوده  -
 ی چهی از در دهی گفت شواهد نشون م سیپل ش، ی ساعت پ کیاز همکاراش نبود.  یکی

تا  زدمی ستاره هم اون اطراف نبوده، هر چقدر بهت زنگ م ن یتوالت فرار کردن چون ماش
دنبالم که االن زنگ زد گفت    ادیب  خواستی حامد م ، ی دنبالش در دسترس نبود می بر ی ایب

 کردن.  دای ستاره رو تو دره پ ی سوخته  نیکه ماش

 ی و تنش به عرق نشسته بود. اشک از گوشه  آمدی اال مب یسجاد به سخت ی هانفس
 لب زمزمه کرد:  ریاش راه گرفت. زگونه  ی و رو   دیچشمش لغز 

 اس... دروغه! جان... بابا... دروغه، دخترم زنده ستاره  -

را وادار کرد تا از جا بلند شود و در را باز کند.  حانه یر  فون،یآ یدر پ یپ ی هازنگ  ی صدا
سجاد  ی لرزان خودش را به خانه  ی هازده، با قدم و بهت  دهی، رنگ پر حامد همراه الهه

 رسانده بود.  

. حامد با اخم  دی بلندتر شد و الهه را در آغوش کش حانهیر ی هاه یگر  ی خانه که شد صدا وارد
 زد:  بینه

 !  ؟ی . چرا شلوغش کردستی معلوم ن  یزی صبور باش زنداداش، هنوز که چ -

 لب زد: یبا درماندگ  سجاد

 شده حامد؟ چه خبره؟!  یتو بگو چ -

داشت   یکه سع یدر حال ،یجانی و ب فیضع  ی زد و با صدا واریرا به د اشه یتک حامد
 بغضش نشکند گفت:

رو جواب   یگوش دمیو حالش چطوره که د دهی کجا رس نمیصبح زنگ زدم ستاره تا بب -
بعد زنگ زد که  قهیچند دق هیکنه.  یر یگیتا پ ینگران شدم و زنگ زدم به هست  ده،ینم

  یکی دعوا شده و ستاره اون لحظه توالت بوده.  خونهیراه تو چا  ن یشرکت گفتن، ب ی مهندسا
. شهیم یسوز  شیجا آتکه اون  رونیب رن یم خونهی از چا  هیبق وستاره    یپ رهی از مهندسا م
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گفتن   می رو هم که فرستاد ن یتوالت شکسته و مشخصات ماش ی چه یاولش گفتن در
سوخته از تو دره   ی جنازه  هیرو با   ن یبعدش زنگ زدن که اون ماش یاحتماال فرار کردن. ول

 کردن.  دایپ

  شیهازانوها گذاشت و شانه  ی ُسر خورد، سرش را رو واری نشد و کنار د ش یهااشک  فیحر
 .  دیلرزی م ه یاز گر

زانوها  ی و توان حرف زدن نداشت. حامد سر از رو کردی زده فقط نگاه مبهت  سجاد
 برداشت و گفت: 

اون   دی . اصال شاستین ی. هنوز از اون همکار ستاره خبریکالنتر می پاشو داداش، پاشو بر -
 جنازه هم ستاره نباشه! 

 اشی شانی. عرق بر پدیلرزی به وضوح م شیهابا رخوت از جا برخاست و دست  سجاد
جلو   د،ی. حامد که ضعف و لرزش تن سجاد را دزدی م ی دیبه سف شیهانشسته بود و لب 

حامد   ینرفته بودند که گوش  ی را گرفت تا کمک کند قدم بردارد. چند قدم شیرفت و بازو 
و با   د ی را باال کش اشینیانداخت، ب یگوش ی ور  اسناشن ی به شماره  یزنگ خورد. نگاه

 خش دار جواب داد: یی صدا

 بله؟  -

 که قلبش را لرزاند...  دیاز پشت خط به گوش رس  ییآشنا ی صدا

 الو... عموجون  -

 باال رفت:  شیبه گوشش چسباند، صدا  شتر یرا ب یسجاد را رها کرد و گوش ی بازو

 ؟ یی ستاره... عموجون تو -

 ها حبس شده بود.د شد و نفس حام خ یهمه م هانگاه 

 آره عموجون... منم، خواستم بگم... -
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 : دی و حامد دستپاچه پرس شدیقطع و وصل م  صدا

 الو... ؟ییستاره... ستاره جان... کجا -

 را به گوش حامد برساند بلند شد.   شیهاستاره که تقال داشت حرف  ی صدا

 روستام... من... هیالو... الو عموجون... من تو   -

 گفت:  تیو عصبان  یتماس قطع شد و حامد با کالفگ بارن یا

 اه... قطع شد!  -

 هولناک گفت:  سجاد

 ...ری شو بگتو زنگ بزن، شماره  -

 . دیستاره به گوش رس ی که صدا د ی نکش یحامد شماره گرفت و طول بارن یا

 الو... عموجون... -

 حامد بلند شد: دای فر ی صدا

 تو؟  ییستاره... کجا -

 !  میی روستا هی. من االن با همکارم تو دنی رو دزد نمی)... ( ماشی تو روستا -

 : دیو پرس  دیستاره لرز  ی دوباره  ی صدا دنیحامد از شوق شن ی هالب

 زم؟ یحالت خوبه عز  -

 ... خبر... سی ... به پلدیآره عموجون، نگران نباش -

 ستاره را بشنود. ی هاتالش داشت تا حرف  یصدا قطع و وصل شد و حامد با کالفگ  باز

 ... میاحتماال تهران باش  گهیتا دو ساعت د -
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 : دی پرس طاقتیسجاد ب  د،یکش یاز سر آسودگ  یقطع شد و حامد نفس  تماس

 شد؟ کجاست؟  یچ -

 سر تکان داد و لب زد: حامد

روستاست و تا چند   هی. االن تو دنی رو دزد نشیحالش خوبه، ماش دمی اندازه فهم ن یهم -
 تهران!  گردهی برم گهی ساعت د

 زمزمه کرد: یحالی داد و با ب  رونینفس ب حانهیر

 شکرت... ایشکرت... خدا ایخدا  ی وا -

و   د یُسر خورد. الهه سمت آشپزخانه دو واریکنار د رمقی نداشت و ب  ستادنیتوان ا  گرید
 تازه کنند.  ییو سجاد گلو حانه یآورد تا ر وانیبرداشت. همراه ل خچالیز پارچ آب سرد ا

 *** 

روستا   یخانم، همراه رجب به کالنتر ن یریش ی کوتاه در خانه ی بعد از استراحت مایو ن  ستاره
آلود، کاپشن  گل  یبا شلوار فاستون  مایتهران شدند. ن یراه سی پل نیجا با ماشرفتند و از آن 

کنار  نیعقب ماش  یصندل ی که از رجب گرفته بود، رو  یخیاسپورت م ی هاو کفش  یخلبان
هم فشرد    ی را رو ش یهاانداخت و لب ماین ی به سر تا پا ی. دخترک نگاهبودستاره نشسته  

دور نماند و با اخم   ماین نی زبی اش از نگاه تفرو خورده  ی اش را قورت دهد. خنده تا خنده 
 :دی آهسته پرس  یفیظر

 ؟ی خندی به من م -

 انداخت و سر جنباند. یجلو نشسته بود، نگاه  یکه صندل یسیبه پل یچشم ر یز  ستاره

هم اصال   یکاپشن خلبان ،ی دار شدخنده  ،یخیو کفش اسپورت اونم م ی ابا شلوار پارچه  -
 ...یستیمهندسا و رئيسا ن هیشب گه ی! کال دادیبهت نم

 سرش را جلو برد و لب زد: مایو ن دی خند  صدایب
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  یفهمیسرت و چند ساعت اضافه کار نگهت داشتم م   ختمیکار ر یفردا که تو شرکت کل -
 نه؟!   ایمهندسا هستم  هیشب

به  یآلود نگاهبود، اخم  دهیرا از پشت سر شن  زشانیر ی هاو خنده  پچ پچ  ی که صدا سیپل
 : دیپرس ی خشک و جد یانداخت و با لحن نهیآ

حال بد و نگران، تو   هیو االن با  ن؟یشما ُمرد کردنی هاتون فکر مخانواده  دیدونی م -
 تهران منتظر شما هستن؟!   یکالنتر

اش را قورت داد. خنده  مایانداخت و ن ری رنگ گرفت، سر به ز شیهاو گونه  دیلب گز  ستاره
 کرد و لب از لب برداشت:  ی اتک سرفه 

 . میباهاشون صحبت کرد یاوم... بله. تو کالنتر  -

نزدند.  یبه مقصد حرف   دنیسکوت کردند و تا رس  مایسر جنباند و ستاره و ن دیی با تأ سیپل
شدند   ادهی که پ سیپل نی. از ماشدندی شدن هوا نمانده بود که به تهران رس کی تا تار  یزیچ

گرفت. تنش به لرز    دنیتپ ی بش بنا قل د،یماند. پدرش را که د  رهینگاه دخترک به روبرو خ
و گرما  یعرق بر بدنش نشسته بود و احساس خفگ یسرد، طور  ی هواافتاد و در آن 

مقابل    کهن ی است. از ا ستادهی آفتاب در دل تابستان ا می تابش مستق ریکه انگار ز کردیم
قدم برداشت و جلو رفت. نگاهش   یشود، هراس داشت. به سخت  ریتحق ما یچشمان ن

بود.   ستاده ی مقابلش ا  یظیغل اخم پدرش بود که با   ی سرخ و برافروخته  ی هابه چشم  رهیخ
 لرزانش تکان خورد. ی هابه زحمت آب دهانش را قورت داد و لب  ستادی که ا شیروبرو 

 س... س... سالم... سالم بابا!    -

. کردیو مضطرب نگاهش م  دی فکش د ز یپدرش را با حرکت ر ی هاشدن دندان  فشرده 
خورد و پلک بست. نفسش حبس شده بود که ناباورانه  یپدرش که باال رفت، تکان دست

ستبر پدر را مقابل  ی نهیخودش را در آغوش پدرش احساس کرد. پلک باز کرد و س
  ی . صدافشردی را در آغوش گرفته و م وکه با تمام توان ا ییهاو دست   دی د شیهاچشم 

 :دی مرتعش سجاد را کنار گوشش شن
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 ...زمی . عزدمیبغلت کردم، صداتو شن گهیبار د  هیشکر، خدا رو شکر که  خدا رو  -

  تیلحظات واقع نیرا آهسته باال برد، باور نداشت که ا شیهاو متعجب دست  زدهبهت 
و از خواب   ندیبی ها را مشانه یخال  ی جا د،یا یب نییپا  ش یهااگر دست  کردی باشد و حس م

را که  تیپدرش گذاشت. واقع  ی هاشانه  ی رو یآورد و به نرم  نییرا پا ش یها. دست پردیم
نشست و با تمام وجود عطر آغوش پدر را به مشام   شیهاچشم لمس کرد،  اشک شوق در 

 . ختیر  رونیب یدر پ یپ ی هارا با اشک  شی های و دلتنگ دیکش

 . دیکش رونی ب شاننی ری ش ی ایسرباز پدر و دختر را از رو  ی صدا

 داخل، جناب سروان منتظرن!  دی اریب  فیتشر  -

 گفت:  ی لبخند مچهیدو از هم فاصله گرفتند، سجاد با ن هر

 . ی اخسته  یل یخونه. حتما خ میری کنن م لیدخترم، پرونده رو تکم می بر  -

 فشرد و متبسم لب زد:   یدست پدرش را به گرم یبا شوق و ناباور  ستاره

 !  می بر  -

افتاد.  مای که نگاهش به ن رفتندی م یساختمان کالنتر  ی هم سمت درب ورود دوشادوش
را   مایو لذت شده بود که وجود ن جان یناب غرق در ه ی پدرش و آن لحظه  دنی آنقدر از د

 فراموش کرده بود.   یبه کل

نگاهش را  ری . دخترک مسکردی و نگاهشان م ستادهیکنجکاو و پرسشگر کنار درگاه ا  ماین
 ال پدرش قدم برداشت.  دنب ری داد و سر به ز  رییتغ

 *** 

مبل نشسته و چشم   ی آلود رواخم  اوشیخانه حاکم بود. س ی بر فضا نی سهمگ  یسکوت
کرده   دایپ  هانین نیماش ی شهی ش ی دوخته بود به آن دست خط زشت و ناهمگون که رو

  یتو آسمون، آب بش یبر ینوشته شده بود:» پرنده بش  یکاغذ با خودکار مشک ی بود. رو
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هزاربار    یکه روز کنمیم یاما کار کشمت،ی. نمزمیری من زهرم رو بهت م ن،ی زم ری ز یبر
 !«  می پورسل هان ین م ی! بچرخ تا بچرخیمرگ کن ی آرزو

سکوت خانه  بشیبا نه خوردی و خون، خونش را م زدی خانه قدم م انیم یکه عصب حسام
 خودش فرو رفت. کاناپه در  ی رو هانیرا در هم شکست و ن

 ؟یکنی چوب تو لونه زنبور م یریدلت که م ریزده ز یبگم؟ خوش ید آخه من به تو چ  -
 ! زم؟یسرم بر  یمن چه خاک ارن یسرت ب  ییبال  هینشو؟   ای لع ریگی نگفتم پ

 مرتعش از بغض، لب به اعتراض باز کرد:  ییبا صدا هانین

زنگ زد گفت برزو آزاد   دای رفته و ادتونینداره! مگه  ا یبه اصالن و لع یربط  ه،یکار برزو  نی ا -
 کرده.  دامی شده دنبال منه؟ حتما اون پ

 : دیاش غر شده   دیکل ی هادندان  انیاز م ظی با غ حسام

کار  ن ی کنه؟ ا دات یپ خواستهی م یچجور میِزر مفت زده، ما از اون خونه رفت هیبرزو  -
معلومه که به  ی دخواست طالق فرستادواسش دا ، ی کمپ خوابوند ی اصالنه... زنش رو برد

 اس! خوِنت تشنه 

 گفت: کردی را تماشا م هانیکه تا آن لحظه سکوت کرده بود و بحث حسام و ن اوشیس

زنگ   هی.  میکن یفکر  هی د یتو خطره و با هانیاالن ن نهینداره، مهم ا  یبرزو فرق  ایاصالن   -
 .تی شکا  ی جلو پامون بذاره برا یراه حل قانون دیشا  لهی حامد، داداشش وک  نیبزن

 اش را تکان داد و با تحکم خطاب کرد:انگشت سبابه  هان،یبه ن رو

! حتما با من  یر یکجا تنها نم چی تموم نشده ه هیقض  نیا  یخوب گوش کن دختر... تا وقت -
 ؟ ی دی فهم ،ی ری حسام م ای

 لب زد: ریسر به ز  هانین

 . دکتر گفت زود به زود بهش سر بزنم. بعدم کالس دارم.ایلع دنیبرم کمپ، د دی صبح با -
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 کاناپه کنار دخترک نشست و نفسش را آزاد کرد.  ی رو حسام

. خودتم  شیبره سر خونه زندگ  یفرستی م رون،یب یاریرو از کمپ م ایلع یری صبح م -
 نه!   ایبوده  ییایلع یکنی فراموش م

 را به حسام دوخت.  نشیو نگاه خشمگ دی از جا پر هانین

  دواریام شی بدبخت رو که تازه به زندگ  ی ای! از ترس جون خودم، لع؟یگ یم یچ یفهمی م -
بوده، هر کار کرده، اول و   یهر چ  ا یلع م؟یاز زندگ  نمیبی م ریشده ول کنم تو اون جهنم؟ خ
  ایمن لع د،یکنی م یخوب و خوش زندگ  دیدار ی دی رو بخش یآخرش مادرمه. چطور تو طوب

 نبخشم؟ کمکش نکنم؟!   رو

نشست و نگاهش را به   شیابروها نی ب یفیمسکوت و خاموش نشسته بود، اخم ظر  یطوب
 مداخله کرد:  اوشی دوخت. س نیزم

تا آسمون فرق داره.   نیزم ایبا لع یطوب ی ه یقض هان؟یوسط ن یکشیرو م یطوب ی چرا پا -
 باشه. شی به حسام حق بده نگران تو و زندگ  یمادرته ول ایآره لع

 و گفت:  د یغلت هانین ی هاگونه   ی رو اشک

 ی. طفلسه یالتماسش کردم تا قبول کرده ترککنه، تا جرأت کرد دادخواست طالق بنو  یکل -
  رهی بگ ادی یاطیخ خوادی بار رفتم مالقاتش گفت م  نی شده که آخر دواری ام یاونقدر به زندگ 

  یکی! خود منو اگه ی که بود یدونفردا برم بگم برو همون سگ   هویکار کنه. حاال  رونیب ادیب
 !  شم؟یم یبودم، چه حال شی که دو سال پ یزارتو همون لجن  دونهدوباره برگر

 را پاک کرد و رو به حسام لب زد:  شیهاسرانگشتان اشک  با

رو ول   ایلع یگیکه م یرحمیب  یلیحسام، خ دونستمی حرفا م نی تر از امن تو رو مهربون  -
 کنم به حال خودش! 

 جا برخاست و با قهر سمت اتاقش رفت. از
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 *** 

گوشه   ی . دلش براگذشتی م یها دوراش بعد از ماه از برگشتن ستاره به خانه  یساعت
بود و   دهیچیکباب در خانه پ  یخوش شام ی خانه و خاطراتش تنگ شده بود. بو ی گوشه 
 . دیرسی مجلز ولز روغن به گوش  ی صدا

کاناپه کنار پدرش   ی از تن، رو ی بردن خستگ رونی حمام مفصل و ب  کیبعد از   دخترک 
را که در  ی اچشم گذاشته بود و چند برگه  ی مطالعه را رو یلیمستط نکینشست. سجاد ع

چانه گذاشت و با لبخند پدرش را نگاه   ری. دست ز کردی دست داشت به دقت مطالعه م
 . کردیم

 ! برو به مادرت کمک کن.شهی ُزل بزن به من... حواسم پرت م جان یا  نینش -

را دور گردنش قالب   شیهابرداشت سمت پدرش، دست  زیرا گفت و دخترک خ ن یا سجاد
 . دی اش را محکم بوسکرد و گونه 

 برگشتم خونه! بابا عاشقتم... شهی رم نمچقدر دلم تنگ شده بود؟ هنوزم باو یدونی م -

 زد و نگاهش را به ستاره دوخت. ی تلخند سجاد

 خوشحالم ستاره، اما...   یبرگشت کهن ی از ا -

 داد. رون یاش را بو نفس حبس شده  دی را بلع حرفش

 انداخت، لب زد: ریدر هم رفت و سر به ز  شیهاسگرمه   ستاره

 آره؟  یاما هنوز از دستم ناراحت -

 تکان داد و گفت:  ن یسرش را به طرف سجاد

 شهی فراموش کرد، اما م شهی. نممیدر موردش حرف بزن گهید خوامیولش کن... اصال نم -
 کم به مادرت کمک کن.  هیحرفش رو نزد. پاشو... پاشو برو 
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گوجه و   ار،یفرو افتاده از جا برخاست و سمت آشپزخانه رفت. چند خ ییهابا شانه  دخترک 
برداشت تا ساالد   یی. چاقو خوردی به چشم م زی م ی شسته شده داخل ظرف، رو ی کاهو

سالم  ی صدا   خت،یدر آو ی جلو  یجالباس ی . کتش را که رودیآماده کند که سدرا از راه رس
 بلند گفت:  ی رفت و با صدا رون ی انه باز آشپزخ یخوشحال  ا. ستاره بدیگفتنش به گوش رس 

 !  یسالم داداش، خسته نباش -

 نشست، لب زد:  شی ابروها نیب ی ستاره ثابت ماند و اخم ی سدرا رو نگاه

 !  ؟ی برگشت -

را خاموش کرد و از  تابهیماه ریکباب را داخل ظرف گذاشت. ز  ی شام نیآخر  حانهیر
 آمد؛ رو به سدرا گفت:  رونی آشپزخانه ب

شد مادر! خدا ستاره رو دوباره بهمون داد. صبح بهم خبر    یامروز چ یدونی نمسدرا  ی وا -
 دادن ستاره...

 کاره ماند.  مهیبست و ن خی بلند و معترض سدرا در دهان  ی با صدا  حرفش

  یآره؟ گند زد به آبرومون، گند زد به زندگ   گهیتموم شد، رفت د یهمه چ یعنی  گهیاالن د  -
 که خدا دوباره بهتون ستاره رو داده؟!   نیمن، بعد برگشته خونه و شما هم ذوق کرد

 از جا برخاست و تشر زد:  سجاد

 چه طرز حرف زدنه؟  نی سدرا! ا  نیی پا اریصداتو ب -

 : دی به پدرش، دستش را در هوا تکان داد و پرس رو

 برگشته؟   ییرو چه حساب، با چه رو خواد؟یم یچ جان یدختره ا نیبابا ا -

 : دیمتعجب و مستاصل نال حانهیر

 ! ؟یگ یم ی چ ه؟یسدرا! خواهرته... دختره چ -
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 ... کدوم خواهر؟  دختره  ن یبه خاطر ا ره یگی داره طالقشو از من م ترایم -

 زد:  ادیشد و فر رهی نفرت به ستاره خ با

 تو!   ایاس  خونه ن یمن تو ا ی جا ای ازت متنفرم.  ؟یفهمیازت متنفرم... م -

کرد. سجاد به دنبالش قدم   لشیقهر سمت اتاقش رفت و شروع به جمع کردن وسا  با
 برداشت و گفت: 

منم که  ،ی هنوز که طالقش نداد شه؟ی درست م یسدرا؟ با رفتن تو چ یکنی چکار م -
 دارم... 

 زد: ادیو فر  دی تختش کوب ی ضرب رو که از کمد برداشته بود را با ییهالباس  سدرا

 و خالص...   ره یگی واسم؟ داره طالقش رو م نیتا حاال چکار کرد شه؟یبا موندنم درست م -

. هراسان و با  دیلرزی م شی هابود و دست  سی وارد اتاق شد. صورتش از اشک خ  ستاره
 سمت سدرا رفت و ملتمسانه گفت:  اط یاحت

 .کنمی درستش م زنم،یحرف م  ترایبا م رمیودم م داداش... تو رو خدا آروم باش. خ  -

گردنش برجسته شده بود. با خشونت ستاره را به عقب هل   ی هاصورتش سرخ و رگ  سدرا
 زد: بیداد و نه

 .یدرستش کن خوادی نم ،یزی! گند نزن به چ نمتینباش! نب  میخفه شو... تو فقط تو زندگ  -

و خواهشمند لب    دیدخترش را در آغوش کش حانهی شد. ر لش یمشغول جمع کردن وسا  باز
 زد:

   ؟یبر ی خوای . کجا ممیکنی درستش م میزنی حرف م نیآروم باش پسرم، بش -

را باال   شی کرد. صدا تشانی اتاق هدا رونی را گرفت و همراه ستاره به ب  حانهیر  ی بازو سجاد
 برد:
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  نویا  یسدرا اگه رفت  یبره؟ ول  بکنه؟ کجا رو داره تونهی چکار م ییتنها نم یبذار بره... بره بب -
 !شهی تر از قبل ممصمم  مش یکه به تصم گردهی بفهمه نه تنها برنم  ترای مطمئن باش، م

آمد. ستاره خودش را از   رونیاز اتاق ب  لش،ی از وسا  یکه سدرا با چمدان کوچک د ینکش یطول
 .  دیمادر آزاد کرد و سمتش دو ی هاحصار دست 

خانجون. باشه   ی خونه  گردمی . برمرمی االن م نیبه خدا هم رم؛ی داداش تو بمون من م -
 نرو داداش... تو رو خدا. م،ینیبی نم گهید

ها و لرزش محسوس دستانش، دل سدرا را  دست  ی دست برادرش را گرفت. سرد مچ
 ی را رو هادخترک ماند. پلک   ی از اشک و پرتمنا س یخ ی هابه چشم  ره ی لرزاند. نگاهش خ

 آمد:» بمون!«   رونیاز دهانش ب یکلمه به سخت  ک یانداخت. تنها   ری هم فشرد و سر به ز

زانوها نشست و صورتش را با   ی جا رورا گفت و سمت اتاقش برگشت. ستاره همان  نیا
 .  دیرسی به گوش نم ییصدا اش،ه یگر   ی ها پوشاند و جز صدادست 

 ی همه حانهیاز شام دست نخورده ماند و ر ی دایغرق در سکوت و اندوه بود. مقدار ز  خانه
غم بغل    ی اتاق خودش، خلوت کرده و زانو ی گذاشت. هر کس گوشه  خچالیغذا را داخل 
 گرفته بود. 

شرکت   یساعت کار  نکهیرفت. قبل از ا رونیاز خانه ب گری د ی فردا ستاره زودتر از روزها صبح
 جا مشغول کار بود. آن   ترایرساند که م یشگریشروع شود، خودش را به آموزشگاه آرا 

  شیهامشغول عوض کردن لباس  ترایدر سالن نبود. م یکس شگرهایاول وقت بود و جز آرا 
طور که و پهنش را باال پراند و همان  یمشک ی . متعجب ابروهادی بود که ستاره را د

 جلو رفت و لب زد: ستبیروپوش را م ی هادکمه 

 ؟ یستا... ره! خودت -

 جلو رفت و آغوشش را باز کرد: ییبا لبخند دندان نما  ستاره

 !  تراجون؟یم یسالم... خوب -
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 را بغل گرفتند.  گر ی کدیمتقابال آغوش باز کرد و    زین ترایم

   ؟یچقدر دلم برات تنگ شده بود ستاره... خوب ی وا -

رنگ   یالغرتر شده بود و حت یلیبه نظرش خ د؛ یچرخ ترای صورت م ی نگاهش رو ستاره
  شی و شهال  یمشک ی هابود و چشم  بای وجود هنوز هم ز نی . با ادیرسی به نظر م دهی پر
 . دیدرخشیم

 قربونت، خوبم. دل منم تنگ شده بود. -

نشستند   های صندل ی و صحبت کنند. رو نندیاز سالن دعوت کرد تا بنش ی ارا به گوشه  ستاره
 گفت:  ی و ستاره با لبخند محو

 که مزاحم کارت بشم.   مونم ینم ادیسرزده اومدم. ز  تراجون یم دی ببخش -

 دم. خوشحال ش ی لی! اتفاقا خه؟یچه حرف نیا  زم،ی نه عز -

 انداخت و آهسته گفت:  نیینگاهش را پا  ستاره

 کرد!  ی ... بابا باهام آشتیعنیراستش... من برگشتم خونه.  -

 کش آمد و با ذوق لب باز کرد: ترا یکوچک م   ی هالب ی رو لبخند

 واست خوشحال شدم.  یلی! خ یهم عال یلیخ -

 مکث ادامه داد:  یو با کم دیلب کش ی زبان رو ستاره

 ...نیسدرا و تو! شما همو دوست داشت  یعنیمن سدراست...  ی االن غصه  -

 حرف زدن را به دخترک نداد و گفت: یادامه ی اجازه  ترایم

هم دوستت دارم و حساب تو از سدرا   یلیخوشحالم. خ یلی خ دنتیستاره، من از د  نیبب -
االن تمومش   نیو سدرا، بهتره هم من نیب ی هی واسه قض ی واسم جداست. اما اگر اومد

 !  یو بر یکن
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 المبار لب باز کرد: یابرو کج کرد و با نگاه ستاره

داره  یدونی. سدرا عاشقته... نمدونمی من عذاب وجدان دارم، من خودم رو مقصر م ترایم -
! چشات گود افتاده، رنگ  ؟ی سابق ی ترای... تو اون مطورن ی! تو هم همکشهی م یچه زجر

 . یکشی عذاب م یتو هم دار دونمی م ،ی اده ی پر

 بغضش را فرو خورد و گفت: ترایم

سقف؟! سدرا    هی ری ز یبر ی مرد   نیبا همچ یجرأت داشت ی بهم حق بده ستاره... تو بود -
 !  کشتتی بد کتکت زد، داشت م یلیخ

فرق داشت،    هیمگه مامانم تا حاال ازش کتک خورده؟ اون قض یخب بابا هم زد، ول  -
 شده بود!   کی تحر  رتشونیغ

 تکان داد و گفت:  نیسرش را به طرف  ترایم

 مشت و لگد نگرفتت. سدرا... ریزد! ز  یلیبابات فقط دو سه تا س -

  دهیگونه غلت ی که رو یو از جا برخاست. قطره اشک دی لرز شیهارا قورت داد. لب حرفش
 لب زمرمه کرد:  ر یرا فورا با سرانگشتان پاک کرد و ز  بود

 لطفا برو ستاره... -

تالشش را کرد و تنها  نی دوخت. آخر  ترایرا به م دش یاز جا برخاست و نگاه ناام ستاره
 را به زبان آورد:  دیرسی که به ذهنش م یجمالت

  یلیاون روز حالش خ دی نشده بود از سدرا کتک بخورم. شا چوقتیجز اون دفعه، من ه -
 ی چوب حراج زدم به آبرو یچجور   میمن با سادگ   دهی سختش بوده که فهم یلیبد بوده، خ

سدرا دوستت نداشته باشه. حداقل به سدرا،   ی اندازه  یکس چوقتیه  گهید  دیخانواده! شا 
  ییجز جدا  یراه دیشاوره، شا م   شیپ دی فرصت بده. بر ودهب تونن یکه ب یبه خودت و عشق

 باشه.
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  د یباری سالن آموزشگاه را ترک کرد. باران نرم نرمک م  یکوتاه یرا گفت و با خداحافظ هان یا
را به  اشه یکرد. وارد مترو شد و تک یبه مترو ط دنیرا تا رس ریزنان مسو دخترک قدم 

هم نشسته بودند و   که کنار  ی داخل واگن زد. نگاهش افتاد به دختر و پسر یفلز ی لهیم
سرخ در دست   ی. دختر، شاخه گلدندی خندیم ز یر ز یو ر کردندی کنار گوش هم پچ پچ م

به آن دختر و پسر عاشق، ذهنش  ره یپسر بود. خ ی هادست  انیم گرشی داشت و دست د
و اشک   شدی ... با مرور خاطرات قلبش فشرده منی خودش و رام یبه دوران عاشق دیپر کش

آلود آمد و متوجه نگاه اخم  ودش. با توقف مترو به خ دی خز  شیهاآرام آرام پشت پلک 
  رهیاز نگاه خ نیاز اشک خودش شد. شرمگ سیخ ی هامتعجب پسر و گونه  ی دختر، چهره 

رفت و   رونی مترو ب را پاک کرد. از شیهاانداخت و فورا اشک  ریسر به ز   گران،یو پرسشگر د 
. وارد فتعبور کرد و سمت شرکت ر  تیجمع  ی تند و بلند از ال به ال ی هابا قدم  بارن یا

 از جا برخاست و گفت: یقیبا لبخند عم کزادیشرکت که شد، ن

که زنگ زدن   روزی. دنمتونیبی و سالم م حی... چقدر خوشحالم که صحی خانوم سپهر ی وا -
 همه نگرانتون بودن! ن،ی و گفتن شما و مهندس شهسوار گم شد 

 با لبخند جواب داد:  ستاره

 گذشت.  ری بود. خدا رو شکر بخ یممنونم، آره روز پر ماجرا و سخت -

دوش جا به جا کرد و سمت اتاقش رفت. هر   ی را رو فش یک  کزاد،یخوش و بش با ن یکم با
 ی و داخل گلدان رو دی خریرز م ایچند شاخه گل نرگس   آمد،یخودش م ن یروز که با ماش

ظهر بود که   یاز گل نبود. مشغول به کار شد؛ حوال یاما امروز خبر گذاشت،ی م زشیم
 اب داد:را جو ی برداشت و گوش توری چشم از مان اره زنگ خورد و ست زشیم ی رو یگوش

 بله؟  -

 داخل؟  انیب توننی آوردن، م ف یتشر می خانوم پورسل -

 لبش نشست و لب زد: ی رو لبخند

 . ارن یب  فیبله، تشر  -
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 پر سر و صدا وارد شد.  هانینگذشت که در اتاق باز شد و ن یلحظات

خاموشه! آخر به حامد زنگ    تی گوش زنمیزنگ م یهرچ شبیستاره که از د  یرینم ی ا -
 بال رو سرتون آورد! نی... گور به گور شه اون که ای رو به فنا داد تی زدم که گفت گوش

 و گفت:  دی نرم خند ستاره

شلوغ کن! اون بدبخت سوخت، جزغاله شد   یجورن یبعد ا  یاول سالم، بعدم بذار برس -
 گور به گور بشه!   خوادیبسه نم گهید

 و کنجکاو لب باز کرد:   نشست یصندل ی رو هانین

 !  روز؟ی شد د یچ نمی کن بب فیخب سالم، حاال قشنگ تعر  -

 . دیچرخ هانیزد و سمت ن یرا به صندل اشه یتک  ستاره

  شی جا رو به آتاون  خونه،یتو چا  ختنیشد! چند تا الت و لوت ر  ری... عدو سبب خیچیه -
. من  گشتهی و دنبال راه فرار م شهی م می گوشه قا هی   سیبا اومدن پل شونی کی. نگو  دنیکش
  شیجا فرار اونم ما رو ِخفت کرد که از اون  م،یخودمون رو نجات داد خونهیکه از چا مایو ن
من ترمز   نی رفت. نگو ماش نیول کرد و خودش با ماش   ابونیرو برد وسط ب ا. خالصه ممی بد
ُمرده   ما یمن و نرو نبرده بود  نی ماش یعنیو بدبخت افتاده ته دره جزغاله شده!    دهی بر

 ! می بود

. با تمام شدن نشستی تر مو صاف  شدیتر مدرشت  شیهاهر لحظه چشم  هانین
 تکان داد و لب از لب برداشت: نی متعجب سرش را به طرف هانیستاره، ن ی هاحرف 

 ...؟!مای! من و نما؟یشد ن یشهسوار ک  -

لب نشاند   ی رو ی خودش را جمع و جور کرد. لبخند محو یو کم دیلب کش ی زبان رو ستاره
 و با تته پته گفت: 
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باز شد. اصال همه  خمونیبود که... که خود به خود   یجور هیاصال  روزیاوم... خب... د -
اگر نه   ماین  گمی تو دارم م شی! االنم پمیرفته بود، فقط فکر نجات جونمون بود  ادمونی یچ

 ! گمیسوار م شه  ی هنوز همون آقا نمشیکه بب

 : دی زد و پرس  یچشمک ز،یآمطنتی ش ی با لبخند هانین

 ! ؟ی غش نکرد ن یتنها شد -

 یستاره جان گرفت و با لبخند تلخ ی هاروز گذشته، مقابل چشم  نی ر یتلخ و ش خاطرات
 جواب داد:

شد که    ی چ یپرسی! اصال نمیانحراف ی هابه نکته  ی داد رینه، غش نکردم. حاال توام گ -
 شد؟!  یاونجور

 و گفت:   دیخند  یبا سرخوش هانین

از   شتریب خواستی ! ستاره که نمدونستمیرو نم اتیجزئ دم،ی رو از حامد پرس اتیخب کل -
 باشد، بحث را عوض کرد.   مایحرف ن نیا

 تو چه خبر؟ مامانت خوبه؟  -

 داد و گفت:  رونی نفسش را ب هانین

همه  شهیداره رو به راه م ا ی. دلم خوش بود لعنه ک ی ما رو ول نم یبگم...؟! بدبخت یچ -
. بابا و حسامم  ارهیکرده بال مال سرم م دمیبرزو که تهد  ایاصالنه  دونمیحله. نم یچ

رو گرفتن. االنم   نمیماش چیی برم. سو ییحق ندارم تنها جا گهیدادن د چی سه پ  ریگ  دن،ی ترس
 دنبالم!  ادیم  گهیساعت د کی گفت  جانی حسام منو رسوند ا

 و لب زد:  دی خند ی نخود ستاره

 ن؟ ی گفت سی ! حاال به پلی شد  نیماشیپس توام مثل من ب -

 لب کج کرد و گفت:  هانین
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 !  میکن یکار میتون ی نم رهی صورت نگ  یتا جرم گنیم ده؟ی چه فا  یول  می گفت -

 *** 

شلوغ بود. همه  بای در سالن باشگاه بلند بود و سالن تقر یخارج دارس یآهنگ ب ی صدا
آب   یکنار سالن نشسته و بطر  یصندل ی رو مایها بودند و نبا دستگاه  نی مشغول تمر

نامعلوم مانده بود و اخم به چهره داشت.   ی ابه نقطه رهیدستش بود. نگاهش خ یمعدن
 بلند شد:  زیامبک  ی اش نشست و صداشانه  ی رو یدست

 امشب، چته؟   ی وزنه هم نزد  هیتماشا؟!  ی اومد -

 از جا برخاست و گفت:  حوصلهیب ماین

 خونه. رمی ورزش کنم، م  ستی امشب حسش ن -

 دنبالش قدم برداشت.  زیرختکن رفت و کامب سمت

 شده؟ حرف بزن!   یخب چ -

 را در هوا تکان داد و لب زد: دستش

 ... ستی ن یزیچ -

 نداشت و مصرانه گفت:  اما دست بر زیکامب

 ربط داره؟  تییدختر دا ی هی خب بگو دردت رو! به قض یناسالمت میق یهست! رف  یزیچ -

که  ینیرا از داخل کمد برداشت و ح اشی هدار خاکستر کال  ی رختکن شدند؛ هود وارد
 لب گفت:  ری ز دی پوشیم

 !  ستین ربطی ب -

 را کلفت کرد:  شی نشست و صدا یصندل ی رو زیکامب

 !  ؟یزنی حرف م  کهیت  کهیچه مرگته؟! چرا ت نمیخب درد... مثل آدم بنال بب -
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 چشم گفت:  ی با اشاره مایوارد رختکن شد و ن یجوان پسر

 !  گمیتو راه بهت م  می بر  -

رفتند؛  رونیدوش انداختند. از باشگاه ب ی را رو شانیهادو لباس عوض کرده و کوله هر
 یرا ط ری زنان مسبه باشگاه بود. قدم  ک یحال نزد نیبه هم و در ع ک ی نزد شانیهاخانه

 : دیپرس طاقتی ب زیکه که کامب کردندیم

 نه؟  ای  یگی! مرونی ب نمیخب حاال ا  -

 لبش نشست و زمزمه کرد:  ی رو  یلبخند کج ماین

 ... عاشق شدم! یچیه -

  مایپهن ن ی شانه  ی سرد پخش شد. دست رو ی بلند قهقهه زد و بخار دهانش در هوا زیکامب
 زد و گفت: 

! الحمدهلل که دستت به دهنت  یخو برو خواستگار ؟ ی چرا غمبرک زد گه ید یمبارکه... ول -
 .رسهیم

 و بدون لبخند جواب داد: تی اما با جد ماین

  سیبا پارم شهی که دو ماه نم نی ! اول ااسگه ید  زیدردم چ ه؟یمشکالت مال ی مگه همه  -
 یدونیبذاره و استقبال کنه. بعدم م ش یپا پ ی. محاله کسانی بهم زدم، هنوز همه ازم شاک

 ه؟ یطرف ک 

 سر تکان داد و کنجکاو لب باز کرد: زیکامب

 ! ه؟یک  دونم،ی نه نم -

 نشست و گفت:  شیهالب ی رو یحیمل لبخند

 ! یستاره... ستاره سپهر -
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که خنده در آن موج   یبلند شد و توجه چند عابر را جلب کرد. با لحن زیکامب ی قهقهه باز
 :دی پرس زدیم

   ؟یژله توت فرنگ -

 فورا اخم کرد و تشر زد:  ماین

 از زبونت نشنوم وگرنه... یبه بعد جز خانوم سپهر  نی... حواست باشه از ای عو -

 را کش آورد: شی باال انداخت و صدارا  شی ابروها زیکامب

 نهیعاشق س یجورن یکه ا تونن یگذشته ب ی! اون روز چکنهی م دمی اوهوک... عجب تهد -
 ؟ ی چاکش شد

 . ومدهی به تو ن شیفضول -

 و گفت:  دیلب کش ی زبان رو زیکامب 

 خانومه؟  سیپارم ی ه یخب حاال... مشکلت فقط قض -

 را باال انداخت.  شیابرو  ی داد و تا رونیب ینفس ماین

 هست!   امگهی مشکل د هینه...  -

 دوخته بود.  مایکنجکاو چشم به دهان ن زیمکث کرد و کامب یکم

به   دنایترس جورن یمعموال ا ترسه؟ی مشغوله که ستاره چرا از مرد جماعت م یلیذهنم خ -
 ه؟ یمشکلش چ یعنیبده!   ی تلخ و خاطره  ی تجربه هیخاطر داشتن 

بودند و   دهی رس یفکرانه نگاهش کرد و نامفهوم لب کج کرد؛ سر دو راهمت یلحظات زیکامب
پهنش را باال انداخت و   ی ابرو ی تا  زیو کامب ستادندی . هر دو اشدیاز هم جدا م رشانیمس

 مردد گفت: 
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از تنها بودن با   دی که شا نهیا رسهی بزنه و به فکرش م تونهیکه آدم م ی خب... تنها حدس -
 ! دهی د بی مرد، آس هی

به  دادی و آزارش م دی هراسی که از آن م یشد.فکر ترظ ی غل شی هاو اخم  دی قلبش لرز ماین
آهسته لب    مایبه هم ماندند. ن رهی در سکوت خ یهم خطور کرده بود. لحظات  زیذهن کامب

 زد:

 بوده مثال؟  یشده؟! اون آدم ک  یبه نظرت بهش دست دراز -

 : دی سر تکان داد و پرس زیکامب

 از خودش بپرس.  ؟یزنی اهاش حرف نمخب چرا ب -

 در حال رفت وآمد دوخت و جواب داد:  ی هان ینگاهش را به ماش ماین

که  خبرمی ب زایچ یلیام مطمئن شدم بهش بگم؛ من هنوز از خاز عالقه یوقت خوامی م -
 بدونم نظرم عوض بشه و منصرف بشم.   یوقت دی شا

 زد و گفت:  ی پوزخند زیکامب

  یمشکل چی... با هگهی دلش بره، رفته د نقدری! آدم عاشق همی ق شدهه... پس نگو عاش -
 نه؟!   ا یهست  ی خوایکه م یهمون ینیبب ی خوای ! تو بگو خوشت اومده، مزنهیجا نم

 آلود لب زد:و اخم  امدیخوش ن ما یبه مذاق ن  حرفش

 .ری . شب بختیی باشه. عاشق نشدم، خوشم اومده قبول؟ ممنون از راهنما  -

 را باال برد:  شی صدا  زی دور شده بود که کامب یو چند قدم دیپا چرخ  ی پاشنه ی رو

عقلتو از دست   نمیبی ! چون می بدم عاشق شد ،ی ... عاشق شدقینظرم عوض شد رف  -
احت برو ازش بپرس، مطمئنم نظرت  ر الیمنو... با خ نی... ببشهینم  تی حرف حال ،ی داد

 ! شهی عوض نم



 2 خواهر خوانده

 
135 

 

  ی هاابانیفرو برده بود و خ ب یج ی را تو شیهادست  ز،یکامب ی هابه حرف  توجهیب ماین
. خودش هم  کردی را حس نم ی . هوا سرد بود، اما سردکردی زده را گز مو باران  سیخ
  یکه گرم یوقت  دی ستاره جا گذاشت؟! شا شیخاطرات آن روز، دلش را پ  ی کجا دانستینم

کفش، جوراب و   یمثل کف یز ی از هر چ یوقت  دیشا  کرد،ها حس شانه  ی را رو شیهادست 
  شیکف پا ی هاکه نگران زخم  ی الحظه  اینکرده بود   قهیگرم کردنش مضا ی شالگردن برا

  ایبا هم حرف زدند  یردند و از هر درک  یرا تا کنار جاده ط ریزنان مسقدم  یبود؛ وقت
  چی را مرور کرد و به ه  وزداد. بارها خاطرات آن ر رونی نفسش را ب ی... با کالفگیوقت
ستاره که  ادیداشت.   یحس دلتنگ د؛یشب به خانه رس یکه وقت نیجز ا  دی نرس ی اجهینت
.  ختیفرو ر  ی دلش ُهر دنشیآن روز با د  ی و فردا نشستی لبش م ی لبخند رو فتادیم

 بکند. یفکر  دی بود تا متوجه شود مهر ستاره در دلش افتاده است و با یکاف هان یهم

قفل  ی آورد و تو  رونیب بیرا از ج د یکل افت؛یخانه  ی در افکارش بود که خود را جلو غرق 
  یآجر ی و ی کیکنار بارب ق،یآالچ  ریبود و پدرش ز  دهی چیپ اط یح ی کباب در فضا ی چرخاند. بو

 را باال برد: ش یصدا مای ن دنی. با دکردی و کباب آماده م ستادهیا

اس. مامان خانومت امشب هوس  کباب آماده  ،ی دی که به موقع رس ای ! بمایبه به... آقا ن -
 .اط یسرد منو فرستاده ح ی کباب کرده بود. تو هوا

 زد و گفت:   ی لبخند مچهین ماین

 !خب اوردنیآماده م نیزدی سالم، زنگ م -

 . میآماده نه، خودمون درست کن  گهی... مگهید نیسالم باباجون، ِد هم -

 از کباب را سمتش گرفت و لب زد:  یظرف اریرفت، خشا  قیآالچ کی نزد تا

 . امیرو با خودت ببر تا من ب نایا -

  نییها پاکباب را گرفت و سمت خانه رفت. وارد سالن که شد، گوهر غرولندکنان از پله ظرف
 آمد. 



 2 خواهر خوانده

 
136 

 

 اصال! ایزبون نفهم، ن ی درک... دختره به  -

 و لب باز کرد:  دی گوهر، ابرو در هم کش ی صدا دنیشن با

 شده؟   یسالم مامان، چ -

 سمت آشپزخانه رفت و دستش را در هوا تکان داد: گوهر

  هی. چشاش اندازه عدس شده بس گر ادینم رونیتو اتاقش ب دهی ... عصر تا حاال چپیچیه -
 !زنهی شام، داد م  ایب گمیکه چه مرگشه؟! م زنهی کرده، حرفم نم

 : دی گنگ پرس ماین

 آلما؟!    ؟یک  -

 آلود جواب داد: و حرص  دیپاشنه چرخ ی رو گوهر

 خونه هست؟   نی هم تو ا ی اگه ی از آلما دختر د ریاژدر کور! مگه غ ی نه پس... ننه -

 کنان لب زد:خنده  گذاشت،یم   زیم ی طور که ظرف کباب را روهمان  و  دی خند ی نخود ماین

 !  ؟ی اژدر کور از کجا آورد ،ی شیگوله نمک م  تیقربونت برم که وقت عصبان -

 جنباند و ادامه داد:  نی را به طرف سرش

 . زنمی باهاش حرف م رمی م -

 را باال برد:   شیبه در زد و صدا   ی ادوش برداشت. تقه  ی اش را از رورا باال رفت و کوله هاپله

 ورود دارم؟  ی آلما خانوم اجازه  -

 و آهسته در را باز کرد. دینشن یجواب

 ... اومدم!  اهللیاست...  ت یرضا ی سکوت نشانه  -
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آهسته سمت تخت   ی هاتخت چمباتمه زده بود. با قدم  ی آلما رو د؛یاتاق سرک کش داخل
 بود:  ز یآمتخت نشست. لحنش آرام و محبت  ی رفت و لبه

 اد؟ یازم بر م ی. کمکستیعصر تا حاال حالت خوب ن گهیشده آلما؟ مامان م یچ -

 هم فشرد و بغضش را قورت داد. ی که نگاهش کند، لب روآن   یب آلما

 .میکنی حلش م  ه،یکرده؟ بگو مشکلت چ تتی اذ  یکس -

 را آزاد کند.  شیخفه شده در گلو  ی تقال کرد تا صدا دخترک 

 !د یزنی گره رو گره م ای دیکنی که حل م دید  می. خواهدیفهمیخودتون امروز فردا م -

شده؟ ما امروز فردا از کجا   یچ نمیدرست بگو بب ؟یزنی حرف م هی و کنا  شیچرا با ن -
 م؟ یفهمی م  یچ م؟یفهمیم

افتاد.  شیآلما دور زانوها  ی نگاهش به دست قالب شده  مایباز هم سکوت کرد. ن آلما
. دستش جلو رفت  دیرسی کبود به نظر م یبود و دور مچش کم یدگ یپشت دستش خراش 

 و دست آلما را گرفت. 

 شده؟!   یدستت چ -

 . آهسته لب زد: دیآلما لرز  ی هاو لب دی را پرس نیمتعجب و نامفهوم ا ماین

 ! خورهیبهم م نیز آبتحالم ا -

 :دیپرس  ی در هم رفت و با تند ماین ی هااخم

 کار رو کرده؟ چرا؟!  نیا  نیآبت -

 کنان لب باز کرد:  نیفن ی ف آلما

.  ارهیرو در م یرتیغ ی داداشا ی من ادا ی بعد برا ست،ین داشی پ چوقتی ه  یآشغاِل عوض -
  ایشد که مثل وحش  داشیپ یاز کدوم گور  دونمینم  شاپ؛ی کاف م یرفته بود امی با همکالس
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که   امیاز همکالس یکیکثافت... بعدم با  ی دختره  می مچ دستمو گرفت، گفت پاشو بر
 شد. آبروم رفت... شازم دفاع کنه، دعوا خواست یم

هم    ی را با حرص رو شیهادندان  مایزانوها گذاشت. ن ی شدت گرفت و سر رو اشه یگر
 و گفت:  فشردیم

 آره؟  گه،ی پسر د یهمکالس -

 را باال برد: شی انداخت و معترضانه صدا ی ز ینگاه تند و ت آلما

دو تا پسر. بعدم مگه کجا  م،ی آره، پسر... مگه ُجرمه؟! تنها که نبودم. سه تا دختر بود -
 ! د؟یکنیبدترش م دی نگفتم بدون  م؟ی چکار کرد م،ی رفت

 و تشر زد:  بزند، دست آلما را گرفت  یکه حرفآن  یب ماین

 ...نمیبب  ایپاشو ب -

از جا برخاست و دنبالش راه افتاد. مدام  اریاختینبود و ب  مایدست قدرتمند ن فیحر  آلما
 بود. دهی فای و در تقال بود تا خودش را خالص کند، اما ب دیکشی دستش را عقب م

 ...ماین ؟یبگ یچ  ی خوایم ؟یکنی... چکار مماین سای وا -

رفتند و سمت آشپزخانه قدم برداشت. صورتش از خشم سرخ و نگاهش   نیی را پا هاپله
نشسته بود. نگاهشان به   زیپشت م اری غذا بود و خشا دنیبود. گوهر مشغول کش نیآتش

خواهرش را باال زد و دستش را به گوهر نشان داد،  ن یآست مایماند. ن رهیو آلما خ ماین
 عتاب کرد: 

  جایبهش فوش بده! ب کنهی! غلط م کنه؟ی و خواهر من بلند مدست ر  یبه چه حق نیآبت -
 ! برهیدوستاش م شیآلما رو پ  ی آبرو ادیم کنهیم

  هیگر گری بود دهانش از تعجب باز مانده و د دهیرا د  مایکه بر خالف تصورش، دفاع ن آلما
 زد: بیو نه  دیابرو در هم کش اری. خشاکردینم
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 ؟یزنی حرف م یجور ن یبا مادرت ا یکش ی! خجالت نمماین  نیی پا اریصداتو ب -

 آلود گفت: و بغض  دی لرز  شیهالب  گوهر

  گفتی ! الل که نبود، مکنه؟ی م هیچشه، از عصر چرا گر   دهی ورپر نیمن از کجا بدونم ا  -
  نی نکرده باشه، آبت یکار هی  ن یتا ا ی. ولاوردمیکرده، خودم پدرشو در م ی ادیغلط ز ن یآبت

 بزنش؟   دیچرا با 

 لب باز کرد: تیبا عصبان ماین

که اون به خودش   ستین  صاحاب یکرده باشه بابا داره، داداش داره. ب یآلما هر کار -
 بگه!  چاریدخالت بده، که دهنش رو باز کنه به خواهر من ل ی اجازه

 زد:  ادیبلندتر از قبل، فر اریخشا

 بوده؟  یماجرا چ  نمیبب دیدرست صحبت کن! درست حرف بزن گمیبار آخرِ بهت م ماین -

.  ردیداشت، آرام بگ یسع قی عم ی هاهم فشرد و با نفس  ی را به داخل رو ش یهالب ماین
 داد و گفت: رونیب ینفس

دوستاش دعوا   ی آلما رو جلو دهیحضرت آقا سر رس  شاپ،ی رفته کاف اشیآلما با همکالس -
 شده!   ریدرگ  هم اشیاز همکالس یکیکرده و با  

انداخت. گوهر چشم درشت کرد و حق به  ریو سر به ز دینگاهش را از پدرش دزد آلما
 جانب گفت: 

تا بناگوش بازه؟!   ششیچطور ن رونیب رهی خواهرتو م یشناسی... نمدی خب از اول بگ -
که  ستین وونهی د ست،ین یوحش  نینکنه که آبت یبازجلف  خنده؟تای چقدر بلند بلند م

 کهن یآوردم. ا  ایدن نمیآوردم، آبت اینره که اگه من آلما رو دن ادتیبه جونش! بعدم  فتهیب
  یرتیآلما رو خواهر خودش ندونه. حق داره غ شهی نم لیدل ستین رشهسوا  ن،ی آبت  یلیفام

 بهونه نکن.   نیخودت با آبت یخصومت شخص  یتالف ی بشه! آلما رو برا
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 ب باز کرد: نگاهش را به گوهر دوخت و با تحکم ل ماین

خونه با هم، کنار  هیتو  جان یا ادیبشه که ب یرتیو حق داره غ شهی برادرش حساب م یوقت -
  نیآبت ست؟ی ن اریمگه دختر خشا ست؟یمن ن ی . بعدم مگه آلما دخترِ بابا میکن ی هم زندگ 

دفعه رو فقط به   نی آلما رو خواهر خودش بدونه! ا کنهی غلط م نه،یبابا رو بب خوادیکه نم
 !امیکوتاه نم یجورن یبعد ا  ی گوهر، دفعه  کنمیحرمت تو سکوت م 

ظروف بر    ز، ی. با تکان مدیکوب  یغذاخور زیم ی را رو شیهااز جا برخاست و دست  اریخشا
را  ماین ی خورد و بازو ی اکه یبلند شد. آلما   شاننگ یری ج نگیریج ی هم خوردند و صدا

بر هم خوردن  ی با صدا اریخشا ادیفر   ی کرد. صدا ل یمتما مای گرفت و خودش را سمت ن
 بود. ختهیظروف در هم آم

 خراب شده باشه؟!   نی تو ا یبحث ه ی دی با شهی...! همدی تمومش کن -

و هراسان دنبالش   ریرفت. آلما سر به ز  رونیو از آشپزخانه ب  دیپا چرخ ی پاشنه  ی رو ماین
را عقب  ی از اشک، صندل سیخ ی هاآلود و با چشم قدم برداشت. با رفتنشان، گوهر بغض 

 ی جا یصندل ی . کنار گوهر رودی کش یداد و هوف رونینفسش را ب اریو نشست. خشا دیکش
 مرتعش گوهر بلند شد.  ی گرفت که صدا

!  ییبابادهن بچه باز زن یر و بذا یپنج تا انگشتت رو هم که عسل کن ،ی بابا که باشزن -
مادر   نیرو گرفتم. گفتم ا مایدعوا کردن، من جانب ن مایبچه که بودن هر وقت پسرام با ن

 موقع کمبود حس نکنه...   هی تره،  نداره، دل نازک 

 و ادامه داد:  دی غلت شیهاگونه  ی فشرد و اشک رو  پلک

  نیکردن، گذاشتن رفتن. حاال بب ی خودم حسود ی توجه کردم، پسرا ما یاونقدر که به ن -
 !  ستهی تو روم وام یچجور

 گفت:  انهیدست گوهر را در دست فشرد و دلجو اریخشا
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  ی ما زحمتا ی دوستت داره. هر دو مایناراحت بود، با تو که دعوا نداشت. ن نیاون از آبت -
 نی رده که آبتجوونه، غرور داره، بهش بر خو  ما ی. نمیو قدردونت هست ادمونهیتو رو  

 . کنه ی م یخواهازت معذرت ادی خواهرشو دعوا کرده. مطمئنم م

و سمت گوهر   دی کش رونیب  یدستمال ز،یم ی رنگ رو ییطال  ی دراز کرد و از جعبه دست
 زنان ادامه داد:گرفت. لبخند 

 از دهن افتاد!  ،ی . هوس کباب کرده بودمی با هم شام بخور ای اشکاتو پاک کن، ب -

 ی و اشک پشت اشک، رو دی لرزیم  شیهالب اریاختی نکند، اما ب هیت گرداش  یسع گوهر
و از جا برخاست. سمت توالت رفت تا دست و    دیلب کش ی . زبان رودیغلتیاش مگونه 

 . دیصورتش را بشو 

 *** 

اتاق را   ی فضا   یدر خواب بود و سکوت همه جا را فرا گرفته بود. نور کمرنگ آباژور، کم شهر
پهن حسام گذاشته و همانطور که با انگشت   ی نه یس ی سر رو هانیروشن کرده بود. ن

 لب زد: د،یکشی تنش م ی خطوط نامفهوم و در هم بر هم رو

 خوبه؟  یتصور  رم؟یبگ یحسام... ست اتاق خوابمون رو چه رنگ گمیم -

نوازشگونه ال به   گرشیسر داشت و دست د ریدست ز کی بود و   دهی طاق باز خواب حسام
 در گردش بود. متعجب گفت: هانیکوتاه ن ی موها ی ال

 هم شد رنگ؟  یتو دختر؟ صورت یشیبزرگ م  یاس؟ ک ...! مگه اتاق بچههانین -

 سرش را باال گرفت و به حسام نگاه کرد:  دخترک 

قشنگ شده بود   دمی د نترنتمیهم خوشگله، تو ا ی لیچشه؟ خ یبزرگ هستم! مگه صورت -
 ! یست صورت
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آدم سر حال   ر یقرمز بگ دی. سففتمیمهد کودک م اد ی ی تو اتاق صورت امیالزم نکرده، من ب -
 ه؟ یچ یاومد تو اتاق. صورت ادیب

و با   دیها کشانگشت  انیرا م نهیس ی رو ی گذاشت و چند تار مو اشنهیس  ی باز سر رو هانین
 حرص گفت: 

 ...ادی! قرمز آدم رو قهیکج سل -

بلند شد و دخترک از ترس قالب   شهیشکستن ش  بیمه ی تمام نشده بود که صدا  حرفش
ق هجوم  به داخل اتا  رونیسرد ب ی هوا  شه،ی. همزمان با شکستن شدیکش غیکرد و ج یته

گرفت.   ی مرتعش از خوف، در آغوشش جا یحسام دورش حلقه شد و با تن ی هاآورد. دست 
 از پشت در بلند شد: یطوب ی صدا

 بود؟  ی چ ی شد؟ صدا ی... چهانیحسام... ن -

که وسط اتاق افتاده بود، فورا از جا برخاست و سمت پنجره   یپاره آجر دنی با د حسام
  کهن ی و قبل از ا د یبه گوش رس شدیجا دور مکه به سرعت از آن  یکلتیموتور س ی رفت. صدا

 حسام خودش را به پنجره برساند، موتور از خم کوچه گذر کرد. 

 ...یلعنت -

به در اتاق   یدر پ یپ ی. طوب را زد و چراغ را روشن کرد دیلب فشرد و ناچار کل ظیغ با
 . زدیم

 د؟ یحسام...خوب -

کف اتاق و پاره آجر   ی هاشهیش خرده  ی رو یداد. نگاه طوب رونیرا باز کرد و نفسش را ب در
 ثابت ماند. بهت زده لب باز کرد:

 ه؟ ی چ نیشده؟ ا  یچ -

 زد: آلود لب. حسام اخم ختیری بود و آهسته اشک م  دهی چیمالفه را دور خودش پ هانین
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اونوقت    مونی کیاگه خورده بود به   نی! اکننیم د یمعلومه... کار هموناست که مدام تهد  -
 !  شد؟یم یچ

 بود.  رهیاتاق خ ی در هم به اوضاع آشفته  ییهادرگاه ظاهر شد و با اخم  ی جلو اوشیس

عبور کرد   هاشه یاز کنار خرده ش اط یآب برگشت. با احت  یوانیرفت و با ل  رونیاز اتاق ب یطوب
 آهسته اما هراسان گفت:  یبا لحن دادیم هانیرا به ن وانیکه ل ینیو ح

مون  پنجره  ی شهی صاف زدن تو ش ی! وقتترسمیخونه م نیمنم دارم از موندن تو ا   گهید -
 ؟ یتو خونه چ زن یبر ن،یهست هانیمراقب ن رونی! بم؟ی کدوم واحد  دوننی م یحت یعنی

 لب گفت:  ریداد؛ ز رونی و نفسش را ب دیبه صورتش کش یدست یبا کالفگ اوشیس

مچشون رو گرفت و   دی با یجوریکرد.  یفکر هی  دیبا  شه،ینم یجورن یحق با طوباست... ا -
 قانون داد!   لیتحو

 غرولند کرد:  ت یبا عصبان حسام

کرده بعد   دیتهد  یرو قبول کنن؟! طرف علن تمونیهستن تا شکا  یمنتظر چ فهممی نم -
بعد   اد؟ یب  هانیسر ن ییبال  هیحتما  دی اقدام کرد! با شهی نم ره،یتا جرم صورت نگ گنیم

 داره؟  دهی چه فا یری گیاونوقت پ

  سه، یبرزو؟! حق با پل  ایاصالن باشه  م یستیمطمئن ن ی که ما حت جاستن ی آخه مشکل ا -
 دستبند زد رو حساب حدس و گمان!  یک ی سند و مدرک رفت به  یکه ب شهینم

اتاق لرز به تنش   ی از اشک بود و سرد سیخ  هانیسکوت حاکم شد. صورت ن ی الحظه
ها سمتش جلب شد.  بلندش سکوت را در هم شکست و نگاه  ی عطسه ی انداخت. صدا

 در مالفه فرو رفت و آهسته لب زد: شتریب هانین

 زدم... خی ! رون؟ی ب دی بر شهی م -
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  یاشاره کرد تا اتاق را ترک کنند. طوب اوشیش را قورت داد و با نگاهش به ساخنده  یطوب
 گفت:  رفت،ی م  رونیطور که از اتاق بهمان 

  هاه یجارو همسا ی . االن صداکنمی م زی صبح اتاق رو تم د،یتو سالن بخواب نی ایامشب رو ب -
 نشه.  یدست و پاتون زخم دی . مراقب باشکنهی م تیرو اذ 

 یبرداشت و سمتش گرفت. لبخند کج یپاتخت ی را از رو  هانیحسام بلوز ن ،یرفتن طوب با
 لب داشت و گفت:  ی رو

 !بارن یسوم  نمی... ارشی بگ -

 : دیپرس یفیدست دراز کرد و با اخم ظر  هانین

 ! ؟ی باره چ نیسوم -

 ! فهمنی ملت م م،یکنی م یغلط هیکه  -

 

 *** 

به شرکت برسد. با عجله و   ری د ستاره با تأخباعث شده بو هاابان یخ  یصبحگاه کی تراف
سر تکان داد و سالم و   کزادیخانم ن ی که توقف کند براآن  یتند وارد شرکت شد و ب ی هاقدم 

ثابت   زیم ی که در را بست؛ نگاهش به گلدان رو نی کرد. وارد اتاق شد و هم یکوتاه کیعل
 رز سرخ بود!  ی هاماند. گلدان پر از گل 

  رونیو از اتاق ب دی پاشنه چرخ  ی نگاهشان کرد. رو  یفیدر هم رفت و با اخم ظر  شیابروها 
 رفت.  

 گل گرفته؟!  زمی م ی واسه گلدون رو  ی... ک کزادیخانم ن -

 باال انداخت و گفت: ی اشانه  کزادین
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 وارد اتاقتون بشه! یکس  دمی... نددونمی نم -

 لب گفت: ر یز  ستاره

 ...طورن یبله، که ا -

کار کردن مدام نگاهش   نیداد و سمت اتاقش برگشت. ح رونیب ینفس جهینتی و ب کالفه
! آنقدر فکرش را  ده؟ی گل خر  شی برا یکه چه کس شدی و فکرش مشغول م  افتادیها مبه گل 

که آخر از جا برخاست و گلدان را از مقابل  کردی کرده بود و حواسش را پرت م ریدرگ 
 .  دیو پرده را کش ذاشت چشمانش برداشت؛ پشت پنجره گ

در دست داشت و داخلش   یگرد و کوچک  ینیوارد اتاق شد. س  آقام یبه در خورد و کر ی اتقه
تلخ قهوه در فضا   ی بود. با ورودش به اتاق، بو ی کوچک چا ی هاچند فنجان قهوه و استکان 

 ی وقت از روز را چا نیستاره ا  دانستیانداخت و آهسته سالم کرد. م ینگاه می. ندیچیپ
گذاشت و ستاره   زیم ی را رو ی بعدازظهرش است. استکان چا دتو قهوه عا خوردیم

 :دی برداشت و پرس تور ی نگاهش را از مان

 با گل رز اومد شرکت؟  ی ... امروز ک آقام ی کر -

 باال انداخت و جواب داد: ی اشانه   میکر

 ! دونمیواال... نم  دمیند  -

انداخت   م ی به کر یقیرا باال انداخت، نگاه دق شیابرو ی داد و تا یرا به صندل اشه یتک  ستاره
 و گفت: 

شما چشمتون به در  ادیشرکت؟ مگه هر کس م ی ای نفر نم ن ی... مگه شما اولآقام ی کر نم یبب -
با دسته گل اومده؟! واال خوبه   یک  یندون شهی پس چطور م ؟یستیو مراقب ن ستین

 ! ی کردیبه به چه چه م  ومدمی هروقت من با گل م

 لب زد:  یابرو کج کرد و با درماندگ  میکر
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 نکنم.  یمن شو! منو از نون خوردن ننداز. گفتن آمار ندم، فضول الیخی... بیخانوم سپهر -

 زد و لب باز کرد: ی اروزمندانهیلبخند پ ستاره

 نزنم. باشه؟  یحرف دمیشما بگو... من قول م آقا،م ی ورده؟! نترس کرآ یک  یدونی پس م -

 کرد و جواب داد: ینیبه س یابا نگاه اشاره   میکر

 من برم با اجازه!  شن،یسرد م  نایا -

 گذاشت و به جلو خم شد.  زیم ی دستش را رو  ستاره

 نه؟!  ایفقط بگو آره  زنمیحدس م هیآقا!    می کر -

لب » ال اله اال اهلل«   ریتکان داد. ز نی انداخت و سرش را به طرف نیی نگاهش را پا میکر
 زمزمه کرد، که ستاره گفت: 

 شهسوار آورده؟  ی آقا -

. با اندک  کردی را برمال م قتیو ناچار، حق رهینگاهش ثابت ماند و آن نگاه خ ی الحظه  میکر
 لب از لب برداشت:  یتعلل

 ت برم؟ بله خانوم، حاال اجازه هس  -

دگرگون سر   یشد. با حال سیاز عرق خ شیهاگرفت و کف دست  دنیتپ  ی دخترک بنا قلب
 جنباند:

 . ممنون. دیی بله، بفرما -

  دیپر کش ی از قبل ذهنش مشغول شد و تمرکز کار کردن  نداشت. فکرش با سرکش شتریب
ز شاخه گل ر کی بود.  دهی گل خر   شیبرا  نیمرتبه رام نیکه اول یسمت گذشته و روز 

 داخل گلدان... ی هاگل   نیهمرنگ هم
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  ی تک ستاره  ا،یدختر دن  نیتر و مهربون  ن یباتریبه ز  می روز دختر مبارک، با عشق تقد -
 قلبم ستاره خانوم! ی دونه ی  یکیآسمون عشقم،  

  شیصدا  یدخترانه را چاشن  یناز  د،یی نشسته بود و گل را بو شیهالب ی رو قیعم ی لبخند
 کرد و گفت:

  کی و بهم تبر یری امروز واسم گل بگ کردمی . اصال فکر نمیخوب یلیتو خ ن،یممنون رام -
 ! یبگ

ام تا دنبال بهانه شهیمن هم یدونی نم ؟ی کردی اونوقت فکرشو نم ی عجب... واسه چ -
چشاتو   ؛یهم هنوز نگرفت اته یکنم که چقدر دوستت دارم؟! در ضمن هد  یادآوریبهت 

 جلو... اریببند و دستات رو ب

  ف ی. گردنبند ظردی گونه غلت ی گرمش رو  ی هاهم فشرده شد و اشک  ی ستاره رو ی هاپلک 
 ی هاآن را با دست  نیآورد. رام  ادیگرفته بود را به   هیهد شیکه آن روز برا  یرنگ ی انقره 

را در  ریخودش همان زنج ی هاو بعدها هم با دست   ختیخودش به گردن دخترک آو 
 بود گرسنه! ینبود و کفتار نی رام گرین دیکه رام یگردنش از هم گسست. روز

بود و توان   نیسنگ ی اانگار وزنه اشنهیس ی دار شد و روو کش قیستاره عم  ی هانفس 
نداشت. از جا برخاست و سمت پنجره رفت. پنجره را باز کرد و باد سرد به   دنینفس کش

ها را شاخه به شاخه گل از حرارت درونش کم کرد. با حرص،   یداغش خورد و کم ی هاگونه 
  یانداخت. سمت گوش رونیشان را پر پر کرد و از پنجره ب یهادر دستش شکست و گلبرگ 

 کرد.  ی ارا گرفت. بغضش را قورت داد و تک سرفه  کزادین ی رفت و شماره زیم ی رو

 اوردن؟ ین ف یالو، خانوم دادفر امروز تشر -

 نه متأسفانه!   -

 و ناچار گفت:  دی کش یپوف

 برم خونه!  دیندارم، با   یمن امروز اصال حال خوب  دیشهسوار بگ  ی پس لطفا به آقا -
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 ها گرفت. دست  انی را گذاشت و سرش را م یگوش

 به در اتاق خورد.  ی اکه تقه د ینکش یطول

 .دیی بفرما -

به   و مای ن دنی در چارچوب در ظاهر شد. با د مای اتاق آهسته باز شد و قامت بلند ن درب
 : دی جلوتر آمد و پرس مایاحترام به منصبش از جا برخاست و آهسته سالم کرد. ن ی اجبار برا

 اد؟ یازم برم یحالت بده؟ کار -

 انداخته و لب زد: نیینگاهش را پا  ستاره

 تا برم خونه. نیبد  یمرخص ی بله، لطفا اجازه  -

 فت: را باال انداخت و گ شی ابرو ی ستاره تا  یلحن خشک و رسم دنیشن با

 !ی بندی اول؟ باز جمع م ی سر خونه  می برگشت -

 : دیپرس ی زمخت و جد  ستاره

 اول؟  ی سر خونه  می که حاال برگشت میبود دهیمگه کجا رس -

 جواب داد: زیآمهی کنا ی با پوزخند ماین

 به ماست و جوجه!  می بود دهی رس -

 اش را قورت داد و گفت: و خنده  دی اش گرفت، اما لب گزخنده  اریاختی ب  ستاره

 استثنا بود!   هیاون روز فرق داشت.  -

شدنش به پنجره،    کیزنان تا کنار پنجره رفت. با نزد سکوت کرد و قدم ی الحظه  ماین
او را   یچشم ری قلب ستاره باال رفت و مسترس کنج لبش را به دندان گرفت. ز ی هاتپش 

 . ندیتا واکنشش را بب  دییپایم
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و از   دی. ابرو در هم تن دیاطرافش را د و چند گلبرگ  یو گلدان خال ستادیر پنجره ا کنا ماین 
  شتریب شیهاو اخم  دید اط یسنگفرش ح ی گل را رو ی ا. شاخه دیسرک کش رونیپنجره به ب

همان طور که سمت درب   د؛یپاشنه چرخ  ی و رو دیی دندان سا ی در هم فرو رفت. دندان رو
 لب از لب برداشت:  گشتی اتاق بر م

 .می دار ادی. کار زیندار یمرخص ی اجازه  -

هم فشرد و  ی لرزانش را رو ی هارفت. ستاره لب  رون ی نماند و از اتاق ب یجواب منتظر
داد.    دنی بار ی اجازه  شیهارها کرد و به چشم  یصندل ی سست شد. خودش را رو  شیپاها

به زحمت مشغول کار شد. سرش درد گرفته بود و هر لحظه حالش بدتر  و  یبا کالفگ
 . شدیم

طور که قدم بر  ظهر وقت استراحت بود که از جا برخاست تا سمت توالت برود. همان   
  واریدستش را به د اریاختی و ب شودیم یخال  شیپا  ریز  یگاه کردی حس م داشتیم
بار  ن یسالن بود که ا ی . توسوختی متورمش م ی هاداشت و پلک  جهی. سرگ گرفتیم

 :دیرا شن کزادینگران ن ی زانوها نشست. صدا ی رو واری شد و کنار د  دتریشد  اشجه یسرگ 

 حالتون خوبه؟   ،یخانوم سپهر -

 اش نشست و نگاهش را باال گرفت. آهسته لب زد:شانه  ی رو یدست

 ! رهی م جیکم سرم گ هیخوبم،   -

 را گرفت و گفت:  شیبازو  کزادین

 آقا آب قند درست کنه.  میتو آبدارخونه، بگم کر  می پاشو بر -

 : دیپرس یجلو آمد و با اخم کمرنگ  مایبزند که ن یلب باز کرد تا حرف ستاره

 شده؟  یچ -

 لب غرولند کرد: ری و ز  دیاخم آلود نگاهش را دزد ستاره
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 امروز!  میدار ادیکار ز ست،ی مهم ن -

 انداخت و گفت:  کزادیبه ن ینگاه ماین

 ؟ یاریب  یزیچ ی لطفا آب سرد، آب قند شهی م -

 آهسته پچ زد:  د،یکه فقط ستاره شن یلبش نشست و طور ی رو  ی پوزخند کزادین

 !اه؟ ینخود س ا یآب  -

 جلوتر آمد.  مایسمت آبدارخانه رفت و ن یتأن با

 درمانگاه؟  میحالت بده، بر  نقدریا  دونستمی نم -

 و لب زد:  دیگرفت و از جا برخاست. نگاهش را دزد واریبه د دستش را ستاره

 .شمیخوب م ست،ین یازین -

ها و عطر تلخش را نفس ی . گرماستادیا اشیقدم   کیجلوتر آمد؛ مقابل ستاره و   ماین
  ی نه یرا نداشت؛ قدش تا س شیهاحس کرد. دخترک شهامت نگاه کردن به چشم  شدیم
و با مالطفت   انهیدلجو  مای بود. ن راهنشیپ دیسف  ی هاو نگاهش به دکمه   دیرسیم ماین

 :دی پرس

  ی ! تو نبود؟ی دی سرباال م ی و جوابا ی تلخ شد نقدریچکار کردم که خودم خبر ندارم؟ چرا ا  -
  ،ی که بهم داد یتیبود، اما به خاطر حس امن یروز سخت یگفت  یوقت خداحافظ یتو کالنتر

 قشنگ شد؟ من همون آدمم آ!   ی به خاطر رفتار خوبت، قابل تحمل و حت

بود. نگاه   زاریخودش ب  یچارگ یهمه ب نیستاره باز به اشک نشست و از ا ی هاچشم 
  مایمانع شد و باعث شد ن ییدوخت و خواست لب باز کند که صدا  مایاش را به ندرمانده 

 چشم از ستاره بردارد و به پشت سر نگاه کند.

 شهسوار!  ی سالم عرض شد آقا  -
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را  مایوار نبود و مالمت  ستادهی ا شانی چند قدم  ییبود که با لبخند کج و پرمعنا سیپارم
 خورد و از ستاره فاصله گرفت. سر تکان داد و لب زد: ی اکه ی  دنشیبا د مای. نکردی نگاه م

 ا؟! طرف  ن یا ؟ یسالم، خوب -

 را باال انداخت و لب به طعنه باز کرد:  شی ابرو ی تا سیپارم

تعجب داره من   ی جا یل یشرکته! خ ن یمثال پدرم سهامدار ا ؟ی جا خورد نقدریچرا ا -
 جام؟ن یا

 شانه باال انداخت و گفت:  ماین

 . ی تعجب کردم از اومدنت. به هر حال خوش اومد م ینداشت ی انه... چون امروز جلسه  -

 اشاره کرد و ادامه داد:اتاق  سمت

 .دیی بفرما -

 . کردینگاهشان م  ی و با کنجکاو  ستادهیجا ابه ستاره کرد که هنوز آن ی ااشاره  سیپارم

 اتاق خانوم دادفر!  رمی م شم،یتون نممزاحم اوقات  -

 سمت ستاره رفت.   ،سیکوتاه به پارم یآب سرد به سالن آمد و با سالم  یوانیبا ل کزادین

به حرفش، سمت اتاق   توجهی حس کرده بود، ب یرا به خوب سیکالم پارم شیکه ن ماین
 رفت و گفت:

 .دیی ندارن، بفرما فی خانوم دادفر تشر -

آب را دست   وانیل کزادیقدم برداشت. ن ماینگاه از ستاره گرفت و دنبال ن یبا تأن سیپارم
 ستاره داد و غرولند کرد:

 شد!   دا یافتاده پ لی از دماغ ف ی دختره  ن یا ی کلهباز سر و  -

 و آهسته لب زد: دیاز آب نوش یکم ستاره
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 ش؟ یشناسی م -

 کرد و گفت:  تشی کنار سالن هدا ی هایستاره را گرفت و سمت صندل ی بازو کزادین

شهسواره، البته دختر    ی نامزد آقا دونمی اندازه م نی فقط هم ؛یرنگ به رو ندار نی بش ایب -
 سهام داره! جان یو باباشم ا  شهی م شییدا

 :دیو متعجب پرس  ختی دخترک فرو ر  قلب

 مگه نامزد داره؟!  -

 تا واست بگم. نیبش ؟ی آره خبر نداشت -

 پا، آن پا کردن گفت:  نیتعلل و ا یبا کم کزادیکنار هم نشستند و ن   ،یصندل ی دو رو هر

 یلیهسوار نگاهش، رفتارش باهات عوض شده. آخه خمتوجه شدم که ش یراستش تازگ  -
  شیپ  تشی بهت بگم، اما موقع خواستمی. مدونمی و اخالقاش رو م  شناسمشی وقته م

 هی خوادی م ینامزد داره. البد چشمش رو گرفت ن یا ،ی وقت گولش رو نخور  هی. ومدین
 بزنه وگرنه که...!  یناخنک

 داد: ینازک کرد و سر و گردنش را تاب یچشم پشت

داشت االن   قتیاگه حق یرو بهم زدن، ول  شونی که نامزد  دمیبار شن  هی ا یآخر  نیالبته ا  -
  یچو انداخته که اگه خواست دختر باز   یالک گمی من که م خواد؟یم یچ جان ی ا سیپارم

 بده!  به، یع ،ینگه عه تو که نامزد دار یکنه کس

سرد و    شیهاو دست   رفتی باالتر م کزادیقلب ستاره هر لحظه و با هر کالم ن ی هاتپش 
از   یبه سخت  شیمقابلش گذاشت و از جا برخاست. صدا  زیم ی را رو وانیشده بود. ل یخی

 آمد و لب زد:   رونی ب شی در گلو می حج ی پس آن توده 

 من... من... ،یممنون که بهم گفت  -

 : دیو مردد پرس دی باال پر شی ابروها کزادین
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 ! ؟ی بهش عالقه داشت -

 جواب داد:  ی با زهرخند  ستاره

 . ادی نه... نه اصال! من اتقاقا از َمردا بدم م -

بچه فوفوال   نی دست ا ی چهی باز فهیح ،ی هست یراحت شد. تو دختر خوب  المیخوبه! خ -
 !یبش

 سر جنباند و زمزمه کرد:  دخترک 

 ناهار بخورم.  رمی ممنون، من م -

 جا دور شد.  سست از آن  ی ها و با قدم  دیرا نفهم کزادین ی و منگ بود که صدا جی گ آنقدر

 *** 

قدم بر   تی جمع نیما ب اوش،یدست در دست س هان یشلوغ و پر رفت و آمد بود. ن پاساژ
 بود و گفت:  یپر زرق و برق لوازم خانگ ی هان ی تریبه و رهیو نگاهش خ داشتیم

 .کی چه خوشگله! ساده و ش نیرو بب ینیچ  سیبابا اون سرو  -

 رد نگاه دخترش را گرفت و لب زد: اوشیس

  دی بازار، شا می هنوز تازه اومد  شه؟ی نظرت عوض نم می جلوتر بر یآره قشنگه، اما مطمئن -
 . ینیتر بب قشنگ  ی هامدل 

محاله نظرم عوض   گهید رهی مو بگچشم  یزیچ ه ینه باباجون، من رو انتخابم مطمئنم.   -
 شه!

 سر کج کرد و گفت:  یبا لبخند نرم  اوشیس

 !خرمیم  ی . هر کدوم رو بخوایتو خوشحال بش خوامی باشه، من م -

 به خدا.  یقربون مرامت برم، تک -
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جلوتر رفت و  هانیمشغول صحبت با فروشنده بود که ن اوشیمغازه شدند؛ س  وارد
ده بود جزء که انتخاب کر ینیچ سی لوازم نگاه کرد. سرو ی را رو  متیق ی هابرچسب 

. دیچرخ  هاس یسرو  یمابق نی و نگاهش ب دی مغازه بود. لب گز ی هاس ی سرو نی ترگران 
 برد:   باالرا  ش یو صدا دی کمتر را پسند  متیبا ق یسیسرو 

 ؟ ی ایلحظه م هیباباجون   -

 رفت.  هانیاز فروشنده سمت ن  ی انداخت و با عذرخواه ینگاه اوشیس

 جانم بابا؟  -

 !خوامیرو م سیسرو  یکی  نینظرم عوض شد... ا -

 گفت:  هانیاز ن دی کرد و به تقل کی چشم بار اوشیس

 شد؟  یمحاله نظرم عوض شه! پس چ  گهید رهیمو بگچشم  یزی چ هی -

 و لب زد:  دیخند  ی نخود دخترک 

 ! شهیآخر  نینظرم عوض نشه. هم دمیقول م گهید  د،ی ببخش -

  متش یرا از نظر گذراند که متوجه ق ینیچ سیتکان داد و سرو  ن یسرش را به طرف  اوشیس
 : دی تنگ کرد پرس تأمل کرد و چشم  ی اشد. لحظه 

 ! ؟ی گیم متشیواسه ق هانین -

 سر جنباند و ابرو باال انداخت: هانین

 تره!  خوشگل   نینه بابا... خب ا -

 داد و لب فشرد:  رونیب ینفس یبا کالفگ اوشیس

 بگو؟!  یدوست دار یم هر چنگفت  -

 و گفت:  دی دستش رو شده، لب گز دیکه فهم هانین
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  یجورن یکه ا یانداز ندارشما اونقدر درآمد و پس  دونمی گرونه! من م  یلیبابا اون خ -
 !  یبخر هیزیجه

 بشنود، مؤکد لب باز کرد:  هانیداشت فقط ن یکه سع ییبا صدا اوشیس

خرجت رو   دیرو بهت بدهکارم که با  ت یاولش که من هجده سال از زندگ  هان،ین نیبب -
 ی و جهازت در شأن خونه یشوهرت سرشکسته باش شیپ خوامیو ندادم. دوم نم دادمیم

به پولش نداشته باش، من وام گرفتم، الزم بشه بازم   یحسام نباشه و در آخر تو کار
 ! رمیگیم

 د و با تحکم گفت: جلوتر آمد، دست به کمر ز یقدم هانین

دوم اون   ،یستیپس مقصر ن ،ی بود خبری اولش اون هجده سال شما از وجود من ب -
از   ریدم در و غ یشب ساعت ُنه بذار دی رو به زنش بزنه رو با هیزیکه سرکوفت جه یشوهر

عمر   هیو شما   می که من برم سر خونه زندگ  شهی! سوم نمی کرد انتیخ  تی باشه به بشر نیا
 ! ی قسط بد

 فروشنده بلند شد:  ی صدا

 د؟ یبر ی را م سیشد آقا؟ کدوم سرو  یچ -

 رو به فروشنده گفت:  درنگی ب اوشیس

 آقا، قربون دستت.   یهمون اول -

 معترضانه لب زد: هانین

 بابا...! -

 انگشتش را باال گرفت و اشاره کرد: اوشیس

 ! حرف نباشه.سیه -
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 رو به پدرش گفت:  هانیآماده کرد و ن  را ینیچ سیکارتن بزرگ سرو  فروشنده

 جلو پاساژ.  ارمیرو ب نی من برم ماش یار یبابا سوئيچ رو بده تا شما کارتن رو م -

 انداخت و لب از لب برداشت:  یمردد نگاه  اوشیس

 . میرینه... باشه با هم م  -

 و گفت: د ی کش یهوف دخترک 

که  ایاون سر دن گه،یبرم د  خوامی م ابونی! تا اون طرف خنیشلوغش کرد   یلیخ گهیبابا د -
 ! ستین

 یبا خوشحال هانیداد. ن ت ی رضا لیمی به آن کارتن بزرگ انداخت و ب ینگاه اوشیس
 رفت.  رونی و با گفتن» دمت گرم« از مغازه ب دی سوئيچ را قاپ

  لیرنگ وسا شی رفت. فکرش پ رونی آمد و با شوق از پاساژ ب نییپاساژ را پا   یبرق پله
جا با حسام آن کینزد ی انده یکه در آ ی اآشپزخانه و مدل ظروفش بود و با تصور خانه

  یی هالب داشت، غافل از چشم   ی رو ی . لبخند محوشد ی دلش آب م ی قند تو کرد؛ی م یزندگ 
ضربه   ی که  برا ینیزبیت ی هانظرش داشت! چشم  ر ی کاسکت ز کاله ریکه با دقت و نفرت از ز

 بود!  ی اشکار لحظه یزدن به او در پ

فاصله   نی تا ماش یرفت. چند قدم نی کرد و سمت ماش یرا ط ابانیعرض خ هوای ب دخترک 
از  ی ا. لحظهشدی م کینزد ی ادیبا سرعت ز  نیشد. ماش  یرنگ دیسف ی داشت که متوجه پژو

 ماند.   حرکت ی ب شی کرد و پاها یترس قالب ته

اش را به  فاصله   نیرا داشتند. ماش ابانیقصد عبور از خ ،یتر دختر و پسر جوانطرف  آن  یکم
 را بزند.  هانیکرده بود تا ن کینزد  ابانیخ ی هیحاش

خورد و    چیپ ش یانداخت. مچ پا رواده ی آن به خود آمد و خودش را سمت پ  کی  دخترک 
نفس   هانیبلند شد. ن ی مرد ادیدلخراش تصادف و فر  ی . صدادیچ یدرد در وجودش پ

 پر تپش، اطرافش را نگاه کرد.    یزنان و با قلبنفس
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 افتاده و سر و صورتشان غرق در خون بود. یو پسر جوان، هر کدام سمت دختر

. خواست از جا بلند  کردیرا تماشا م  تیزده ازدحام جمعو وحشت   آمدی باال نم نفسش
. صداها گنگ و نامفهوم و  دیدردناک کش ی ادیا در بر گرفت و فر شود که درد وجودش ر

 و تار شدند.   رهیت ر یتصاو

 *** 

دوخته بود که با رنگ و   هانی آشفته چشم به ن ی ااز اشک و چهره  سی خ یبا نگاه حسام
 .   شدی م شیهاتخت بود و ِسُرم قطره قطره وارد رگ  ی رو دهیزار و رنگ پر  ی رو

او را در آغوش گرفت و داخل   اوش یکه س یچشم باز کرد. لحظات و آهسته دی لرز شیهاپلک 
 همهمه در گوشش بود.  ی داشت و صدا ادی به  شیرا کماب بردی م نیماش

 لب زد: درنگی باز و بسته شد و ب اشده یخشک ی هالب  دیرا که د حسام

 شدن؟  یحسام... حسام... اون... اونا چ -

 گفت:   میمال  یرا گرفت، با لحن  شیاز جا برخاست و بازوها سرمه ی آس حسام

 کردن!   یآروم باش. پاتو جراح هان؟ یکدوما ن -

 خودش و دل نگران ادامه داد:  تیبه موقع توجهیب هانین

 شدن؟  یاون دختر و پسر... اونا چ -

 را آرام کند، گفت:   هانیداشت ن یکه سع یپلک باز و بسته کرد و در حال حسام

 آروم باش! خوبن، هر دوشون خوبن.  ست،ی ن یزیچ -

 را باال برد: شی قانع نشده بود و صدا دخترک 

 سر و صورتشون پر از خون بود!   دمی! دستیممکن ن ،ی گیدروغ م -
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تا زودتر   یبه فکر خودت باش  دیاتفاق بوده، االن با  هیبشه؟   یکه چ یبدون ی خوای م -
 شده. ی بود، جراح  دهید ی د یشد   بیحالت خوب بشه. رباط پات آس

 : دی لرز شیهابه اشک نشست و لب  هانین ی هاچشم 

 منو بزنه، به خاطر من اون اتفاق افتاد!  خواستی م ن یاون ماش -

 شد.   رهی خ شیهاو به چشم  دیکش یپوف  یبا کالفگ حسام

 ! فتهیاون اتفاق ب یاستتو که نخو یول ی تو بود نی آره، مقصود ماش -

 : دیرا با سرانگشتان پاک کرد و پرس  شیهااشک  دخترک 

 ان؟ تو رو خدا راستشو بگو! زنده  -

 تکان داد: نی و سرش را به طرف دیلب کش ی با تأسف نگاهش کرد، زبان رو حسام

 ! هوشهیفقط پسره... البته اونم هنوز ب -

 هانیصورت گرفت و بغضش شکست. نگاه حسام به دست ن ی را رو شیهادست  هانین
 گفت:  منده یشده بود. جلو رفت و گال  یافتاد که شلنگ ِسُرم خون

 . نیی! خون برگشت تو شلنگ، دستت رو ببر پایکنیچکار م  ن یبب هانین -

 داد: یدلدار کردیکه نوازشش م  ینیصورت کنار زد و ح ی را از رو  شیهادست 

 !ی نکن. تو مقصر نبود هیگر زم،یآروم باش عز  -

 :دی نال هیگر انیم هانین

 !رمیبم ی. الهزدی جوون مرگ شد... کاش خودمو م گناهی دختر ب هیبه خاطر من   -

 نکن.  تی خودت رو اذ  نقدری ! بسه اهانیعه... ن -
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  گناهیتصادف و آن دختر و پسر ب ی صحنه  یادآورینبود و با   شیهااشک  فیحر  دخترک 
 . شد ی قلبش فشرده م

 *** 

پالتو فرو برده بود. نگاهش به  بیج ی را تو  ش یهاو ستاره دست   دیوزی م ی سرد باد
بلند شد و در   ینیبوق ماش ی . صدا رفتی زنان سمت مترو مبود و قدم  رواده ی سنگفرش پ

 : دیرا شن ماین ی آن صدا یپ

 ...یخانوم سپهر -

 انداخت.   یگشت و نگاهعقب بر به

 ! رسونمتی م  ن،ی بش ایب -

 عبوس جواب داد: ی او با چهره   دیدر هم کش ابرو

 .رمی ممنون، خودم م -

 آ!چرا؟ من هنوز جواب حرفم رو نگرفتم  یکنی لج م -

 را باال انداخت و تشر زد: ش یابرو  ی تا دخترک 

 خونشون؟!   ی خانوم رو رسوند هیوقت نامزدتون بفهمه   هیکه  یندار  یشما مشکل -

 نامفهوم لب زد:  ماین

 ه؟ ی حرف حسابت چ نمی بب ن یبش ای ب ؟یگیم  یکدوم نامزد؟ چ -

 را باال برد:  شی شد و صدا  ادهیپ مایگرداند و به راهش ادامه داد که ن رو

 . میزنیحرف م ن،یبش  ایب گمیم -
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را نگه  نی لوتر ماشج یسوار شد و کم  ماینکرد و به راهش ادامه داد. ن یتوجه  ستاره
را گرفت و   فش یبلند سمت ستاره رفت. از پشت سر، بند ک  ی هاشد و با قدم   ادهیداشت. پ

 با تحکم گفت:  شیهابه چشم  رهی خ مای. نستدیدخترک مجبور شد با 

از خودم   دی با ؟یکنی رفتار م یجورن یا یشده نه؟ حقمه بدونم چرا دار  یحقمه بدونم چ -
 دفاع کنم. درسته؟ 

 لب گفت:  ریو ز  د ینگاهش به اطراف چرخ ستاره

 .کننیرو ول کن، زشته دارن نگامون م  فمیک  -

 .می حرف بزن ن یبش ای پس ب -

درب جلو را باز کرد و دخترک با اکراه   مایقدم برداشت. ن مایو ناچار دنبال ن دی کش یپوف
 د:لب باز کر مایکه راه افتادند ن نی نشست. هم

گفته من نامزد   یشده که رفتارت عوض شده، بعد هم ک  ی. اول بگو چشنومیخب... م -
 دارم؟! 

 بود و گفت:  رونینگاهش به ب ستاره

و فکر    ی شما دچار سوءتفاهم شد می روز رو به اجبار با هم گذروند ه ینشده، ما  یزیچ -
 که اون خانوم نامزدتون هستن! دمی شرکت شن ی ! بعدم من از کارمنداهیخبر ی کرد

 با حرص لب از لب برداشت:  ماین

رو چه حساب   ی به خاطر اون چند شاخه گل بود؟! فکر کرد هیفکر کردم خبر  یگیکه م نی ا -
 گرفتم؟  

 و گفت:  دیی دندان سا ی . دندان رودی جابجا شد و سمتش چرخ یصندل  ی رو ظ یبا غ  ستاره

 باشه؟  خواستهی واسه همکارش رو چه حساب م  رهی گل بگ یمرد متأهل وقت  هی -
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تو گوشمون   یدر حد حرف بزرگترها بوده که از بچگ ی نامزد هیگفته من متأهلم؟!   یک  -
  ادیو خالص! اگر م خوامی شد من گفتم نه، نم ی . حرفشون که جدسی و پارم ما یخوندن ن

 ! نیشرکِت، هم ی شرکت چون باباش جزء سهامدارا

 داد و لب زد:  رونی نفسش را ب ستاره

و   رهی حرف زدن تو کََتم نم یاما بازم گل گرفتن و خودمون ،یباشه قبول. اصال نامزدم ندار -
 .نمیبی براش نم یلیدل

 : دی متوقف شد و ستاره متعجب پرس ابانیکنار خ ماین

 ؟ ی سادی چرا وا -

 کرد و جواب داد: ابانیبه آن طرف خ ی ااشاره  

 ! مید یبه مترو رس -

دستش را جلو برد و مانع شد. با   مایخواست در را باز کند که ن ظیلب فشرد و با غ دخترک 
 به خنده لب زد:  ختهیآم یلحن

 کردم، حرف دارم باهات.  یشوخ  نمیبب سای وا -

 ؟ یچ   یعنیدارم؟!  یمگه من باهات شوخ -

 لب باز کرد: یرا باال انداخت و با لودگ  ش یابرو ی تا ماین

 !شهیم  یم سر به سرت بذارم لحنت خودمونک   هیشد.  ن یآها... ا -

 شانه خماند و زمزمه کرد:  ی سر رو صالیبا است  ستاره

 ندارم.  یحرف  چیبذار برم، من ه -

 گفت:  ت یلبخندش را جمع کرد و با جد  ماین

 ازت بدونم!   شتری. بمیبا هم آشنا بش  شتریب  خوامی اما من م  -
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 نگاهش کرد: یو با درماندگ  دی اش غلتگونه ی رو یاشک قطره

 ! یشیمنصرف م ی بدون شتریتو هم ازم ب خوام،ی من نم -

   ؟ی منصرف نشدم چ -

 داد:  رونی و نفسش را ب  دیکش شیهاگونه ی دست رو ستاره

. ترمیترم، راضخوشحال  مییتنها ی ای. من تو دنمیبمون  سی بذار همون همکار و کارمند_رئ -
 .  ریرو ازم نگ به دست آوردم یکه به سخت  یآرامش

متأثر رفتنش را تماشا   یفرو افتاده و نگاه  ییهابا شانه  مایشد. ن  ادهیرا باز کرد و پ در
  حوصلهیبعد خسته و ب  یشد، حرکت کرد. ساعت د ی ناپد دشی . ستاره که از مقابل دکردیم

  کالمیب  کی صورتش ماسک بود؛ موز ی و رو  دهیکاناپه دراز کش ی . گوهر رودیبه خانه رس
حرف   یماسک دارد، کالم یگوهر وقت دانستی . مشدی م پخشهم در فضا   یمیمال 
 سالم کند از پله باال رفت.  آنکهی. بزندینم

و تاب   چ یدخترک در گوشش پ ی تخت انداخت. صدا ی اتاقش شد و کتش را رو وارد
به در خورد  ی ا. تقه شدیدور نم شی هام از مقابل چش ی ااش لحظه و نگاه درمانده  خوردیم

 آلما از پشت در بلند شد:   ی . صداختی و افکارش در هم ر 

 اجازه هست داداش؟  -

 تو  ایب -

 .  دیباز شد و آلما با لبخند سرک کش در

 داداش. خان  یخسته نباش -

 زد و جواب داد: یمیمال  لبخند

 .نی بش ایممنون، ب -
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 تخت نشست.   ی وارد شد و لبه  آلما

 چه خبرا؟ اوضاع روبراهه؟  -

 شانه باال انداخت و گفت:  حوصلهیب ماین

 و خوب. چطور؟  ی عاد یآره، خوبه. همه چ  -

 لب باز کرد: یلب به دندان گرفت و با تأن آلما

 زنگ زد. س یپارم -

 خب؟!   -

 گفت:  یتصنع ی با لبخند دخترک 

 اوم... راستش...  -

 :دی زد و حرفش را بر  یلبخند کج ماین

 آره؟   دهی دختر د هیالبد گفته اومده شرکت و منو کنار  -

 داد و لب زد: رونی ب ینفس آلما

  ری ز یمنو دوست داشت. کس مایوسطه؟ وگرنه ن  یکس ی پا ی دی د گفتیراستش آره، م -
 پاش نشسته. 

 :دیکش ی تکان داد و پوف نیسرش را به طرف  ماین

 آلما؟   یکنی! تو حرفاشو باور م کنهی نمچرا تمومش  س یپارم دونمی نم -

 نه... من قبولت دارم.  -

 بود و گفت:  رونی . نگاهش به بستادیاز جا برخاست و کنار پنجره ا  ماین
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که  یکه مهرش به دلم افتاده، اما باورکن زمان شمی به دلم نشسته. منکر نم  ه،یدختر خوب -
به ستاره   ی. من از روزرهیتقصیقلبم نبود و ب ی کجا چیدختر ه نیرو بهم زدم ا  ی نامزد
 .  میمند شدم که با هم تو راه سمنان گرفتار شد عالقه

 ادامه داد: د،یلبش نقش بست و دلش لرز ی رو لبخند

با  دمی که اون روز ازش د  یتی! شخصهیاون روز حس کردم چقدر مهربون و خواستن -
 تا آسمون فرق داشت!  ن یتصورات خودم زم

 اونم دوستت داره؟!  -

 شانه باال انداخت و سر جنباند:  ماین

ستاره به   ذارهی هست که نم ی امسئله  هیهست،  یمشکل هی دونمی! فقط م دونمی نم -
 .  کنهیم یکس فکر کنه. که از مرد جماعت دور چیه

 آلما را گرفت و خواهشمند لب باز کرد: ی هاآلما آمد و باز کنارش نشست. دست   سمت

  دی تر حرف بزنه. شادختر راحت هیبا   دیشا  ؟یباهاش حرف بزن  یری ... تو... تو ممگ یم -
 رو بهت بگه!  لشیدل

 تأمل کرد و لب زد: یکم آلما

 کجا باهاش حرف بزنم؟  ؟یکِ  -

 *** 

.  رفتیبرف به استقبال زمستان م   نینمانده بود و آسمان با بارش اول لدای تا شب  یزیچ
سو و آن سو   ن یوزش باد ا انی م گوشیباز یو درشت برف چون کودکان  زیر ی هادانه

 .  نشستندی م نی و بر زم دندیدویم

زنگ خانه بلند شد و   ی . صدا کردی بود و استراحت م دهیتختش دراز کش ی رو هانین
 : دیبه گوش رس اوش یس  ی که صدا دی طول نکش ی الحظه
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 دن. جان اومجان... آقاحامد با خانومش و ستاره  یطوب -

  انیم یتخت برداشت. دست  ی شد و شال را از لبه   زیمخیپدرش ن ی صدا  دنیبا شن هانین
داخل اتاق سرک   یبه در خورد و طوب ی اسرش انداخت. تقه ی و شال را رو د یکش شی موها

 :دیکش

 . ادتتیاومدن ع جان؟هان ین یداری ب -

 .رونی ب امیآره، االن م -

 داخل اتاق. انی ب گمیاگه سختته بمون م -

 سر کج کرد و لب زد: دخترک 

 ! ناراحت نشن. ست؟یزشت ن -

 . کنهیپات درد م دوننی زشت چرا؟ م زم،ی نه عز -

و  یاحوالپرس  ی بعد صدا ی. لحظاتدیو به پهلو غلت دیدو مرتبه دراز کش یرفتن طوب با
در و خواست از جا بلند شود که  اوردی. دلش طاقت ندی خوش و بش از سالن به گوش رس

 در وارد اتاق کرد:  ی آهسته باز شد و ستاره سرش را از ال

 ؟ی خوای مزاحم نم  دار؟ی ب ای  یخواب -

 کرد و گفت:  ی اتک خنده  هانین

 تو... ای. بدمیمزاحم نشن ،ی خوای بودم بگن مهمون نم دهی شن -

 گفت:  یینماوارد اتاق شد و با لبخند دندان   ستاره

 با خودت؟!  ی باز چکار کرد ؟ی خواستم متفاوت باشم مثال! خوب -

 و معترضانه گفت:  دی کش یپوف هانین
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  خورهیصاف م فتهیدونه سنگ از آسمون ب هیبه خدا اگه  مه،یبگم؟ از خوش شانس یچ -
 وسط فرق سر من! 

 و لب زد:  دی خند ی نخود ستاره

 یجلو من چ ادتهیبار  نیاول  داده. رییشده و فرهنگ لغاتت رو تغ  ف یخوبه حسام حر  -
 ! ؟یگفت

 کرد و جواب داد: ی اتک خنده  هانین

رو   گاهمن ی فرق سر، اسم مبارک نش  ی به جا ،یدستسنگ گفتم چوب  ی ... به جاادمهیآره،   -
 گفتم! 

شد. با    ی و جد دی اش را بلعخنده  هانیتخت نشست. ن ی و ستاره لبه  دندی هر دو خند باز
 متأثر گفت:  ینگاه

  گفتنیبگردم م یپر پر شدن. اله یالک یالک گناهیبد شد. دو تا جوون ب  یلیخ ییخدا  یول -
 نامزد بودن! 

سرش   ی بالش فرو برد. ستاره دستش را نوازشگونه رو ی و سر تو دیاشکش جوش ی چشمه 
 و دلسوزانه لب گشود:  دیکش

  نیاز ا ی ام که پر بشه، به هر بهانهعمر آد ی مانهیپ  گنی... خودت رو ناراحت نکن. مزمی عز -
 بده.  نقدریبهشون حالت ا ی بوده! تو که نزد نی. البد قسمتشون همرهیم ایدن

 : دیآلود نالخفه و بغض  ییبا صدا هانین

واسه   ، یو آرزو بودن واسه عروس  دیحتما اونا هم مثل منو حسام عاشق بودن، پر از ام -
 بده واسشون.   ی لی. حالم خندهیآ
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آب   یرا برداشت و کم وانیپارچ و ل  یپاتخت ی . از رودی را بوس شیخم شد و موها ستاره
به  ی اآب بخورد. دخترک چند جرعه  یداد و کمک کرد تا کم هانیرا دست ن وان ی. لختیر

 دار گفت: خش  ییفاصله داد. با صدا  وانی را از ل شیهاو لب   دیزحمت نوش

که  یگفت از دو نفر مظنون  سی. پلدی کجا نرس چ ی به ه تمونی کاکه ش نهیاز همه بدتر ا -
اس رفته شهرستان و  هفته هی برزو زندانه و آزاد شدنش دروغ بوده، اصالن هم  می اسم ُبرد

که   نمی. شماره ماشستین ادمی راننده  ی افه یاز ق یچ ی! منه احمق هم هستیبه کل تهران ن
 برنداشته.  چکسیه

 لب زد:  یدر هم فرو رفت و با اندک تأمل  شیهاسگرمه   ستاره

عمدا رفته شهرستان واسه  فتهین ریگ کهنی به دستور اصالن بوده و واسه ا   دیشا  -
 !  یسازصحنه

 کنان جواب داد:  نیف  نیو ف دیرا باال کش اشینیب هانین

سند و   دی با گن یالمصب م ینظر رو داره ول نیهم  سمی . پلمیحدس رو زد  نیآره، ما هم ا  -
 .خوادیمدرک م  کنه،ی ماجرا. قانون حدس و گمون قبول نم نی درک داشت واسه اثبات ام

 سکوت شد و ستاره متفکرانه لب باز کرد:  ی الحظه

 هم بو داره!   هیقض نی رو بهت بگن؟ هم یدروغ نیهمچ دیچرا با  گمیم -

 شانه باال انداخت و گفت:  هانین

دنبالشونه. اونا هم   سیهم خاموشه. اما پل دای و ی شدم، شماره  جی ... منم گدونمی نم -
 رو بدونن.  نی هم خوانیم

 حامد کالمش را قطع کرد.  ی خواست لب باز کند که صدا ستاره

 ... اجازه هست؟ اهللی -

 بفرما داش حامد... -
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مشغول گپ و گفت   هانیشدند. ن یو الهه لبخند زنان وارد شدند و مشغول احوالپرس حامد
جالب   شی برا  هانین اتی. خلقکردی نگاهش م یحی ا حامد و الهه بود و ستاره با لبخند ملب

قلبش   ی زمان تو ک یهمه را با هم و در   طنتیاشک و لبخند و ش ،یبود؛ غم، اندوه، دلسوز
 ی چند لحظه نیکه انگار نه انگار هم د یخندیو م گفتی حامد م وبا الهه  یداشت. طور

 ی و شاد یتصنع ی هااستاد خنده  هانی. نگفتی او م ی برا شیهاداشت از غصه شیپ
قلبش   ی تو ی داشته باشد. غم وقت توانستی نم چوقتیکه خودش ه یبود؛ خصلت  یتظاهر 

تلخش بود،   ی گذشته  هانینرفتار   لیدل دی پنهان کردنش نبود! شا فیحر  گر ید  نشستیم
را کم کند و   اشی چطور خودش تلخ  ردیبگ ادی  بوده تا دخترک   نیکه آنقدر زهرآگ ی ای زندگ 

 بخندد.    شتریب

بلد بود بخندد! کاش  نکهی ا  ی حال خوبش، برا  ن یا ی غبطه خورد برا هانیبه ن ی الحظه
اندازه شاد وانمود کند. خصوصا حاال   نی غم هم نهمهیا انی حاال و م توانستی خودش هم م

 دلش نشسته بود!   ی هاغم   ی هم رو مایکه غم ن

 .شد ی اش از مقابل نگاهش دور نمو چهره   شدی مدام در سرش تکرار م ما ین حرف

شرکت شد    یراه یکه داشت فکر کرد. صبح روز بعد وقت یطیشب را به خودش و شرا تمام
دنبال  یگر ی د ی شرکت استعفا بدهد و جا ی ار تواز ک  خواست ی گرفت. م ی اتازه  ماتیتصم

 شان بود. خانه یکیکه نزد ی اآموزشگاه زبان دخترانه   هیشب ییسرنوشتش برود. جا 

برگه مشغول نوشتن استعفا نامه بود. اشک تا پشت   ی کارش نشسته بود و رو ز یم پشت
  ی را پا شیضا. امخوردی بغضش را فرو م یدر پ یپ  ی هاو با پلک زدن  د یدوی م  شیهاپلک 

به در اتاق   ی ابرگه بود که تقه  ی از جا برخاست. نگاهش هنوز رو قیعم یبرگه زد و با نفس
 خورد.

 بله؟  -

 در چارچوب در ظاهر شد.  ی میبا لبخند مال  یآهسته باز شد و دختر جوان در

 ؟ یسالم، خانوم سپهر  -
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 انداخت و سر تکان داد:  یگنگ نگاه

 . دیی بله، بفرما -

 رم؟ ی چند لحظه وقتتون رو بگ شهی م -

 زد و با اکراه گفت: ی لبخند  مچهی ن ستاره

 !ن یکردی هماهنگ م ی از قبل با منش دی با قتش یحق ؟یچه کار  ی برا خوامی عذر م -

 شد:  ترق یجلو آمد و لبخندش عم یقدم دخترک 

 هماهنگ شده.    سیکه نه، اما با رئ یبا منش -

 برد:  شی و دستش را پ ستادیا  زشیمتعجب نگاهش کرد که دختر مقابل م  ستاره

 شهسوار.   ی من آلما شهسوار هستم، خواهر آقا -

 خشک جواب داد: ی فشرد و با لبخند ی دستش را به سرد ستاره

 در خدمتم. دیی باهاتون. بفرما ییبله... بله خوشحالم از آشنا -

 به ستاره نشست و گفت:  یصندل  نی کتری نزد ی رو آلما

  شد،یگذاشته م یقرار قبل هی  خواستی دلم م یلیاومدم. خ یکه بدون هماهنگ دی ببخش -
باعث   یو قرار مالقات رو قبول نکن  یشما مخالفت کن نکهیدرصد فکر ا   هیاما خب احتمال  
  دنیشما رو تو عمل انجام شده قرار بدم و مجبورتون کنم به شن رمیبگ می شد تا من تصم

 حرفام! 

 اد و لب زد:د لیتحو یلبخند کج ستاره

 در چه مورده؟   یمهم و اجبار ی حرفا نیخب... حاال ا -

 و با صراحت جواب داد: تعللی ب آلما
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 به شما!   ماین ی در واقع راجع به عالقه ما،یراجع به ن -

 رنگ گرفته گفت:  ییهاانداخت. با گونه  نییو نگاهش را پا  دیدخترک  لرز  قلب

به   میرمستقی غ ییجورا هیقبال  شونیشه، ا گرفته ن جهتی پس بهتره وقت هردومون ب -
 رو ندارم.  طش یاما من اصال شرا م،یبا هم آشنا بش  شتریب خوانی خودم گفتن که م

را در هم   ش یهاگرفت. دست  یرا از صندل اشهیو تک کردی متبسم و صبورانه نگاهش م آلما
 شد و لب باز کرد:  لیبه جلو ما  یها بر زانو،کم قالب کرد و با گذاشتن آرنج 

را   مایمثل ن یتی جون بهتره موقعستاره   نیباهات حرف بزنم. بب ترتعارف ی تر و ببذار راحت  -
 ! ی خودت از دست ند ی کطرفه یو تفکر   می و با تصم یبه راحت

 و ادامه داد: دی خند نرم

هستش نه  یظاهر ای  یمال طی شرا   مایمثل ن یتیمنظورم از موقع یه فکر کنسوءتفاهم نش -
بند   ی بند است و به حسنت نناز که به تب یگفتن به مالت نناز که به شب شهیاصال! هم

استواره، قبلش   مشی. رو تصمشناسمی ! من برادرم رو مماستین ی است! منظور من عالقه
  یصحبت  هیو محکمه!  ی جد  رهیگی م م یتصم یکرده و وقت رهم فک یل یبهش فکر کرده، خ

و دختر    مایو ازدواج ن ی بر نامزد یبود مبن مییپدرم و دا  نیب شیو چند سال پ  ن یچند
  تیموقع ی و برا کردی هم ضرر م یاز نظر مال نکهیبهم زد. با ا  ویهمه چ مایاما ن م،ییدا

نتونست   یچی و ه دی ه، دعوا، تهدیبد شد، اما سر حرفش موند. گر  ییجورا  هی هم شیشغل
  یعنیفکراشو کرده،    یعنی نی آشنا بش  شتریازت خواسته ب یوقت ماینظرش رو عوض کنه! ن

بدونه،   خوادیتو نتونه نظرش رو عوض کنه. م طیعالقه داره که شرا  یاونقدر دونهیم
  نظرمبهم گفته. به  ناروی. ایباش  یباعث شده از مرد جماعت فرار یچ  یبهش بگ خوادیم
 فی. حیخودت بهش بگ ی ناگفته  طی تو از شرا  نکهیکردن داره؛ ا  سکیآدم ارزش ر  نیا
 ! ی و چشم بسته بهش جواب رد بد یر یبگ دهی که ناد ماستین ی عالقه نهمهیا

  دهیکش یصندل ی دسته  ی رو  شیهادوخته بود. ناخن  نیسکوت کرده و چشم به زم  ستاره
 آنکه نگاهش کند لب از لب برداشت:  ی. بفشردی ها مدندان  انیو کنج لبش را م شدیم
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با    تونمینم یحد مصمم هست، پس من به راحت ن یتا ا مایو آقا ن یگی که شما م جورن ی ا -
 رو تموم کنم.   هینه گفتن قض هی

 داد و گفت: رونیرا ب نفسش

حرفام   دنیشهسوار! مطمئنم با شن ی ص بشم و هم آقاتا هم خودم خال  گم ی پس م -
 منو فراموش کنه!  د یاشتباه بوده و با  مشیکه تصم شهی متوجه م

 سر جنباند و لب زد:  تیاز سر رضا ی با لبخند آلما

 ... شنوم ی ! میگرفت یخوب میخوبه... تصم -

آن روزها و تکرارش    یادآوریبه تنش نشست. هر بار   ی و عرق سرد  دی ستاره لرز ی هالب
کرده بود.   دارحه یکه لحظات آن روزها روح و جسمش را جر  دادیهمان اندازه زجرش م

 مرتعش لب باز کرد:  یینشست و با صدا اشیشانیعرق بر پ زیر ی هادانه

 من... من قبال...  -

 : دیبزند که آلما پرس یداد و نتوانست حرف رونی را پر صدا ب نفسش

 ؟ی تو قبال ازدواج کرد -

آلود سرش را به  به اشک نشست. بغض  شیهابر لبان ستاره نشست و چشم  یتلخ لبخند
 تکان داد و لب زد: ن یطرف

بود که درست مثل   می تو زندگ  یرو داشتم! کس ییعشق کذا هی ی نه... من قبال... تجربه  -
 اومد جلو و...  با نقاب عشق ماین

به سکوت گذشت و ستاره در  ی و حرفش ناتمام ماند. لحظات دی غلت شی هاگونه   ی رو اشک
 مقابل نگاه پرسشگر آلما، نفس گرفت و ادامه داد: 

  نشیرفتن ساده منو سوار ماش شاپی کاف هی ی کامال اعتمادم رو جلب کرد، به بهونه یوقت -
 کرد و... 
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و   دیلب کش ی . زبان روآمدیم  رونی ب یو نفسش به سختآلما را نداشت   ی هانگاه  تحمل
 را رها ساخت.  شیکرده در گلو  ری جمالت گ نی آخر

مرد فکر کنم.  هیکه به   تونمیو نه م خوامی شده آلما خانوم! من نه م یبه من دست دراز  -
منم که   نی من رو قبول کنه و واسش مهم نباشه، ا   طیهم باشه که شرا  ی اگر مرد یچون حت

 مرد رو ندارم.  هیو سازش با   یشدم که امکان زندگ  زیاونقدر مرد گر 

 گفت:  یبا تأن آلما

 کنم؛ی حرفات اصالح م نیجمله رو ب هی نکهیبگم جز اظهار تأسف و ا تونمی نم یچی من ه -
تا   گمی م مایبه ن ی گر اجازه بدرو ا لتیدل نینقاب عشق نزده، واقعا عاشق شده! ا ماین

 چکار کنه؟! فعال با اجازه. خوادی م رهی بگ م یخودش تصم

 و از جا برخاست. خواست عقب گرد کند و برود که ستاره صدا زد: دی نگاهش را دزد 

 لحظه... هی -

دخترک،   ی ده یو کش  فیظر ی هاانگشت  انیم ی اعقب برگشت و نگاهش کرد. برگه به
 سمتش گرفته شده بود. 

خواستم   ن یا یشما ب نکهیاس؛ قبل از اشهسوار. استعفا نامه  ی به آقا نیرو هم لطفا بد  نی ا -
 بدم بهشون.

 تکان داد. یبرگه را گرفت و سر آلما

 وقتت رو گرفتم.  دی بله، حتما. ببخش -

ها نگه  شت پلک را پ شیهاراه نفس آلما را گرفته بود و با مشقت اشک  نیسنگ ی اتوده 
  ی داد و اشک رو رونیاش را بشده   نیآمد نفس سنگ  رونیکه از اتاق ب نی داشته بود. هم

 ی ارفت. لحظه مایسمت اتاق ن کزادی. مقابل نگاه متعجب و ُپرسان ندیغلت شیهاگونه 
پاک کرد. لب فشرد تا بغضش را مهار کند و آهسته در را   را شیهاو اشک   ستادی پشت در ا

 باز کرد. 
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قدم تند کرد و جلو   دنشیو چشم انتظار برگشتن آلما بود. با د زدیاتاق قدم م انیم ماین
 آمد: 

 !؟ی گرد  هیشد؟ گر یچ -

 دار گفت: خش  یی رها کرد و با صدا یصندل  ی خودش را رو آلما

 آره، چون دلم براش سوخت!  -

و مقابلش نشست. آب   دیکش  ش یرا پ ی. صندلستادی و نگران مقابل آلما ا ختیفرو ر دلش
 آلما را گرفت.  ی ها دهانش را به زحمت فرو برد و دست 

 گفت؟!  یچرا؟ مگه چ -

 جواب داد: یلب به دندان گرفت و با تأن سوک 

 مرد بوده!   هی از  دنید  بیبگم؟! حدست... حدست درسته. علت اون رفتاراش آس یچجور -

 منجمد شد و لب زد: شیهاباشند، خون در رگ  خته یسرش ر ی رو خی آب  یکه سطل انگار

 شده؟   یبهش دست دراز یعنی... یعنی -

 لب گفت:  ری سر جنباند و ز دیی با تأ آلما

 آره!  -

 ؟ ی بوده؟ چجور یک  -

 گرفت و جواب داد:  ماین ی هانگاهش را از چشم  آلما

  کنهی مند ممدت که ستاره رو به خودش عالقه  هیبهش ابراز عالقه کرده و بعد از  ی پسر هی -
 اما...  رون،ی برن ب ذارهی باهاش قرار م

. خوردی گره م شتر یدر هم ب شی و ابروها  رفتیفرو م  مایبه قلب ن ی اکالم چون دشنه  هر
از جا برخاست و   نیآگ. خشم دییدندان سا  ی دندان رو ظ یمشت شد و با غ شیهادست 
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آسمان کبود و    ریبه تن کرده و ز   دیر بود که رخت سفسمت پنجره رفت. نگاهش به شه
  ش یهاحرف  ی به زبان آوردن ادامه ی حاکم بود و آلما برا قسرد آرام گرفته بود. سکوت بر اتا 

 را آزاد کند. شیباز و بسته شد تا توانست صدا  صدای چند بار ب شی هاداشت. لب  دی ترد

اون خودش   ،ینداشته باش ه یقض  نیبا ا یاگه تو مشکل یگفت... گفت بهت بگم که حت -
 بشه!  کیمرد نزد  هیبه   چوقتیه تونهینم

 ی نگاهش کرد که آلما از جا برخاست. برگه ی نگاهش را از پنجره گرفت و به تند  ماین
 استعفا را مقابلش گرفت و با تأسف لب باز کرد:

من باهاش   نکهیاستعفا نامه رو هم داد که بدم بهت! البته قبل از ا نی . امایمتأسفم ن -
 رو داشته. مشینوشته بود. ظاهرا از قبل تصم نویحرف بزنم ا 

و   ماین  یشانیرفت. عرق پ  رونیکرد و از اتاق ب ی لب خداحافظ ری گرفت، ز مایرا که ن برگه
  ییبه تنها  ازین شده و نکه چه اندازه حالش دگرگو دادی گردنش نشان م ی برجسته  ی هارگ 

 دارد. 

نفس  ی را باز کرد. هوا برا راهنشیپ ی قه یدست  ک ی لم داد و با  یصندل  ی رفتن آلما، رو با
  رونیب بی از ج یگاریبه برگه انداخت و س یداشت. نگاه یکم آورده بود و حس خفگ

 و فندک زد... دیکش

با   یطوالن  ی. بعد از کلنجارگرفتی م یمیبار متن نوشته شده را خواند و هر بار تصم هاده
ستاره که    ی اتاق ستاره را گرفت. صدا یداخل ی را برداشت و شماره زیم  ی رو یدلش، گوش

 قلبش به تالطم افتاد و نفسش حبس شد.  د،ی چیدر گوشش پ

 بله؟  -

 لب فشرد و آب دهانش را فرو برد. ی الحظه

 ... خواستم بگم...دیکه نوشت ی ااستعفا نامه ی راب -

 و ادامه داد:  دیدست فشرد. لب گز  ی را تو یو گوش دیدر دهانش ماس حرف
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. ادیشما ب نی گزی تا کارمند جا دیصبر کن د یاما االن نه! با کنم،ی خواستم بگم موافقت م -
 ! گهی ماه د کی تا   تینها

موافقت    نی . ادیشکستن قلبش را  به وضوح شن  ی خط پلک فشرد و صدا ی آن سو  ستاره
تاوان دادن! لحن سرد و   اشی به جرم سادگ   گریبار د  یعنی! مای رانده شدن از سمت ن یعنی

 .  دیخراشی و روحش را م کردی م  شتریکلماتش را ب یتلخ ماین یرسم

 *** 

خانه شد.   اط ید و وارد حقفل چرخان ی را تو دیهفت شب بود که ستاره کل  کینزد  ساعت
آلود پشت  شد. سدرا اخم   دهیپارک بود و نگاهش سمت پنجره کش اط یح ی سدرا تو نیماش

پرده را رها کرد و از پنجره فاصله   دی که ستاره را د نی. همکردی و نگاهش م  ستادهیپنجره ا 
 گرفت. 

قدم برداشت و سمت خانه   اط یح ی بسته  خی ی هاک یی موزا ی رو اط یآرام و با احت  دخترک 
  دانستی هوا، نم ی سرما ای   سوختی امروز بود که م ی هاه یبه خاطر گر شیهارفت. پلک 

  یتحمل وزنش را ندارد و سرش مثل توپ گرید شی که پاها دانستیاندازه م  نیفقط هم
سردش خورد و سر   ی هابه گونه  یسالن باد گرم بهاست. با ورودش  نیپر باد و سنگ

نگران جلو آمد و لب به ستش به گز گز افتاد. آهسته سالم کرد که مادرش دلانگشتان د
 باز کرد: هیشکوه و گال 

 ! م؟یشینگرونت مدل یدونینم  ، یندار یدختر؟ ساعت هفت شب شده! گوش ی کجا بود -

 سدرا چون پتک بر سرش خورد. ادی بزند که فر یاز لب برداشت تا حرف لب

خرج   یپولت رو کدوم گور یکنی هان؟! کار م ی بود یللت  یللی وقت شب کدوم  نیتا ا  -
 مرده؟!  ای ی ازنده  نهی آدم زنگ بزنه بب یخری واسه خودت نم ی گوش هیکه  یکنیم

و حس کرد تمام گلو و فکش    دی مچاله شده بود را بلع شی گلو ی که تو یحجم از بغض آن
را مقابل سدرا   یآورد و گوش رونیپالتو ب بیحسش را از ج یدرد گرفت. دست سرد و ب

 آلود لب زد:گرفته و حزن ییگرفت. با صدا 
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 بخرم. ی رفته بودم گوش -

نکرد، با همان لحن   یریگاز موضعش کناره  ی اانداخت و ذره  یبه گوش ینگاه مین سدرا
 تلخ، عتاب کرد: 

با اون   ؟یبر ی اکدوم جهنم دره  ی خوای که بعدش م  یبگ یاز شرکت زنگ بزن یتونستی نم -
که باز ستاره   میکنی م الیما هزار فکر و خ  ی ایم رید  یدونینم یکه دار یدرخشان ی گذشته 

 شد و رفت آبرومون رو کجا حراج کرد؟!   نیخانوم سوار کدوم ماش

و تا مغز استخوانش را  خوردی عقرب به تنش م شیسدرا چون ن ی هاه یو کنا شین
که   ی اقطره  نی کرد. با اول انیاشکش غل ی ده یخشک ی و چشمه  دی لرز شی ها. لب سوزاندیم
 خش دارش بلند شد:  ی و صدا دیکش ر یاش روان شد، سرش تگونه  ی رو

  یعذاب بکشم؟ تا ک   د یبا  گهیتاوان بدم؟ چقدر د  دیتا کجا با  ، ی. تا ک ..گهیبسه د  -
 تو سرم؟   دیبزن  دیگذشته رو چماق کن  نیخوایم

 خودش فرو آورد و ادامه داد: ی نهیس ی را باال برد و رو مشتش

جونمو   دی چرا ذره ذره دار  د؟یکنی چرا زجر کشم م گه یبزن خالصم کن! د ایِد چاقو بردار ب -
بار  هی چون من فقط  دیخالصم کن د،یبار دارم بزن هیاگه تاوان اشتباهم مرگه  د؟یر یگیم

 ! یزندگ  نیتا ا  ترمی اشتباه کردم. به خدا به مرگ راض

مچش را گرفت و مقابلش    حانهیزدن به خواهرش باال رفت که ر یلی س  ی سدرا برا دست
 زد: بی. چشم به پسرش دوخت و به عقب راندش. نهستادیا

طالق خواست، اگه گذاشت و رفت و پشت سرش رو هم نگاه نکرد فقط به   رات یاگه م -
که رفتارت رو  نیا ی خواهرت بلند شد. به جا ی بود که به ناحق رو یدست ن یخاطر هم
!  ؟ی گردی دنبال مقصر م  ،ی گردی دنبال بهونه م ،یو فکر حل مشکلت باش یدرست کن

که کجا بوده و   یکنی تو ستاره رو سؤال جواب م می من و بابات هست یآخر باشه وقت  ی دفعه
 ؟ ی دی کجا نبوده؟! فهم
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 را گره  کرد و فکش منقبض شد. با حرص و بغض لب باز کرد:  شیهادست  سدرا

 یچیه یعن یرو که ندارم   ترایرو ندارم. م  ترایم گهی بود، من د  ی بود، هر چ یهر ک  لشیدل -
 ندارم!

  ی سالن چمباتمه زد و صدا ی . ستاره گوشه و سمت اتاقش رفت دیپا چرخ  ی پاشنه ی رو
. با  دشیسمتش رفت و کنار دخترک زانو زد و در آغوش کش حانهی بلند شد. ر اشه یگر

 . دادیم ی مادرانه کنار گوشش او را تسل ی نجواها

 *** 

  گاریاز س یقیدو انگشت گرفته بود. کام عم انیرا م  گاریو س دهیکاناپه دراز کش ی رو ماین
اش انداخت.  خورد و به سرفه  شی به پا زینداده بود که لگد کامب رونی ا بگرفت و دودش ر

 تشر زد: ییبا ترشرو زیکامب

! اه اه  ی دی کش گاریمنو، خونه بو گند گرفت انقدر س ی پاشو جمع کن خودتو... خفه کرد -
 اه...

فشرد.  زیم  ی ظرف رو  ی تو ظی و با غ دی کش رونیب  مایرا از دست ن گاریحرفش س  ی ادامه در
 غرولندکنان ادامه داد:

رو   یاتفاق نیفکر همچ د یبا  لرزه،ی چهار ستون بدنش م نهیبی دختره مرد م ی دیتو که د -
واسش   لیعروسک و پاست  ی مرد به جا هیمثال  ی ...؟! نکنه فکر کردهی! چی کردی هم براش م

باهام  روزی ! تا د؟ی شوکه شد یجورن یگرفته که ا  ایفوب نمیو ا  دهی خر یکیپالست ریشمش
  یرفتارش شدم، مهربونه، ساده دِل، فالن بهمان... االن چ عاشق یگفت یم ی زدی حرف م

 خورده و... گاز زده؟! شده دست  ی وه ی شد؟ شده م

  زیحرکت خودش را از کاناپه جدا کرد و مقابل کامب کی آلود با لب فشرد و حرص  ماین
 . دی اسخورد و حرف در دهانش م ی اکه ی  زینشست. کامب

 آزاد کرد:   شیهالب ن یاز ب دهی جو دهیو جو یو کلمات را عصبان د ییدندان سا  ماین
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خورده بودن و نبودنش نداره!  به دست  یربط چیمن ه ی... ناراحتزیحرف مفت نزن کامب -
که اونقدر دوسش داشته، اونقدر اعتماد داشته که   نی ا خوره؟ی داره مغزمو م یچ یدونیم

گفتن   یرو با هم داشتن؟ کجا رفتن؟ چ ییقبلش چه روزا دونهی خدا م  نکهیباهاش رفته... ا
 گه... یو هزار تا سؤال د

  ختهیر ی ها و پفک   پسیو چ  زیم ی رو یخال ی هاسکوت کرد و نگاهش را به فنجان  زیکامب
 لب باز کرد:  ز یآمهیزد و کنا ی در اطرافش دوخته بود. پوزخند

 بود داداش.  ترن ی سنگ یگفتیرو نم  لتیهه...! دل -

 ها گفت: لب  ی گرفت و با همان پوزخند کج رو زی را از م نگاهش

هر   چهیپی که تو سرِ تو م ییفکرا  نی عشق رو بخون. ا نیا ی فاتحه ی شنوی از من م -
بهونه   یماه رو هم که الک هیبکشه! اون   شیرابطه رو به آت کی که  هیکاف ییکدومش به تنها

 فردا بفرستش بره.  نیهم  ر،ی نگه داشتنش تو شرکت رو خط بگ شتریواسه ب ی آورد

 لب زد: یرفتن ستاره از شرکت قلبش را  لرزاند و عرق به تنش نشاند. با درماندگ  فکر 

بعد   یپام بذار شیپ یراه هیتو که   ی اومدم خونه   دمی! از همه جا بر ی نامرد  ی لیخ زیکامب -
 فردا بفرستمش بره؟!  یگیم

 را مقابلش تکان داد و لب از لب برداشت:  ش یهادست  زیکامب

  اتیچرند   نی و ا ی ایبا دلت کنار ب ی! اگه نتون؟یکنی م هیفکرا چ نی... ای ِد آخه مرِد حساب -
اونقدر دوسش داشته باش که  ای. یکن یباهاش زندگ  یتونیاز سرت که نم یزی نر رونیرو ب

 َپرِش رو باز کن ِبرِه.  ای واست مهم نباشه،  زا یچ نیا

دوخت.   رونی کالفه و سر در گم از جا برخاست، تا کنار پنجره رفت و نگاهش را به ب ماین
 داد.   رونیب  نی و نفسش را سنگ دیمجعدش کش ی موها  انیم ی اپنجه

 لب زد: یبا تأن مایسکوت حاکم شد و ن ی الحظه
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... اونو چکار کنم؟ با  رونیب ختمیرو ر االت یفکر و خ ی که دلم رو صاف کردم و همه  رمی گ -
 اد؟ یدل ستاره چکار کنم که با دلم راه ب

 کرد و گفت:  زیم ی رو ی هاشروع به جمع کردن خرت و پرت  زیکامب

  خودی. وگرنه بیاریدل اونم بدست م شه،ی اگر عشقت عشق باشه که دلت ازش صاف م -
 بر ندار! یعاشق پیریت

 لب زمزمه کرد:  ریز  نیزهرآگ ی لبخند  مچهیبا ن ماین

 دارمشی تر مآنکه از جان دوست  -

 آزارمشی زبان تلخ م با

 تر است ستم دلخون  نی او خود ز گرچه

 تر است او از رنج من افزون  رنج

 را بلند کرد:   شی صدا بردیها را سمت آشپزخانه مکه فنجان ینیح زیکامب

 ! نهیبیطرفش رو نم بیآدم عاشق که ع گم؟یمگه بد م ؟یزنی با خودت حرف م هیچ -

 شعر خوندم. رو تختت بخوابم؟!   زنم،ی با خودم حرف نم -

 را باال پراند:  شی ابرو ی و تا د یسرک کش  رونیاز آشپزخانه به ب زیکامب

 بخوابم. رو کاناپه لطفا! تونمی خوابم عوض بشه نم ی ! من جارینخ -

 لب غرولند کرد: ر یز ماین

 رو!   تی نوازبنازم مهمون  -

 گفت:   ی شخندیبا ن زیکامب

 .می بخواب ی دو نفر میتونی م -
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سمت   کردی را باز م راهنشیپ ی هاوار صورتش را جمع کرد و همانطور که دکمه چندش  ماین
 . دیآن دراز کش ی کاناپه رفت و رو

 *** 

سرش برد و    ی . دستش را رودی جا غلت ی ستاره چشم باز کرد و تو ،ی آالرم گوش  ی صدا با
  لیرا قطع کرد. هنوز تنش خسته بود و م ش یبسته صدا ی هارا برداشت، با چشم  یگوش

را   شیهاکه چشم  ینیاز جا برخاست. ح یلیمیخواب داشت؛ به زحمت چشم گشود و با ب
در  دن یو با د شدی ق پدر و مادرش ماتا کی رفت. نزد رونیاز اتاق ب دیمالی با سرانگشتان م

  شیهاسجاد قدم  ی نرفته بود که صدا یدوخت. چند قدم نیاتاق، نگاهش را به زم بازمهین
 را متوقف کرد. 

 ! ستین ی دختر معمول هی گهی اون د اد،یکنار ب تی با واقع دی ستاره با  -

 کرد. زیرا ت شیهاو گوش  ستادی ا واریآرام کنار د یدر هم گره خورد و با نگاه گنگ  شیابروها 

 سالش شده!   کیو  ستی! ستاره تازه ب؟ یآخه چهارده پونزده سال اختالف سن -

 : دیپدرش را شن ی را گفت و بالفاصله صدا هان ی ا یبود که نگران و ناراض مادرش

! زنش هم به رحمت خدا رفته،  ستیپنجاه شصت ساله که ن رمردیداره؟ پ  یچه اشکال -
  نیبا ُدمش گردو بشکنه که ا  دی ساله! ستاره اگر عاقل باشه با دختر دو هیخودشه و 

هم با ستاره    یمشکل چی. هلکردهی مرد جوون، ثروتمند و تحص  هیشده.   بشینص تی موقع
هم   یلیخ ست؟ین کتری زده چهارده سال از شوهرش کوچی س هان،یدختره ن نینداره. مگه هم

 ! انیبه هم م

مرتعش مادرش را   ی . صدادیلرزی هم م ی رو شیهاو لب   فشردیستاره را م ی گلو بغض
 : دیشن

 نداشت که! بعد هم عاشق شدن و ازدواج کردن.  یاونا فرق دارن، حسام ازدواج قبل -
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عاشقش   یک ی تا  نهیبش ایدختره که شوهر مجرد مثل حسام بخواد  هانی مگه ستاره مثل ن -
 اس!  جامعه تی واقع ست،ی حرف من ن نایا ؟یخواستگار ادیبشه و ب

هق هقش بلند نشود. درد  ی تا صدا فشردی دهان م ی با تمام قدرت دستش را رو دخترک 
عقب عقب  یو نفسش حبس شده بود. چند قدم کردی قلبش حس م ی جا ی را در جا

بلند   ی ها . وارد اتاقش شد و در را آهسته بست. با قدمدیپا چرخ ی پاشنه ی برداشت و رو
. زدیاش گلو را چنگ مبرد. بغض فرو خورده   وخودش را به تخت رساند و سر در بالش فر

خفه  ییو با صدا دیسرش کش ی به در اتاق خورد، پتو را رو ی انگذشت که تقه ی الحظه
 جواب داد:

 بله؟  -

 صدا زد:  حانهیآهسته باز شد و ر در

 نشه!   رتی دخترم؟ د یداری ب -

 .امی... االن مدارمی ب -

و با   دی دست کش شیهاگونه ی داد. رو رون یرفتن مادرش، پتو را کنار زد و نفسش را ب با
 را مهار کند.  شیهاو اشک چشم  یکرد سرخ یچند بار پلک زدن سع

ش را آماده  اطور که لقمهنشسته بود. همان  زیو سجاد پشت م ده یصبحانه را چ زیم حانهیر
 : دی پرس کردیم

 سر کار؟  رهینم ؟یکنی نم داری سدرا رو ب -

 در هم و ناخرسند لب باز کرد: ی ابا چهره  حانهیر

 شده.   کاریکرده از کار ب ی. بس که بدخلقستیدو تا که ن  یکی من  یبدبخت -

 لب زد: رانیدهانش برده بود داخل ظرف برگرداند و ح کی را که تا نزد ی القمه  سجاد

 ؟ یگی م ی جد -
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 سر جنباند و جواب داد: حانهیر

 اومد خونه گفت عذرم رو خواستن! ظاهرا با ارباب رجوع بحث کرده. روزی آره، د -

 لب گفت:  ریبا تأسف تکان داد و ز  یسر سجاد

 .  می بر ادینم مشاوره هم  هی! لجباز ش؟ی پسر با زندگ  نیا کنهی چکار م -

ستاره   نیب حانهیگفت. نگاه متأثر ر  ریدم ستاره وارد آشپزخانه شد و آهسته صبح بخ همان
کنارش را عقب  یصندل قیعم ی لب جواب داد. سجاد اما با لبخند ری و ز  دیو سجاد چرخ

 و لب از لب برداشت:  دیکش

 .  نیبش ایدخترم، ب ری صبح بخ -

 برداشت.  زیم ی از رو ری ش یوانیبود؛ دست دراز کرد و ل ستاده ی همانطور که ا  ستاره

 . خورمی شرکت صبحونه م رمی شده. م  رمیممنون بابا... د -

 و گفت:   دینوش ی چا ی اجرعه  سجاد

 صبحونه بخور! ایباهات حرف دارم. ب رسومنت،ی من م ؛یبا مترو بر خوادی امروز نم -

 ر است! و شستش خبردار شد که موضوع از چه قرا دی لرز  دلش

. با تابش نور  دیتابی شهر م یزده  خی و  دپوش یو صاف بود و آفتاب بر تن سف  یآب آسمان
. نگاه ستاره  شدندی و نرم نرمک آب م خاستیبرم یها، بخارو برف  هاخ یبر   دیگرم خورش

و ناودان چکه   وارید ی درختان، لبه ی بود که از شاخه ییهابه قطره قطره آب شدن برف 
 . کردندیم

 ی ایداشت که او را از دن ازین  ی دی ها به آغوش گرم خورشبرف  نیاش مثل همزده  خی  قلب
پالتو فرو برده بود و منتظر   ب یج ی را تو شیهااطرافش جدا کند. دست  رحمی سرد و ب

  نیماشآمدن پدر، جلو رفت و داخل  رونی. با باوردیب رون یب اط یرا از ح ن یپدرش بود تا ماش
 نشست.  
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قرار است چطور به روح و   دانستیبود که م ییهاحرف  دنیکرده و منتظر شن سکوت
سر   کرد،ی م یکه از خانه دور شدند؛ سجاد همانطور که رانندگ  یجانش زخم بزنند. کم

 صحبت را باز کرد.

 دانشگاه؟  یو نر یباش یتو مرخص ی خوایم یاز دانشگاهت چه خبر؟ تا ک  -

 جواب داد: آهسته

 برم.  خوامیاصال نخواستم با خبر باشم. اون اطراف اصال نم ی عنیندارم.  یخبر -

 سکوت شد و باز سجاد گفت:  یکم

. یتا گذشته رو فراموش کن کنهی بهت کمک م شتری ب طتیدادن شرا  ریی به نظرم تغ -
 ! یشیهرروز بدتر م یگرفت شیرو در پ  ییو تنها  یریگکه تو راه گوشه  یجورن یا

 :دی پرس یبا لبخند کج ست، یچ ی برا هاینیمقدمه چ  نیا  دانستی که خوب م ستاره

 بدم؟  رییرو تغ  طی شرا یمثال چجور -

 داد و لب از لب برداشت:   رونی ب ینفس سجاد

بهم بر خورد، ناراحت  ینگ یاز همکارام باهام صحبت کرد. اولش بگ  ی کی  روزی راستش د -
برادر   هیهمکارم  نی! اگهی نم راهیپر ب دمی که فکر کردم د شتریاما خب ب  شنهادش؛یشدم از پ

  گفتیم روزی دختر دو ساله داره. د هیفوت شده.  شهی سال م ک ی  کیداره که خانومش نزد
االن   دی شا  دونمی شما دو تا با هم. م شتریب  ییو آشنا  یواسه خواستگار  انیب می اگر اجازه بد

و پنج، شش   ی... سستین  ادیسنش ز  یطرف زن داشته، بچه داره ول یکنی فکر م یدار
 . دهیهم جوونتر از سنش نشون م  یلیخ اشافه ی سالشه. تازه ق

 سکوتش ادامه داد:  دنی به ستاره انداخت و با د ینگاه مین

که تا حاال   یواسه پسر ی اخانواده دونمی م دی که واست افتاده، بع یدخترم... با اون اتفاق -
که طرف جوونه، زنش رو هم طالق   نهیا  شیمورد خوب نی بذارن. ا شی ازدواج نکرده پا پ
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بود   زایچ  نیسرک بکشه. به خدا اگه ا تونی تو زندگ  ادیاش ببچه ی نداده که هرروز به بهانه
 مورد خوبه.  ن یاما ا ذاشتم،ی زنش رو طالق داده بود خودمم نم  ای بود  الکه سنش با

 لب نشاند و لب زد: ی به ستاره انداخت که دخترک به زحمت لبخند رو یرسشگرپ  نگاه

 ! یشما صالح بدون یندارم بابا، هر چ یمن حرف -

 ! ان؟یپس اجازه بدم ب -

لرزان   یینشست. با صدا شی هااز اشک در چشم  ی انشد و هاله  شیهااشک  فی حر ستاره
 جواب داد:

 آره!   -

 گرفت و گفت:   دهی نادرا  ش یها و ارتعاش صدااشک  سجاد

 .ذارمی پنجشنبه شب قرار م ی باشه، برا -

کرد و به   یبه پدرش نگاه کند، خداحافظ آنکهیمقابل شرکت متوقف شد و ستاره ب نیماش
داشت. نگاه اشکبارش  یسرد و آزاد، حس گرما و خفگ  ی شد. در آن هوا  ادهیسرعت پ

 ی انداخت تا چهره  ری. نگاهش را به زرفتیم  جیسرش گ یو گاه  دیدی اطراف را تار م
تند وارد ساختمان شرکت شد. دستش   ی ها. با قدم کندرا جلب ن نیاش، توجه عابر آشفته 

  ی جلو آمد و دکمه را فشرد. عطر آشنا ی ابود که دست مردانه دهیآسانسور نرس ی به دکمه 
  ستاده ی ا  درست پشت سرش مای، قلب دخترک را مچاله کرد. نگاهش را چرخاند، نتنش

  نی. وارد کابدیدزد انگاهشان در هم گره خورد و دخترک فورا نگاهش ر ی ابود. لحظه 
را  فشیو ستاره بند ک  رفتیبه دنبالش قدم برداشت. آسانسور باال م   مایآسانسور شد و ن

 .  داشتیبر نم  نیو چشم از زم فشرد ی دست م ی تو

 ؟ ی خوب -

 .  دی لرز اریاختی ب شی صدا دنیو قلب ستاره با شن دی را پرس نیو با مالطفت ا  مقدمهیب ماین
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 ممنون، خوبم. -

 ؟ ی کرد هیگر -

 لب زد: فیضع یی و با صدا  دیلب گز  ستاره

 نه، سرما خوردم. -

  دندی قدم گذاشت. وارد شرکت شدند که د رونیناچار به ب مایمتوقف شد و ن آسانسور
  دنینشسته و مشغول خوش و بش بودند. هر دو با د کزادیجوان و ناآشنا کنار ن یدختر

 گفت:  یقی با لبخند عم کزادیاز جا برخاستند. ن ماین

  یمترجم ی مصاحبه ی خانوم صداقت هستن برا شون ی. اری شهسوار، صبح بخ ی سالم آقا -
 آوردن.  فی تشر

با  در هم رفت و  شیهااخم  مای. ندیچرخ کزادیدختر جوان و ن نیمات زده نگاهش ب  ستاره
 : دیپرس ی لحن تند

 دادم که خودم خبر ندارم؟  دیدرخواست مترجم جد  یمن ک  -

دستش فشرد و   ی اش را جمع کرد و آب دهانش را فرو برد. خودکار را توخنده  کزادین
 جواب داد:

 قصد رفتن دارن، منم دوستم رو... دمیشن یاز خانوم سپهر -

 کالمش را گرفت. ی با تشر جلو مایتمام نشده بود که ن  حرفش

! هروقت من رسما اعالم کردم و درخواست دادم بعد شما اقدام  ی اشتباه کرد یلیشما خ -
 کن. 

 سرخ از خشم و شرم زمزمه کرد:   ییهاانداخت و با گونه  ری سر به ز کزادین

 .دیبله... چشم! ببخش  -
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 بلند سمت اتاقش رفت.  ی هارو گرداند و با قدم  ماین

  *** 

 یبالش یگذاشته بود. طوب  زیم ی را رو اشده ید بی آس ی نشسته و پا ون ی مقابل تلوز انهین
 کوچک و نرم آورد و گفت: 

 . رشی بذارم ز نویپاتو ببر باال ا  زمی عز -

 لب زد: کردی را جابجا م شیشکست و همانطور که پا ی اتخمه  دخترک 

 بهتر شد.  یلی جون، خ یقربون دستت طوب  -

منزل صفورا   ی انداخت. شماره  یزنگ خورد و نگاه زیم ی رو هانین  لیلحظه موبا همان
 حامد پشت خط باشد، تماس را وصل کرد و گفت:  نکهیا ی خانوم بود. به هوا

  ن یکه من ا یندازیچالقم رو نگاه م ی پا نیا ی ایم  یدکتر بدقول... مگه نگفت کمی سالم عل -
 ! مارستانیهمه راه عنر عنر َنَرم ب

 . دیستاره را از پشت خط شن نی گرفته و حز  ی الف انتظارش صداخ بر

   ؟یجون، خوب هانیسالم ن -

 رفت و لب باز کرد:  لی تحل شی صدا

 شده؟  یچ   ه؟ینجور یچرا صدات ا  ؟یی ستاره... تو -

و   دیلب کش ی بلند نشود. زبان رو شیخط مکث کرد و لب فشرد تا صدا  ی آن سو  ستاره
 داد. رونیب ینفس

 ! هانیبده ن یلیگرفته... حالم خ  یلیدلم خ -

 ... جان یا ی ومدیدورت بگردم خب م یاله -

 و گفت:  دیرا باال کش اشینیب  ستاره
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خونه رو  ی . حوصله ننیحال بب  ن یکه منو با ا دمیخجالت کش اوش یخانوم و آقاس یاز طوب -
 خانجون.   ی نداشتم، اومدم خونه

 کرده نه؟  تتی باز سدرا اذ   یحتم -

 تکان داد و گفت:  ن یسرش را به طرف  تارهس

 نه...  -

نگران لب از لب دل هانی. نفشردی دست م  انیرا م ی و گوش ختیری اشک م صدایب
 برداشت: 

چکار کنم خب؟! حداقل حرف    شت؛یپ ومدمینبود م یجورن ی المصبم ا  ی به خدا اگه پا -
 گوش بدم که...  تونمی م  ،یبزن سبک بش

 و گفت:   دیکش شیهاگونه  ی رو یدست ستاره

  یارزش چیه کنمی . فکر مستمی مهم ن چکسیواسه ه کنمی ... فکر مهانیدارم ن ی حس بد -
له   د؟یمنو ند  چکسیخسته شدم، از قضاوتا خسته شدم. چرا ه هاهی و کنا شیندارم. از ن

 !  زتره؟یآبرو و حرف مردم چقدر از من عز ستم؟ یمن مهم نبودم؟ ن د؟یشدنم رو ند 

.  شدیفشرده م  شتریو قلبش ب رفتی در هم فرو م شتری ب شیهاهر لحظه اخم  نهاین
 لب زد:  انهیدلجو

 ! ؟یزنیم هی حرفا چ نیا ؟یکنیفکرا رو م  نی شده که ا یقربونت برم چ -

 آلود گفت: گرفت و بغض  ینفس ستاره

و پنج_شش   ی. طرف سیخواستگار ادیب خوادیبابام واسه برادرش م  ی از همکارا یکی  -
 !هیخوب تی موقع گهیدختر داره و زنشم فوت شده. اونوقت بابام م هیسالشه... 

 :دیمتعجب چشم درشت کرد و پرس  هانین
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 !  ؟ی قبول که نکرد -

 ! انیچرا، قراره پنجشنبه شب ب -

 باال رفت و متجب گفت:  شیصدا  هانین

 ...؟! زده به سرت؟!  یچ -

  نویتموم بشه. ا ثی تموم بشه. حرف و حد هاه یاو کن  شی... نهانیتموم بشه ن خوامی م -
  یکه بدنام باشه رو کس یامهمه! ستاره  طمیشرا   ست،یوجود منه ستاره مهم ن  دمیفهم
 .خوادینم

 تشر زد:  یکالفه و عصب هانین

 ؟ یبکن یتی چه خر ی خوایم دونهی چرند نگو ستاره... حامد م -

! بذار ازدواج کنم  هانین کنمیخدا باهات قهر م  ی به خداوند  ینه، تو هم اگر بهش بگ -
 !  گذرهیم یدر امان باشم. به جهنم که تو دل خودم چ  هیحداقل از حرف بق

 به اشک نشست و لب باز کرد: هانین ی هاچشم 

  دایبه خدا پ ه؛یباش، گوش نکن به حرف مفت بق ی قو ؟یکنیِد المصب چرا صبر نم -
 اشه. رو داشته ب اقتتیکه ل یکی شهیم

.  فتهیاتفاق ب نیدوباره ا  خوامینم  گهیکردن بسه! د  کسانم یبار منو پس زدن و با خاک  هی -
 کنه. رمیمرد بهم نه بگه و تحق  هیدوباره   خوامینم

 :دی پرس ی و با تند دی ابرو در هم تن هانین

 بشه!  میکرده؟ درست بگو حال ی غلط ن یهمچ یک  -

 کنان جواب داد:  ن یف  نیف  ستاره
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رو   قتینداشت. حق ده ی فا اوردمی بهونه م  ی! خواهرش رو فرستاد واسه صحبت. هر چماین -
 هم که گفتم، نظرش عوض شد.  

 لب غرولند کرد: ریز هانین

 ! ؟ینداشته تو چرا خودت رو باخت اقتیاُزگل... اون ل کهیمرت -

با تأثر   هانی. ندیرسیمبه گوش   شیهاه یگر ی آهسته ی نزد و تنها صدا یحرف ستاره
 خواهش کرد: 

.  یکنی م هیگر  ینشست ییحال تنها نی با ا اره ی. به خدا دلم طاقت نمجان ی ا ایستاره پاشو ب -
 ست؟ یکجاست که کنارت ن یحامد گور به گور

 یبهتر شد. کار یلیحالم خ ی اندازه به حرفام گوش داد ن یجون ممنون. هم هانینه ن -
 !  ؟یندار

 و لب زد:  دیکش  یناچار آه هانین

 نه، مراقب خودت باش. -

داخل سالن   یتماس قطع شد و همزمان الهه که تمام مدت از گوش یکوتاه  یخداحافظ با
 تلفن گذاشت.  ی را رو یآهسته گوش داد،یرا گوش م شانیهاحرف 

 *** 

مواج    ی موها انی و الهه را در آغوش گرفته بود. دستش م دهیتخت دراز کش ی رو حامد
لب داشت و   ی رو یمینشاند. لبخند مال  اشیشانیپ ی نرم رو ی او بوسه   دیلغزی دخترک م

 :دی پرس

 !  یتو فکره؟ از سر شب که اومدم مدام تو خودت یجورن یمن ا   ییبایز یشده که الهه یچ -

 گذاشت. آهسته جواب داد:  اشنه یس ی در آغوش حامد فرو رفت و سر رو شتریب الهه
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 !  ن؟ی فضول و خبرچ یگ یاگه بگم بهم نم -

 تر شد.دور الهه تنگ شیهادست  ی و حلقه   دیخند  حامد

 شده؟  یبگم؟! مگه چ نویا  دی چرا با -

 ی هابه چشم  رهیچانه، ستون کرد. خ ری برداشت و دستش را ز اشنه یس ی سر از رو الهه
 حامد لب باز کرد:

  یو مطمئنم اگه بعد بفهم یدوست دار یلیتو ستاره رو خ دونمی م !رهی به خدا قصدم خ -
 . یشیبهت نگفتم ازم دلخور م  یزی خبر داشتم و چ

 : ختیدر هم آم شیهاو اخم  ختیحامد گر ی هااز لب لبخند

 شده؟ واضح حرف بزن الهه!   ی مگه چ -

 گفت:  ی. با تأنرفتیدستش ور م ی هابا انگشت  ری تخت نشست و سر به ز ی رو الهه

خودم به شارژ وصل بود و    ی . گوشرمیباهات تماس بگ خواستمیراستش من عصر م -
  ی از تو یگوش  یکیستاره به گوشم خورد. داشت با اون   ی خونه رو برداشتم که صدا یگوش

کنجکاو شدم   دمیشن  شوهیگر  ی صدا یوقت ی. خواستم قطع کنم ولزدیحرف م  یاتاق با کس
 و قطع نکردم! 

 بود. رهیبه الهه خ یفیسر قالب کرده و با اخم ظر   ریرا ز شیهادست  دحام

 خب؟!   -

 ! حرفاش اصال خوب نبود. زدیداشت حرف م هانیبا ن - 

 مقابلش نشست و گفت: یبا کالفگ حامد

 !  کرد؟یم  هیچرا گر   گفت؟یم   ی. چنمیُلب کالم رو بگو بب ؟یزنی حرف م کهی ت کهیچرا ت -
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خواستگار داره، ظاهرا داداشت موافقه و ستاره هم نه نگفته! قراره پنجشنبه  هی گفتی م -
 .یخواستگار  انیشب ب

 : دیسر جنباند و پرس حامد

 ه؟ یخواستگارش ک  -

 لب به دندان گرفت و جواب داد: الهه

  هیو شش سالشه و زنش فوت شده،   یطرف داداش همکار آقاسجاده! س گفتی ستاره م -
 بچه هم داره!  

 : دیغر  یهم فشرد و عصب ی را با حرص رو شیهالب  حامد

 مردک خوش اشتها!   یخواستگار  ادیغلط کرده که ب -

. ساکت و ترسان به حامد چشم دوخته بود  دیخورد و خودش را به عقب کش ی اکهی الهه
 : دیغری و م دیجوشی که با خودش م

شعور   التیتحص گنیراسته که م اس،کرده لیتحص له،ی منو باش که دلم خوشه داداشم وک  -
 ! ارهینم

 ابرو کج کرد و خواهشمند لب باز کرد: الهه

و  یراه منطق هی. آروم باش تا  یجورن یا ادی! ستاره نفهمه... به خدا ازم بدش مسیه -
 .میکن دا یدرست پ

 آلود جواب داد:حرص  حامد

 !کننیاشتباه بزرگتر پاک م هیاشتباه رو دارن با  هیِد آخه  -

 باز کرد: تی را باال انداخت و لب به شکا شی ابرو ی تا الهه

 ! گمی بهت نم یچیه گهیکه د ی اونقدر بد برخورد کرد یبازم حرف داشتم، ول -
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و خشمش را فرو خورد؛ با   دیکش یرا بغل گرفت. حامد هوف شی قهر رو گرداند و زانوها با
 گفت:  انهیو دلجو  م یلحن مال 

 شده؟  یچ گهیخودم رو کنترل کنم. حاال بگو د کنمیم یباشه قهر نکن. سع  -

 : دی پرس  دیبا تأک الهه

 ! گه؟ید ی قول داد -

 جواب داد: یحیپلک زد و با لبخند مل حامد

 آره، قول دادم. -

صحبت با ستاره.   ی برا فرستهیانگار خواستگارش بوده، خواهرش رو م  ما ینفر به اسم ن هی -
  انیجر نی ا دمی ستاره فهم ی ! از حرفا شهینظرش عوض م فهمهیرو م قتیحق یاما وقت

 خواستگارش جواب مثبت بده.    نیبه ا خوادی م نمیخراب کرده. واسه هم شوهیروح یلیخ

 زمه کرد: لب زم ری متفکرانه حامد به الهه بود و ز نگاه

 همون باشه که تو راه سمنان با هم بودن.  ادیشهسوار! آره، احتمال ز مای... نمای... نماین -

 : دیپرس یمکث کرد و با اندک تأمل باز

 نه؟!   ایستاره هم دوسش داشته   ی دینفهم -

 شانه باال انداخت و لب زد:  الهه

 .دونمینگفت. نم یزی نه، چ -

 دو در سکوت به فکر فرو رفته بودند. الهه سکوت را در هم شکست و گفت:  هر

مقابلت مقاومت کنه. برو باهاش سر درد دل و   یلیخ تونهی نم قه،یستاره باهات رف -
دلش   نقدریرو؛ مخصوصا االن که ا یهمه چ دهیصحبت رو باز کن. مطمئنم خودش لو م 

 داره!  یصحبتبه هم   ازیگرفته و ن
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 کرد:  دیینباند و تأ سر ج حامد

 گهی و بهم نم کنهی داره پنهون م نمیاگه بب یول کنمی ترفند استفاده م نی آره، اولش از هم -
 ! هیعمر زندگ  هی. حرف دونمیرو م یمجبورم بگم همه چ 

 اعتراض کرد: یتیبا نارضا الهه

 دارم. یفضول ی عموچه زن گهیخراب نکن! نم  ششی منو پ ،ی بد یلیخ -

 بگم که ناراحت نشه. یچجور دونمیم  شناسمینترس، ستاره رو م  -

 ی رو بارطنت یش ی ماند به صورت خوش فرم الهه. لبخند رهیرا گفت و خ نی ا حامد
هراسان و مضطرب   ی بزند که صدا ی ابرد تا بوسه  شی نشست و سرش را پ شیهالب

 . دیصفورا بلند شد و نگاه هر دو سمت در چرخ

 حامد... حامد... الهه...  -

رفتند. درب اتاق   رونیو از اتاق ب دندی که از چله رها شده باشد از جا پر یری دو مثل ت هر
 ی صفورا لبه دند؛ی . سمت اتاق دودیرسیجا به گوش مصفورا از آن  ی ستاره باز بود و صدا 

. ستاره  زدی م  یلیو دخترک را در آغوش داشت و آهسته به صورتش س تخت نشسته
و   د یباریم  شی . عرق از سر و روآمدی باال م یبه سخت شیهابسته بود و نفس  شیهاچشم 

 بود.  رمقی تنش ب

 ...اریالهه آب ب -

شبانه و   گاهی گاه و ب ی هاسمت تخت قدم برداشت. کابوس   مهیرا گفت و سراس نی ا حامد
  شیهاو پلک  دندیدخترک بود. آب به صورتش پاش ریگبان یها بود که گر ه ما یحمالت عصب

شد و   یچشمش جار ی نگران مادربزرگش اشک از گوشه  ی چهره  دنیرا آهسته باز کرد. با د
هق هق   دهی بر   دهی بر ییهاداد و با نفس ی صفورا جا  آغوشبغضش شکست. خودش را در 

  رونیگرفت، حامد با چشم و ابرو به الهه اشاره کرد تا مادرش را از اتاق بکه آرام  یکرد. کم
تخت   ی کوتاه اتاق را ترک کردند. ستاره رو ی هاصفورا را گرفت و با قدم  ی ببرد. الهه بازو



 2 خواهر خوانده

 
194 

 

نفس  ی بود و گاه دایپ شیهااشک بر گونه  ی در خودش جمع شده بود. رد پا  وارنیجن
 و گفت:   دیکش شی موها ی ال به ال . حامد دستش را نوازشگونه زدیم

 ؟ ی دی خواب د -

 : دیوار به گوش رسدار دخترک زمزمه خش  ی صدا

 ... خواب نه، کابوس!  شهیآره، مثل هم -

  نی ا جا،ن یا  ی امروز اومد نکهیزده؟! ا یکرده؟حرف تتیاذ  یستاره؟ کس  یناراحت یاز چ -
 داره؟  یخاص لیدل یکابوس و بدخواب

 نه! -

 گرفت و ادامه داد:   دهینه گفتنش را نشن حامد

نه قضاوت کنم،   دمی رو بگو. قول م یزی بهم بر شهی که باعث م یزیبهم بگو ستاره، هر چ -
  مونیاز اعتمادت پش دمیقول م ،ی کمکت کنم. دوستانه، رفاقت خوامی نه سرزنش! فقط م

 .ینش

دهانش را فرو برد و   . ستاره آبکردی به سکوت گذشت و حامد منتظر نگاهش م یلحظات
 : دیو آرام به گوش رس رمقی گرفته و لرزانش، ب ی صدا

داره ماه نداره، از   یدختر دارم، شاه نداره. صورت هی... خوندی بچه که بودم بابا واسم شعر م -
 تا نداره.  ی خوشگل

داد و  رونیب  یرا در بر گرفت. نفس ش یهاگرم گونه ی هارا فشرد و اشک  شیگلو  بغض
 گفت: 

به حرف زورش  دم،یبابا، به راه دورش نم اریبابا،   قیرف خوندیکه واسش م یدختر -
ننگ؟ من همون   ی از شرش خالص شه؟! که شده لکه  خوادی شد که حاال م یچ دمینم

 !  خوان؟ی دارم. چرا منو نم اجی بهشون احت یاز هر وقت شتری ام، من االن بستاره 
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و   دی دخترک را بوس ی از اشک موها سیخ ی هارد و حامد با چشم بالش فرو ب ی را تو سرش
 کنار گوشش زمزمه کرد:

 یکه کس ست ی . وجودت شر نی اعمو قربونت بره، معلومه هنوز واسمون همون ستاره  -
 بخواد ازش خالص شه.

 لب زد: کنانه یسر از بالش برداشت و نگاهش کرد. گر  ستاره

 قبول کن!  گهی م. خواستگار اومده، ممن ازدواج کن خوادی هست... بابا م -

 و لب به عطوفت باز کرد: دی کش شیهاگونه ی دست رو حامد

با پدر و مادرت حرف   رمیفردا صبح اول وقت م  نیهم ذارم،ینگران نباش. من نم -
ازدواج کردن به صالحت باشه و حالت   کننی فکر م دی . اونا دوستت دارن، فقط شازنمیم

. تو کننی که دارن اشتباه فکر م کنمی و قانعشون م زنمی خوب بشه. من باهاشون حرف م
 راحت باشه. التیخ

.  تیوضع نیقبول کنم. خودمم خسته شدم از ا  خوامی منم م د؛ینگ ی زی نه عموجون چ -
به سرم    یشده و چ یش چقبل  رهی م ادشونیهمه  گهیمرد که باال سرم باشه د هیاسم  

 اومده.

 آهسته تشر زد: ، ی فیبا اخم ظر حامد

  یفتیب ی از چاله درآ ی خوایروز دو روزه؟ م هیمگه   ه؟ یشوخ ی. مگه زندگ یکنی تو غلط م -
 تو چاه؟! 

ها به دست  انیبه مقابل بود. حامد دست دخترک را م رهینزد و نگاهش خ یحرف ستاره
 فشرد و سکوت را شکست.   یگرم

که  ی دی همه ناام نی و تو به ا شهی تموم م هایسخت  نیروز ا  هیمثل روز واسم روشنه،  -
تموم   ی! زندگ ختمیاشک ر یچه الک یگیو م ی خندی االنت م ی ها. به غصهی خندی م یداشت

 .دهینشده ستاره، به آخر نرس
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و   رکانهی و ز د یدخترک کش ی وهام انیم ی ابار حامد پنجه  نینزد و ا  یهم ستاره حرف باز
 :دی متبسم پرس

 از شرکت چه خبر؟ اوضاع روبراهه؟   -

 انداخت و لب زد:  ینگاه می ن ستاره

 خوبه.  -

 ؟ ی دیت رو ادامه مدرس  یک  ؟یاونجا کار کن ی خوای م یتا ک  -

 انداخت و لب باز کرد:  یمردد نگاه  ستاره

ماه بمونم تا    هیکمتر. چون استعفا دادم، رئيس شرکتم گفته  ای  گهیماه د هیراستش... تا  -
 بعد برم.  ادیب نیگز یجا

 سر جنباند و گفت: حامد

 چرا استعفا؟  -

 زنونه کار کنم. مثال آموزشگاه دخترونه! طیمح  ه یتو  خوامی م -

 گفت: ی لبخند مچهیبا ن حامد

 ! ستیپس اوضاع روبراه ن -

 لب زد:  ری رنگ گرفت. سر به ز شیهاو گونه  دینگاهش را دزد ستاره

 ...یچرا خوبه ول -

 وار گفت: حرفش را قطع کرد و مالمت  حامد

 ! یازم پنهون نکن یزیستا... ره! قرار بود چ -

 لب به دندان گرفت و آهسته جواب داد:  دخترک 
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 شهسوار...  -

 داد و گفت:  رونیب ی. نفسکردی کرد و حامد منتظر نگاهش م سکوت

باز خواهرش رو   ی. مخالفت کردم ولمی با هم آشنا بش شتریب خوادیم  گفتی شهسوار م -
 واسم افتاده!  یفرستاد. منم ناچار گفتم چه اتفاق

 را پس زد و ادامه داد:  شیهابه چشم  دهیدو  اشک

اصرار به   گهی د یرفتارش باهام عوض شد و بالفاصله با استعفام موافقت کرد... وقت یوقت -
 شدم!  ریتحق یل یبهم بر خورد! خ یل ینداشت، خ ییآشنا

در هم   ش یهاداشت بغضش را مهار کند. حامد اخم  یبالش فرو برد و سع ی را تو سرش
 لب باز کرد: یبود و با تأن

 رمی حساب. بعدش هم م هیتسو  ی شرکت برا رمیم  فردا شرکت نرو... من صبح اول وقت -
 . دارمینگهت م جان ی مدت ا هی خونتون تا با سجاد و زنداداش حرف بزنم. الزم باشه دوباره  

 نگران لب باز کرد:تخت نشست و دل  ی رو ستاره

 ! شهی که بد م یجورن ی شرکت نرم؟ ا گه یکه د ی چ یعنی -

 جواب داد: تی با جد حامد

رو   کهیاون مرت ی افه ی ق ی! وقتیبر  دی نبا زه یریکه روح و روانت رو بهم م یی هر جا یعنی -
 شرکت؟  یبر  دی چرا با ی شد ریتحق یکنی و فکر م شهیحالت بد م  ینیبیم

  یانگشتان به باز انیتخت را م ی رو ی ملحفه  ر،یسر به ز  زانی آو ی با لب و لوچه   ستاره
 لب گفت:  ریگرفته بود و ز 

  شتریتو خونه باشم ب کاری. بکنمی م دایپ گهیکار د هی اما دوست دارم فعال شرکت رو برم تا   -
 ! شمیم تیاذ 
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هم صبح  ی بخوا ی بود  داریاذان صبحه؛ تا االن ب گهیساعت د  ه ی! نی ساعت رو بب -
 .شهی م ی چ مینیفردا رو نرو تا بب هی. فعال یشرکت و درست کار کن  یبر یتونینم

 از جا برخاست.  اشی شانیپ دنی گفت و حامد با بوس  ی »چشم« دخترک 

 *** 

  رونیکه زنگ خانه به صدا در آمد. سجاد از توالت ب  کردیصبحانه را آماده م زیم حانهیر
  کرد،ی رنگ خشک م یری کوچک ش ی طور که دست و صورتش را با حوله آمده بود و همان 

 و لب زد:  دیابرو در هم کش

 وقت صبح؟!   نیا هیک  -

 لب کج کرد و شانه باال انداخت.   حانهیر

 شاهلل!  ان  رهیخ دونم،ی نم -

 رفت و گفت:  فونیسمت آ سجاد

 حامده!  -

سر کند.   یسمت اتاق رفت تا روسر حانهیرا بردارد دکمه را فشرد و ر  یگوش آنکهیب
 کرد.   یوارد خانه شد و با سجاد احوالپرس انیگو اهللی بعد حامد   ی الحظه

 وقت صبح؟  نیشاهلل... اان  رهیداداش. خ ی اومدخوش  -

 را باال گرفت.  میو ظرف حل  دیخند  حامد

 .میهم بزن یگپ هی م یبخور  میگفتم با هم حل -

 ظرف را از دستش گرفت و با لبخند جواب داد: سجاد

 ممنون.  ،یهم عال یلیخ -
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را   میحل حانه یصبحانه جمع شدند و ر زیکرد. دور م یآمد و احوالپرس رون ی از اتاق ب حانهیر
 گذاشت.  زیم ی و گردو رو  ریداغ و نان تازه و پن ی و کنار چا  دیکش هاالهیداخل پ

 : دیخورد و پرس  می از حل یکم حامد

 چه خبر داداش؟   -

 گفت: ی لبخند مچهیبا ن سجاد

 ! ی ومدیوقت صبح ن نیا م یحل ی فقط واسه دونمی شما بگو چه خبر؟ م ؛یخبر سالمت -

 جواب داد:  ی ابا تک خنده  حامد

 نه؟!  ایدعوتم   نمیبب امیگفتم ب  ، یآخر هفته مهمون دار دمی شن -

 که ستاره اومده اونجا بهت گفته باشه.  زدمی حدس م -

 لب زد: تی لبخندش را جمع کرد و با جد حامد

   ؟یازدواج موافقت کن نی با ا ی واخی داداش واقعا م -

 اخم کرد: یصبحانه بود و کم  زی نگاهش به م سجاد

 ! یِ اجوون خوب و برازنده   دمش،یهم د  ک یمخالف باشم؟ مگه چشه؟ از نزد دی چرا با -

 اش را قورت داد و با آرامش گفت:لقمه  حامد

 ! ستنیجور ن ستن،یمناسب هم ن گمیبده؟ م طشیشرا   گمیمگه من م -

 تند بود: شیرا باال انداخت و لحنش کماب شی ابرو ی تا سجاد

  شونیخودت! خوبه که عاشق  قیبارزش رف ی نمونه ،ی گیاگر م شونی واسه فاصله سن -
 اس. زد همهزبون 

 تکان داد و لب باز کرد:  نیسرش را به طرف یبا کالفگ حامد
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پسر تنها و  هیام مهمه! حس طی شرا ست؛یمهم ن یمن... فاصله سن زی داداِش من، عز -
همون اندازه سرزنده و شاد تا اونو   یکیداشت.   اجیاحت هانینفر مثل ن ه یبود که به  نیغمگ

همه   هانیکنار ن گفت یعاشقش شد، خودش م نم یاز مشکالتش دور کنه. اصال واسه هم
رو   حاتشی کرده، تفر  اشویاس، جوونخدا که خواستگار ستاره  ی ده بن  نی. اما ارهی م ادمی یچ

که  ادیمرد جا افتاده حساب م هی  گهیپدر شده. االن د  یکرده و حت ی رفته. عشق و عاشق
به محبت و توجه   ازیکه ن یبحران روح هیتو  ؟یستاره چ  ی! ولشهیو زندگ  بچه ی نده یفکر آ 
   اره؟یحال در ب نی رو از ا ارهست  تونهی داره. به نظرت اون آدم م ی دی شد

 از حامد لب گشود:  یبانیبه پشت حانهیسکوت حاکم شد و ر  ی الحظه

!  شیدنبال کار و زندگ  رهی گردن ستاره م ندازه یبچه م هیعقد   ی اون فردا گم؛یم  نویمنم هم -
 به خدا. کنهی م دق مبچه

چشم درشت کرد و   د؛یکش ی. سجاد هوفدیلرز شی را گرفت و صدا حانهیر ی گلو بغض
 معترض گفت:

ستاره؟ من تو   یخواستگار ادیب  یآدم حساب  هی می رد کن نویا دیکنیم ن یشما دو تا تضم -
زن   ای کننی ازدواج نم ایدخترا  جورن ی مملکت خبر دارم. به خدا ا نی من از ا   م،ی هادادگاه
 یه دخترم ولواس سوزهیم گرم ی طرف سن باباشونو داره. منم پدرم، منم ج ای  شنیدوم م

به هفت   مشی دی م می ریگیدکتر، دهنمونم ِگل م  نشیهم بفرست نی خوای م ه؟یچاره چ
 !  د؟یکنی چکار م ادیگندش در ب یبه سر ستاره اومده، ول یتا ندونه چ بهیپشت غر 

بر فضا حاکم   یمانده بود و سکوت تلخ زیم ی سرد شده و دست نخورده رو میحل ی هاظرف 
  متیهم فشرد. حامد با مال  ی و سجاد پلک رو   دیلغز حانهیر ی گونه  ی رو  یبود. قطره اشک

 گفت: 

هم از   یچ یو سالم ه حی. دختر دسته گلتون صحدی ریگی سخت م دی بخدا خودتون دار -
نه  د،یفقط تو ازدواج کردنه؟ نه سر مردم رو کاله بذار  یارزشش کم نشده. مگه خوشبخت

از قبل   شتریبهش ب د، ی ریبال و پرش رو بگ ری! زد یزدواجش با آدم نامناسب بشبه ا یراض
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شد ازدواج    دایکنه. آدم مناسب و هم کفو پ شرفتیپ ، درس بخونه  د یبذار  دیمحبت کن
 . رهیگی م شینشد راه درس و ورزش و هنر رو پ کنه،یم

 ی ها. چشم دی محاسن کش  ی را فشرد و دستش را تا رو شیهابا دو انگشت پلک  سجاد
دو رگه و محزون بعد   یی اش داشت. حامد با صداسرکوب شده  ی هاسرخش نشان از اشک 

 کوتاه ادامه داد:  یاز مکث

 گهید کنهیداشت. فکر م  یعصب ی باز حمله  شبید ینداره. طفل یخوب یستاره حال روح -
دختر   نیا کنهیدق م دیداره. عروسش کن ییحس حقارت داره، حس تنها د،یدوسش ندار 

با محبت بهش عزت نفسش رو   دیتونی بگم، اما م یچ دونمینم ن یاز ا  شتریبه خدا! ب
بشه.  یکه به تب راض  دشی ر یهم به مرگ بگ دیتونی م د؛ی روحش رو زنده کن د،ی برگردون

 انتخاب با خودتون! 

 گفت: حانهیبرخاست و ر  زی پشت م از

 ! نینخورد یز یکجا آقا حامد؟ چ -

 برداشت و گفت:  یکتش را از پشت صندل حامد

 ! شهیم ریکار دارم. د ییبرم جا دیممنون، اشتها ندارم. با -

  *** 

را  اشیپر کالغ ی های سرش انداخت. چتر ی و شال قرمز رنگ را رو ستادیا  نهیمقابل آ گوهر
 مرتب کرد و غرولندکنان گفت: 

دخترا   ی سوزن انداختن نبود. همه  ی جا شگاهیمنم دختر دارم، امروز آرامردم دختر دارن  -
و اصالح و رنگ و کوفت و درد  م یو گر  شیاز فرق سر تا ناخن پاشون رو هزار جور آرا

نشسته   وتریکامپ ی دار پاگل  یبعد دختر من با شلوار راحت  لداست؛یکه امشب   کردنیم
 ! شکنهیتخمه م

 لب زد: بستی م که کرواتش را ینیح اریخشا
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 اد؟ یبا انوش روبرو بشه، آلما چرا نم خوادی فعال نم ما یحاال ن -

 و جواب داد: دیها کشلب ی رژ قرمزش را رو گوهر

 ها!بهونه  نی از ا ضم،یحال ندارم، مر  گهیواال... م دونمی چه م -

 . مینرفت  یمهمون یوقته دو نفر یلیولش کن، خودت رو ناراحت نکن! اصال بهتر... خ -

 لب باز کرد:  اریگرفت و رو به خشا نهینگاه از آ  گوهر

! امشب  فهی. به خدا حسیبرگرده سمت پارم  ادی کاش سر عقل ب ومد،یم ما یکاش ن یول -
 .نمیرو تنها بب  سیپارم رهیگی م شی آت گرمیج

 . می بر ایجان؟! بذار بهمون خوش بگذره، بگوهر  یرو نخور یچیه ی امشب غصه هی شهی م -

 را باال برد و گفت:  شی رفتند. گوهر صدا رونیهم از اتاق ب ی به شانه  شانه

 د؟ یندار  ی. کارمی... آلما... ما رفتماین -

 ...دیبه سالمت... سالم برسون -

از رفتنشان   یشدند. لحظات یراه  اریرا گفتند و گوهر و خشا  نیا  شانیها و آلما از اتاق  ماین
گذاشت   یکوچک  زیم نه، یرفت. کنار شوم ن ییآمد و از پله پا  رونیکه آلما از اتاق ب گذشت یم

کتاب حافظ و دو فنجان   ل،یآج  یانار، کم یاقوتیسرخ و   ی هااز دانه ی آن را با ظرف ی و رو
نگاه کرد و از پله باال رفت. پشت   زیبه م یبخشت ی . با لبخند رضادیچ  یو زعفران غدا ی چا

 و در زد:  ستادی درب اتاق ا

 داخل؟  امی ب ؟یداری ب -

 تو آلما. ایب -
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  لیموبا  یو گوش دهیتخت طاق باز دراز کش ی رو مایدر را باز کرد و وارد شد. ن دخترک 
و فکرش مشغول بود. آلما با   رفتی م  نییرا باال و پا یصفحات مجاز هدفی دستش بود. ب

 نما گفت: دندان  ی لبخند

  هیمشکل گشا و  لیرو آماده کردم. انار دون شده با گلپر، آج زی م نییپا  می پاشو... پاشو بر -
 تازه دم و دبش! ی چا

 آلود جواب داد: اخم  ماین

 .الیخیحوصله ندارم آلما، ب -

 تخت نشست و مصرانه گفت: ی لبه  آلما

  ای. بیمن به خاطر تو نرفتم مهمون یول  یدلت گرفته و حوصله ندار دونمی... مگهی د ایب -
 .  میشعر بخون  م،ی ر یفال حافظ بگ می بر

به اجبار از جا برخاست و همراه آلما   مایرا گرفت و با اصرار او را از جا بلند کرد. ن دستش
نشست.    شیهالب ی رو یحی شده افتاد لبخند مل  دهیکوچک و چ زیرفت. نگاهش که به م
ترش انار را که  ی دهان انداخت. دانه ی انار برداشت و تو ی ادانه مایمقابل هم نشستند و ن

 کرد و لب زد: زی فشرد، چشم ر  شیهادندان  انیم

 چه ُترشه!   -

 اب حافظ را مقابلش گرفت و گفت: کت آلما

 واسه داداش عاشقم!   گهیم  یحافظ چ  نمیبب  ریفال بگ  ایب -

صفحات کتاب   ی تعلل گرفت. دستش رو ینگاهش کرد و کتاب را با کم یفیبا اخم ظر  ماین
رنگ گرفت و   شیهاستاره مقابل چشم  ی و معصومانه فی ظر ی و پلک بست. چهره   دیلغز

شد و کتاب    دهی صفحات کش نی ما ب اشی انیگرفت. انگشت موجودش را فرا  یحس دلتنگ
 شعر را آهسته زمزمه کرد: داردو رگه و خش   ییرا باز کرد. با صدا
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 کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت  -

 در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع تا

 تو  داری با د ستی نفس باق کی صبحم   همچو

 بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع چهره

 ن ینازن ی از وصل خود ا ی کن شب سرفرازم

 چو شمع  وانمیا دارتی منّور گردد از د تا

 به چشم غم پرست  دی آیو شب خوابم نم  روز

 چو شمع انمیهجر تو گر یماریکه در ب بس

 :دی ماند. آلما با تأثر پرس رهیآلود به کتاب خرفت و بغض  لی تحل شی صدا

 ؟ ی... خوبماین -

 نگاهش کند لب زد:  آنکهی به سؤال آلما، ب توجهیب ماین

خبر داشت چون گفت   انی. انگار از جرادینم گهی! عموش اومد گفت ددمش یسه روزه ند  -
. اونقدر تو صداش و نگاهش تحکم و  ادیب ذارمی ام بد باشه نمکه حال برادرزاده ییجا

 بود که الل شده بودم.   یطلبکار

گونه نداد و ادامه  ی لجوجش را رو ی هااشک  دن یلغز ی و پلک بر هم زد و اجازه  دی گز لب
 داد: 

خودمه که با خودم کنار  صاحابی ماه فرصت واسه دل ب  هی نیالل شدم و نتونستم بگم ا  -
جا نزنم، به روش   گه یگذاشتم د  ش یمرد باشم که اگه پا پ . که به خودم قول بدم اونقدرامیب
 . ارمین

 با تأسف نگاهش کرد و دلسوزانه گفت:  آلما
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 .یفراموشش کن! مامان بابا محاله بذارن تو با ستاره ازدواج کن  ماین -

 نشست و با لحن تند و معترض لب باز کرد:  ماین ی ابروها نیب  یظیغل اخم

مامان بابا بفهمن که  ستی. قرار نشمیم وونهیدارم د دمشی فراموشش کنم؟! سه روزه ند -
 بعد بخوان مخالفت کنن. 

 : دی چشم درشت کرد و متعجب پرس آلما

 تو سرته؟  یچ  ما؟ین یگی م یچ -

که  دونمی م نمیبشم. ا  الشیخی ب تونمی جوره نم چی بود تا بدونم ه یمدت کاف نی ا -
 یاز اون موضوع نباشه ک  یحرف یبفهمن؟ وقت خوانی از کجا م ی. ولذارن ی مامان بابا نم

  گمیبه ستاره هم م ستن؛یکه پشت در حجله وا  ست ی ن شیبفهمه؟ صد سال پ خوادیم
 حرفشو بزنن. یشب خواستگار  انیکه نم  ااون گهیندارن. د یو حرف دوننیم

 گهی... دیمت یحاال به هر ق ،یبه ستاره برس  ی خوای ! تو االن فقط ممایمحِض ن  هیوونگی د -
 ! شهیم ی اچه فاجعه  یخود ستاره بفهمه که بهش دروغ گفت ایاگه بابا بفهمه  یکنی فکر نم

ها گرفت. مستأصل لب  دست   انیانداخت و سرش را م نیزم ی کتاب را رو یبا کالفگ ماین
 باز کرد:

  زاره،یاون گفته از مرد جماعت ب گمیمدام به خودم م  شمیجورن یچکار کنم؟ هم  یگیم -
عمرا   گهیام مخالفن دوسط بدونه خانواده  نی ! بعد ا؟یازدواج کنه، اگه نه بگه چ تونهینم

 بله بگه. 

 و لب زد: دی فنجان کش ی انگشتش را لبه  آلما

کن. ممکنه اگه ستاره بفهمه بهش   اط یاحت یلیخ یول  ،یچکار کن ی خوای م دونمی من نم -
 کل ازت متنفر بشه.  به  ،یدروغ گفت

 داد و گفت: رونی نفسش را ب ماین
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شرکت، باهاش حرف    کشونمشی م گهید ی کارا یِسر  هیحساب و  هیتسو ی فردا به بهونه  -
 .زنمیم

 مقابلش گرفت و با لبخند گفت: لیآج یمشت آلما

شاهلل درست  مشکالتم ان  ی هیاونم دوستت داره. بق گمیفکرش رو نکن، من که م نقدریا -
 . شهیم

 : دی پرس یفیرا گرفت، با اخم ظر هال یدست دراز کرد و آج ماین

 دوسم داره؟  -

 سر جنباند و جواب داد: آلما

. کردی. هر طور شده بود ردت مگفتی رو به من نم یمشکل نیهمچ ه یآره، اگه نداشت   -
تا هم خودش راحت بشه،   دوستت داشت که گفت کنمی نبود رازش رو بگه! حس م یازین

 ! ه؟یتو چ میوجود تصم  نیبا ا  نهیهم بب

 : دیپرس یبا اندک تأمل ماین

 فراموشش کنم!  یگفتی تو که االن م ؟ی فکرت رو نگفت  نیچرا زودتر ا  -

پا پس   نکهی! ا؟یچقدر دوسش دار ه،یخودت چ م یبدونم تصم خواستمی چون م -
 مخالفم. بهش دروغ نگو!  ی ری بگ شیپ ی خوایکه م ی خوبه، اما هنوزم با روش یکشینم

ترس از    یو گاه دی را بگو قتیحق گرفتی م میتصم  یسر در گم و مشوش بود. گاه ماین
  تری آن شب طوالن  ی لدای . گرفتی به سکوت م میو تصم لرزاندی دلش را م دنی نشدن و نرس

صبح   الیو شب خ آمدندیانگار کش م  قیو دقا هاه یبود. ثان  گریاز هر شب و هر سال د
تماس با ستاره   ی برا ی اکردن بهانه دای به شرکت و پ فتنر قراری شدن را نداشت. دلش ب

 بود! 
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بود که وارد  ینفر نیاول آقا م ی شرکت شد و بعد از کر  یراه گرید ی زودتر از روزها  صبح
  ی نشست. از داخل دفتر رو یمنش زینماند و پشت م کزادی . منتظر آمدن نشدی شرکت م

آلود ستاره به  خواب  ی کرد و تماس گرفت. بعد از چند بوق، صدا دایستاره را پ ی شماره  زیم
 : دیگوش رس

 بله؟  -

لب  ی لبش نشست. زبان رو  ی و لبخند رو ختیفرو ر یدخترک هر  ی صدا  دنیبا شن دلش
 و گفت:  دیکش

 . ریسالم، صبح بخ -

را از گوشش فاصله داد و   یدر هم رفت. گوش شی کرد و ابروها  یخط مکث ی وآن س  ستاره
. نگاهش  ندیتر ببکمتر شود و شماره را واضح  اشی آلودگ پلک زد تا خواب  یاپیچند بار پ

 دوباره بلند شد:  ماین ی به شماره بود که صدا رهیخ

 ... یالو، خانوم سپهر -

 دهانش را فرو برد و دستپاچه لب زد: آب

 اوم... ب... بله... بله سالم. -

 . رفتیدخترک غنج م ی صدا دنیو دلش از شن  دیتپیم  محابای ب ماین قلب

 ن؟ یانگار بدموقع زنگ زدم. خواب بود د،ی ببخش -

 !  نیبدموقع زنگ نزد یآره خواب بودم ول یعنینه. عه  یعنیآره...  -

 ت داد و گفت: اش را قور خنده  ماین

 شرکت؟  د یاری ب فیتشر  دیتونی خواستم بگم م -

 :دی و متعجب پرس فیضع   ییبا صدا  ستاره
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 ؟ ی شرکت؟! واسه چ -

که  ییواسه کارا حیحساب کتاب و توض ی خب... برا  نیرفت نیگذاشت هوی خب... خب آخه،  -
 مونده!  مهینصفه ن

 لب کج و جواب داد: ی دی با ناام  ستاره

 سر فرصت. امیبله، چشم. م -

 مردد گفت:  ماین

 ! گهیدو ساعت د یکی! تا  نیا یاصال االن ب ن؟ی ایلطفا امروز ب شهی... مشهیم -

 فشرد:  یانی و ناخن شستش را به انگشت م د یبا حرص لب گز  ستاره

 اومده؟  دی! مترجم جد دیدار ی اچه عجله  -

 هولناک لب باز کرد: ماین

 راستش... راستش باهاتون حرف دارم.نه... نه اصال! اوم...  -

 . امیم گهی ساعت د  هیآهان، باشه. تا   -

 ممنون، منتظرم.  -

 یرا با نگاه کزادیتماس را قطع کرد و نگاهش را که باال گرفت؛ ن یی نمالبخند دندان  با
 .  دی سرش د ی پرسشگر و متعجب باال

 سالم... -

  ریز یسالم کزادین ی به تعجب و کنجکاو توجهیرا جمع کرد و از جا برخاست. ب  لبخندش
 لب گفت و سمت اتاقش رفت.  

 *** 
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و الهه دراز  هان ین نیبه اطرافش انداخت. وسط اتاق ب یتماس را قطع کرد و نگاه  ستاره
فته  با همسرانشان ر اوش یدور هم بودند. سجاد، سهراب و س روقتیرا تا د لدایبود.  دهیکش

  ری و حسام به اصرار ستاره شب را منزل صفوراخانم مانده بودند. آهسته از ز هان یبودند و ن
سرش انداخت و آهسته   ی رو ی از کنار الهه قدم برداشت. روسر اط ید و با احتی خز رون ی پتو ب

 درب اتاق را باز کرد. 

سالن خواب    ی رفت و وارد سالن شد. حامد و حسام تو رونیاز اتاق ب نیپاورچ نیپاورچ
 بود. ی بودند. وارد آشپزخانه شد و صفورا مشغول دم گذاشتن چا

 خانجون. ری صبح بخ -

 ن؟ ی بود داری ب یتا ک  دن؟ی جدا خواب نایچرا ا  زم،یعز  ری صبح بخ -

 زد و گفت:  ی شخند یشب گذشته ن  یادآوری با   ستاره

دخترا دلخور شدن اومدن تو اتاق جدا   ی اه یقض هیسر    م،ی بود داریساعت سه ب  کیتا نزد  -
 . دنیخواب

 : دی ابرو باال پراند و پرس صفورا

 قهر کردن؟!    یعنی -

 آره!    ییجورا هی -

 : دی و نگران پرس دیابرو در هم تن  صفورا

 شد؟  ی مگه چ -

 خفه گفت:   ییاش را فرو خورد و با صدا خنده  ستاره

تاال نشون داد، حسامم کنار گوش حامد  سانتال مان   نیدختر از ا  هی می دیدی م لمیف  می داشت -
بود   یبود و چ یک  ن؟ید یدادن چرا خند ریگ هانمی. الهه و ندنیگفت بعد بلند خند   یزیچ هی

 شما نگران نباش!   کننی م یحرفا و آخرشم بحث شد و قهر کردن. آشت نیاز ا
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 :دی کرد، رو به ستاره پرس ی لب غرولند ریو ز دیکش ی آه صفورا

 ن؟ ی دی خواب روقتید  یگیمگه نم ؟ ی ری حاال تو کجا م -

که ول کردم برم. زود  ی امهی نصفه ن ی کارا حیشرکت، زنگ زدن گفتن واسه توض  رمیم -
 .گردمی برم

 گذاشت و گفت:  زیم ی رو ی دو فنجان چا  صفورا

 ! ی. سرما نخوریلباس گرم خوب بپوش  اد،یداره برف م -

بعد به شرکت   یرفت تا آماده شود. ساعت رونیلب »چشم« گفت و از آشپزخانه ب ر یز  ستاره
سرخ   یکم اشی نیها و نوک بآمده بود، گونه ادهیکه پ ی ریهوا و مس ی . به خاطر سرما دیرس

کار لبخند  طیمح دنی داشت و با د یحس دلتنگ  امدن،یشده بود. بعد از چند روز شرکت ن
 مایکرد و سمت اتاق ن کزادی با ن یگرم یبود. احوالپرس  نشسته شی هالب  ی رو یمیمال 

دادن نفسش   رونی قلبش باال رفت و با ب ی هاتپش  ستاد،یرفت. پشت درب اتاق که ا
 به در زد.  ی اتقه

 .دیی بفرما -

با  مایسالم کرد. ن ری انداخت و سر به ز مایبه ن ییدر را باز کرد و وارد شد. نگاه گذرا آهسته
صورت سرخ ستاره،   دنی . با دندیجواب داد و با دست اشاره کرد تا بنش یلبخند نرم

 را برداشت و گفت:  ی گوش درنگیب

 دو تا قهوه لطفا!  -

 :د ی پرس  متی داشت شور و شوقش را پنهان کند و با مال  یرا گذاشت و سع یگوش

   ؟ی خانوم سپهر نیخوب هست -

 بود و لب زد:  نییستاره همچنان پا نگاه

 ! نی باهام حرف دار نیممنون، خوبم. گفت  -
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 کرد و کنج لبش را به دندان گرفت. مردد لب باز کرد: یمکث ماین

 برم سر اصل مطلب؟!  یعنی -

 تعلل جواب داد: یب  ستاره

 زودتر برگردم. دی ! چون با قایبله دق -

وارد اتاق شد.   آقام ی بزند که کر یکرد. خواست حرف  ی اداد و تک سرفه  رونی نفسش را ب ماین
به هر دو انداخت که  ینگاه ی چشم ر یگذاشت و ز  مایقهوه را مقابل ستاره و ن ی هافنجان 

 ی ال به ال  یدست ما ین م،ی رفتنش بودند. با رفتن کر رونیسکوت کرده بودند و منتظر ب
 و گفت: د یکش شی موها

بهانه بود. من... من   مهینصفه ن ی تاب و کاراکه... حساب ک  نیا قتیراستش... حق -
 تا...  دیار یب ف یخواستم تشر

  یو با کالفگ  دیکش یبود و توان حرف زدن نداشت. پوف  ختهیذهنش در هم ر ی تو کلمات
 ادامه داد: 

دارم پامو از    دیکه فکر کن شهیسوءتفاهم نم ش،یپ ی تر حرف بزنم؟ مثل دفعه راحت  شهیم -
 کنم؟ ی درازتر م ممیگل

 . دیوار به گوش رسستاره زمزمه  ف یضع ی صدا

 . دیی بفرما  ست،ین یمشکل -

 ستاره با تعلل لب باز کرد:  نی شرمگ رخ م یبه ن  رهیخ ماین

ماه که خواسته   هی. اون ختمیبهم ر  یلیخواهرم اون حرفا رو در موردت گفت، خ یوقت -
. امیبا خودم، با دلم کنار ب خواستمیخودم. م ی جور بهانه بود و فرصت برا هی یبودم بمون

  ایبه اون اتفاق فکر کنم، برام مهم باشه  ی اذره ذارمی م شیپا پ یوقت  خواستیدلم نم
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جز خودت   یچیبهم ثابت کرد که ه ،ی چند روز دور نی بپرسم. ا وردشدر م یبخوام سؤال
 .  ستیواسم مهم ن

لرزان    ییسرخ شد. با صدا   شیاز پ شی ب شیها گرفت و گونه دنیتپ  ی دخترک بنا قلب
 گفت: 

باشم که بتونه شما رو خوشبخت کنه.  یاون کنمی ... فکر نمکنمیمن فکر نم ی... ولیول -
 که...  ستمی ن یمن دختر

  رونیکه ب  یرو هم فشرده شد. همراه با نفس شیهارا سد کرده بود و لب  ش یراه گلو بغض
 داد گفت: 

 . من...رهی کنار من آرامش بگ تونهینم یکردم که کس دایپ یمن اونقدر مشکالت روح -

به جلو خم شد و   یگذاشت. کم زی م ی را رو شیهاگرفت و دست  یرا از صندل اشه یتک ماین
 : دی کالمش را بر

برام مهمه که بدونم،   ن ی. من االن فقط اری به اون مشکالت فکر نکن و اونا رو در نظر نگ -
 نه؟  ایدلت باهامه  ؟ی از اون مشکالت، خود من رو چقدر قبول دار ی جدا

 ی هامسترس و منتظر چشم به لب یبا نگاه ما یبر فضا حاکم بود و ن ن یسنگ  یسکوت
باز و بسته شد و    صدای ب شیهاو چند بار لب  دیلب کش ی ستاره دوخته بود. ستاره زبان رو

 خفه شده بود.   شیصدا در گلو 

 .خوامی بزنم. فرصت م یحرف تونمینم من... من االن  -

 لب زد: ی داد و با لبخند محو  رون یب یاز سر آسودگ  صدای ب ینفس ماین

داره. من تا   یدواریام ی برام جا یفکر کن ی خوایکه م ن یهم ،ی که فرصت خواست ن یهم -
 . کنمیصبر م ی هروقت بخوا

 را نداشت.   ماین ی هااز جا برخاست و شهامت نگاه کردن به چشم  ستاره
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 من برم.  ستین یاگر امر -

 فورا از جا بلند شد و گفت:  ماین

 ؟ یشماره همراهمو دار -

 سر جنباند و جواب داد:  ستاره

 اون نوشته.  ی شرکت رو دارم، رو  تیز یآره، کارت و  -

 پس منتظر جوابت هستم.  -

رفت. آنقدر مضطرب و   رونیاز اتاق ب یکوتاه یلب گفت و با خداحافظ ریز ی «ا» بله  ستاره
  رونیتند از شرکت ب ی هارا فراموش کرد. با قدم  آقام ی و کر کزادیاز ن یبود که خداحافظ جیگ

  ی دیشد  ی حال تن دخترک داغ بود و حس گرما نیو با ا دی باریرفت. برف نرم نرمک م
سنگفرش   ی . رودینفس کش قیآزاد کرد و چند بار عم ی کم شیگلو  ر یز داشت. شال را از 

 تن برف بود.  ی رو نی عابر ی و نگاهش به رد پا داشتیمقدم بر  رواده یپوش پ دیسف

 *** 

 گفت:   هانیو صفورا وارد آشپزخانه شد. رو به ن  کردندی ناهار را آماده م زیم هانیو ن الهه

 مادر.  نی. تو بشیکنی کار م ی نشه راه افتاد تیدخترم پات اذ  جانهان ین -

 راه برم.  تونمیبدون عصا م  گهیتنبل شدم؛ االن د یلیخ  گهینه خانجون د -

 : دی گذاشت و پرس زی م ی ساالد را رو الهه

 ؟ی د یکش هاشوه یبخ -

 جواب داد: ختیریهمانطور که دوغ را داخل پارچ م  هانین
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 یدونیاز اوناست. م شهی جذب م ه،یبخ ن یبه ا گنیم ی چ ی. چستی ن یازینه، گفتن ن -
  هیخود بخ ی دو روزه جا ی کیچرا  دونمی نم یدرد نداره ول ادی خوبه ها ز نیزم ذارمی پامو م

 !  سوزهی قرمز شده م

 ابرو باال پراند و لب باز کرد:  الهه

 اه بندازه. نگ  هینکنه عفونت کرده! حامد اومد حتما بگو  -

 : دیپرس نینمک ی ابا خنده  هانین

 باهاشون؟    میکن یآشت -

 گفت: ی لبخند مچهیلب کج کرد و با ن الهه

 بوده!  شونیبود مال دوره مجرد یهر چ  م؟یدار امگه ی راه د -

 : دیو کنجکاو پرس دیابرو در هم تن  صفورا

 بود؟  یچ شبید انیجر یراست -

 و نشست، جواب داد:  دیرا عقب کش یصندل هانین

 شونیخاطرات مجرد  ادی انگار  دنید  لمی دختره رو تو ف هی شبیخانجون، د یچیه -
حامد بوده،   یهمزمان با هم دهن باز کردن حسام گفت منش جاستن یافتادن. جالب ا 

 بود خودشون لو دادن. یهر چ گهی حسام بوده! د یحامد گفت منش

 لب باز کرد: هانیحرف ن ی مهو در ادا  دیچ زیم ی ها را رو بشقاب الهه

 یمدت منش  هیدختره  گفتی نبوده. م یخاص ز یچ چیکه ه خوردیصبح حامد قسم م  -
حسام هم   ده؛یجنبیم کلش یحسام بوده، انگار سر و گوشش که چه عرض کنم کل ه

بوده که    یعذرش رو خواسته. اون موقع حامد هم تازه رفته بوده اون مطب و دنبال منش
. چند وقت کار کرده و بعد حامدم اخراجش کرده.  نییهمون طبقه پا رهی دختره باز م نیا



 2 خواهر خوانده

 
215 

 

  ینجوریا دن ی اون د هیدختر شب هیکه بعد از چند سال  شون ن یگذشته ب  یحاال اون مدت چ
 ! دونهیکفت، فقط خدا مگل از گلشون ش

 گذاشت و گفت: زیم  ی و رو دیپلو را کش سی د صفورا

پسرا تو   ی بوده. همه  ی مجرد ی بوده مال دوره  یبه قول خودتون هر چ  د،ی ر یسخت نگ -
 ! گهیدارن، َجوونن د ییطنتایش هی  شونیمجرد

 را باال انداخت و لب به اعتراض باز کرد: شیابرو  ی تا هانین

فقط  شبم ی. کال دمیندار ی ا. به قول الهه چاره میکنیم  یحاال خانجون ما که آشت -
وگرنه من که قبل ازدواج نه تنها  می دی سر کل کل جدا خواب م یحرصشون رو درآر  می خواستیم

ها برنامه نیهل ا نه حسام نه حامد ا دونمیام بودم. محسام بودم که همخونه  یمنش
  شنیدست از پا خطا کنن م ی واسم! چطور دخترا تو مجرد  سؤالهآ  ادی بدتون ن ینبودن ول
 کردن؟!  طنتیکردن، ش یجوون گن یواسه پسرا م  یول د،یسف یشونی نما و گاو پانگشت 

 ابرو باال پراند و دستپاچه گفت:  خانجون

ل خودت از حامدم خبر دارم ! سوءتفاهم نشه مادر. من به قو جانهان ینه به خدا ن -
  یکه گفتم در حد همون چند کالم حرف و شوخ  یطنتیش نی . استی کاره ن نی ا دونمیم

داشته باشه، پسرم   دی با اینداره. دختر اگر عفت و ح یمن دختر و پسر فرق ی بوده وگرنه برا
 داشته باشه.  د یبا

به داخل پا گذاشت و ستاره وارد سالن   رونی سرد ب ی لحظه در باز شد و همزمان هوا همان
 گرفته سالم کرد. صفورا با لبخند جواب داد: یی شد. در را بست و با صدا

 اس! . ناهار آمادهی سالم دخترم، به موقع اومد -

 لب گفت:  ریانداخت و سمت اتاق رفت. ز  ری سر به ز  ستاره

 . دیم. شما بخور ممنون، اشتها ندار  -
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 در هم رفت و تشر زد:  شی هاسگرمه هانین

 مهمونتم آ!  جان یسرم امروز ا  ریناهار. خ ا یلوس نشو ستاره، لباس عوض کن ب -

 لب کج کرد و دلخور گفت:  هانیسمت اتاق رفت و در را بست. ن یواکنش چی بدون ه  ستاره

 کرد؟!   یجورن یچرا ا -

 باال انداخت و لب زد:  ی اشانه الهه

 شده!  یزیچ  هیبه خدا. حتما  دونمی نم -

 : دینگران رو به الهه پرسدل  صفورا

 شد مگه نه؟!  یاون خواستگار که منتف ی ه یقض -

 سر جنباند و جواب داد: الهه

 اومده!  شیبوده پ رونی شده االن که ب یآره خانجون، آقا سجاد ردش کرد. هرچ  -

 از جا برخاست و گفت:  هانی. نشدیم اط یکه وارد ح دیحامد به گوش رس نیماش ی صدا

 شده؟   یچ نمیمن برم بب -

رز سرخ در دست   یحامد و حسام وارد خانه شدند. هر کدام شاخه گل هان،یرفتن ن با
 .دی خند ی نخود دنشانیداشتند و خانجون با د

 م؟ یکنون دار یبه به... مراسم آشت  -

 جواب داد: ی ابا تک خنده  حسام

بعد    میاگر خدا خواست و مورد عفو قرار گرفت م،ی دار یون مراسم منت کشنه خانج -
 کنون!  ی شاهلل آشتان
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سرشار از   یسمت آشپزخانه رفت و شاخه گل را مقابل الهه گرفت. با لبخند و نگاه حامد
 تعشق لب باز کرد: 

 ند؟ یفرما ی من عفو م ی الهه -

  یفی. با اخم ظردیدور تا دور خانه چرخبا لبخند گل را از حامد ستاند و حسام نگاهش  الهه
 :دی پرس

 من کجاست؟  ی غویج غیج -

 آمد.   رونیآشفته از اتاق ب ی ابا چهره  هانیبزند که ن یخواست حرف  صفورا

خوب   چ ی برف راه رفته. حالشم ه ری ز یلیانگار خ  سه یستاره چشه! لباساش خ دونمی نم -
 .  ستین

 :دی آلود پرساخم  حامد

 مگه نرفته بود دانشگاهش سر بزنه؟  -

 و گفت:  دی لب گز صفورا

تو   دمی. من داشمهینصفه ن ی حساب و کارا  هیشرکت واسه تسو  رهیصبح به من گفت م -
 به شرکت رفتنش گفتم رفته دانشگاه!  یحساس

 وار لب زد:چشم درشت کرد و مالمت  حامد

   ه؟یچه کار نی خانجو...ن! ا -

 نگاه از مادرش گرفت و سمت اتاق ستاره رفت.  یدلخور با

بدون درب و   کی تار  یاتاق انیبود. خودش را م  دهیتخت دراز کش ی چشم بسته و رو  ستاره
که مدام اسمش را تکرار    دیرسی گنگ و نامفهوم به گوش م یی. صداهادیدی پنجره م

داشت و نگاهش به دور تا دور اتاق افتاد که همه جا را  ی دی شد ی . احساس گرماکردندیم
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خفه شده   شی بزند و کمک بخواهد اما صدا در گلو ادیداشت فر یآتش فرا گرفته بود. سع
وجودش را فرا گرفت و انگار   یوزنی و ب  یهم نداشت. حس سبک دنیبود و توان نفس کش

 جدا شد.  نیاز زم   یال نور مهلکه رها شد و به دنب انیبا دو بال از م ی امثل فرشته 

  شی . آب دهانش را فرو برد و گلودی خانجون د ی اتاق خانه ی که باز کرد خودش را تو پلک
جمع شده از درد اطرافش را نگاه کرد. ِسُرم به   یبشدت سوخت و درد گرفت. با صورت

  دهیتشک دراز کش ی که کف اتاق رو دیرا د هانیشد. ن  زیخ میدستش وصل بود و آهسته ن
فورا پلک باز کرد و لب   هانیگفت. ن  یشد و آخ  دهی کشدستش  ی و خواب است. سوزن تو

 زد:

 ستاره؟  ی خوب ؟ی شد داری ب -

 : دی و گنگ اطرافش را نگاه کرد و پرس جی گ دخترک 

 چرا بهم ِسُرم زدن؟    هان؟یشده ن یچ -

 حال بد ستاره به درد آمد.  دنی بغض کرد و قلبش از د هانین

. یگفتی م  ونی همش هذ  ،ی سوختی تو تب م  یداشت ست؟ین ادتی  ی اومد رونی از ب -
 .  ی دی و خواب یحرفا. حامد بهت آمپول زد تا آروم گرفت نی و ا شیآت یگفتیم

 مکث کرد و ادامه داد: یکم

دوباره پامو   .رونی پام عفونت کرده بود، حامد مجبور شد عفونت رو بکشه ب ی هیمنم بخ -
 و مراقب تو هم باشم.  ادیتا حالم جا ب دمیشدم، کنارت خواب حالیخورده ب  هیزد.  هیبخ

  یادآوریبرف قدم زده. با  ریآورد که صبح کجا رفته و بعد از آن تا ظهر را ز  ادیتازه به   ستاره
 شد.   شی مهمان گلو یشگیباز بغض هم ماین ی هاحرف 

 !  ؟ی ختیگفته که باز بهم ر یچ مای شرکت ن  یشده ستاره؟ صبح رفت یچ -

 و لب باز کرد: دی چشمش لغز ی از گوشه  اشک
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  یکس ترسمی ! که میاعتماد کنم به کس ترسمیبدبختم که م یلی... خهانیبدبختم ن یلیخ -
 ی ه به دل واموند  ستین یکیبشم.  ری تحق ایمنو پس بزنه، نخواد  نه،یمنو بب ی هاحالت  نیا

بار له   هی!  دنش؟ی از د یلرزیکه م ؟یَتپی م یازت مونده که واسه کس یز یمن بگه تو مگه چ
 ! ست؟یبس ن ی شد

 *** 

را از هم   مایافکار مشوش ن ی را اعالم کرد، رشته  جلسه  انی دادفر که پا یبلند هست ی صدا
  کی به  ک ی که  دی شرکت را د  رانیو مد  نیبه اطراف انداخت و مهندس  ی گسست. نگاه گنگ

 آمد و گفت:  مای سمت ن  زی. کامبروندی م رونیو از اتاق ب  شوندیبلند م  زی از پشت م

 ورشکست نکنه شرکت!  ؟یچکار کن ی خوای م -

 زده لب زد:و مات  دی ابرو در هم کش ماین

 چکار کنم؟  وی هان؟ چ -

 زد و لب به تمسخر باز کرد: ی پوزخند زیکامب

 وضع...    ن یشرکت با ا شهیحتما ورشکست نم   ما رو باش! ی ره ی هه! رئيس هيئت مد -

 زد: بیرا باالتر برد و نه شی صدا

  یدادفر ه گم ی عمو؟ م ییبلغور کرد؟! کجا یساعت چ  کیدادفر   ی اصال گوش نداد یعنی -
 ! یستیتو باغ ن دهی نگو فهم د؛ی سؤالم ازت نپرس کرد،ی چپ چپ نگات م

  کردیبه بحث جلسه و شرکت، از جا برخاست و همانطور که سالن را ترک م توجهیب ماین
 لب گفت:  ریز

  ای بدم  ام یخشک شده که ستاره خبر بده، جرأتم ندارم پ یاس چشمم به گوشهفته  هی -
 تر بشه.شه بهش بر بخوره، کار خراب  یباز شاک  ترسمی زنگ بزنم. م

 : دی اش زد و پرسشانه  ی رو زیکامب
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 گفتم؟!  یمن چ ی دی فهم  ؟یاالن شرکت یفهمی اصال م -

 را باال برد و تشر زد:  ش یصدا ماین بارن یا

حاال...  گهید زنمی با خانوم دادفر حرف م زنمی ! زنگ میبابا... ولمون کن حضرت عباس ی ا -
 اه...

زنگ خورد.  ماین یکه گوش  داشتی مشغول غرولند بود و پشت سرش قدم برم زیکامب
فرو    شیهاشانه  دانهی ناشناس ناام ی شماره  دن یبرداشت و با د بشیرا از ج یدستپاچه گوش

 افتاد و تماس را وصل کرد.

 .دیی بله، بفرما -

 : دیخط به گوش رس ی از آن سو ی انازک و زنانه ی صدا

 شهسوار؟   ی الو... آقا -

 . دیی بله، خودم هستم. بفرما -

 ! یهستم مشاور خانوم سپهر زادهلی. بنده خلدی سالم عرض شد، خسته نباش -

 جواب داد:  ی گرد شد و هول هولک  شیهاستاره، چشم  یلیفام دنیشن با

 .دیی سالم، متشکرم. بله بله... بفرما -

باهاتون    یسائلدفتر بنده تا در مورد م دی اریب فی خواستم بگم اگر امکانش هست تشر -
 صحبت کنم.  

 آب دهانش را قورت داد و فورا جواب داد: ماین

 ام؟ ی ب تونمی االن م د؟ یکنی تون رو لطف مبله حتما! آدرس  -

 اش گرفت و لب زد: را حس کرد، خنده   مای ن دیشد   یو دستپاچگ یکه عجول زن 
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  امکی. من االن آدرس رو واستون با پدیاریب  فی تشر دیتونینداره. م یبله... مشکل -
 .فرستمیم

 . رسمی. الساعه خدمت مدیکنی ممنون. لطف م یلیخ -

 پشت سرش صدا زد: ز یتند سمت اتاق رفت. کامب ییهارا قطع کرد و با قدم  تماس

 برو اتاق خانوم دادفر... ایب وونه؟ ی کجا د -

 دستش را در هوا تکان داد و گفت:  ماین

 .گردمیبرم کار واجب دارم، -

 ی رفت. دفتر مشاوره فاصله  رون ی را از اتاق برداشت و از شرکت ب لشی و با شتاب وسا تند
به مشکل   یپارک کم  ی کردن جا  دای پ ی . برادیجا رسزود آن  یلیتا شرکت نداشت و خ ی ادیز

و با   ادهی مانده را پ یباق ریرا پارک کند. مس نیماش ابان،یخ ی بر خورد و مجبور شد انتها
  یسرد و باد سوزناک ی قدم برداشته بود که با وجود هوا عیکرد. آنقدر سر  یتند ط ی هاقدم 
.  شدیم شتر یاضطرابش ب گذشتی عرق به تنش نشسته بود. هر لحظه که م د،یوزیکه م

نه؟! بعد از  ا یاست  ندیخوشا شی برا دانستیبود که نم ییهاحرف  دنی نگران شن
حدودا چهل و پنج_شش ساله روبرو   یناق مشاور که شد، با زوارد ات  ،یبا منش یهماهنگ

 ی اچشم داشت و چهره  ی رو  یلیمستط نکیداشت. ع ی اده یو کش ف یشد که صورت ظر
  ش یهاحرف  دنی نشسته و منتظر شن یصندل ی . مقابلش رویشیو به دور از هر آرا  یمعمول

 یها را کناربه سکوت گذشت و زن مشغول خواندن چند برگه بود. برگه  ی اهیبود. چند ثان
 شروع به صحبت کرد: میمال  یمهربان و لحن ی گذاشت و با لبخند زیم ی رو

کرد.  ف یمنو تمام ماجراها رو برام تعر شیجان اومد پهفته ستاره  ن یشهسوار، ا ی خب آقا -
هم واسش سخت بود، از من  از مسائل م یسر   هیاز اونجا که صحبت کردن در مورد 

 بذارم.  ونیخواست که با شما در م

 نگران سر جنباند و لب زد:کنجکاو و دل ماین
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 .  شنومی م دیی بله، سرا پا گوشم. بفرما -

  مایمقابل ن کردیمطالعه م  شیپ ی را که تا چند لحظه  ییهاکرد و برگه  ی اتک سرفه  زن 
 گذاشت و گفت: 

هست که  یمدارک   نی. استیبد ن نی بنداز ینگاه هیها رو برگه  نیا ی قبل از هر صحبت -
 . کنهی رو ثابت م یدست دراز ی حرف ستاره و اون ماجرا یدرست

ها در مورد اوضاع برگه  ی را رو یقانون یپزشک دییها انداخت و تأ به برگه  ینگاه ماین
 نشست و زمزمه کرد: شیابروها نی ب یفی. اخم ظر دی ستاره د یجسم

 بله، کامال درسته.  -

 در هم قالب کرد و ادامه داد:  ز یم ی را رو شیهادست  زادهل یخل خانم

سر اصل مطلب!   رمی اون اتفاق نموند، من م ی برا ی اشک و شبهه  ی خب... حاال که جا -
  یئلاز مشکالت و مسا دی با عتایطب ن،یکه خواستار ازدواج با ستاره شد  یشما به عنوان کس

مسائل رو هضم    نیا دیتونی اصال م دی تا بدون  دی اومده با خبر باش ش یستاره پ ی که برا
 نه؟  ای  دیا یباهاش کنار ب د،یکن

 سر جنباند و لب باز کرد:  ماین

  چی بودم هم حرفش رو باور کرده بودم، به خودش هم گفتم ه دهیمدارک رو ند نیمن ا  -
 ندارم.  ه یقض  نیبا ا یمشکل

 زد و گفت:  ی لبخند زن 

شهسوار، ستاره   ی آقا دی نی! ببستین یکنی که شما فکر م یبه اون راحت  هیقض د؛یاجازه بد  -
 شده.   ی ادی ز یبعد از اون اتفاق دچار مشکالت روح

 مشکالت کرد: انی انگشت شروع به ب ی اشاره  با
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  شیپ یحت  یداره. دوم گاه ی و معموال خواب ناآروم نهیبی ها کابوس مکه شب  نیاول ا  -
 یمسئله رو حت نیشده! که ا یخواب دچار شب ادرار ی تو دیاومده به خاطر ترس شد 

و  کنهیقرص مصرف م کهن ی! و ادوننی اش هم نمخانواده  ی اعضا نی ترک ی از نزد یبعض
 بخوابه.   تونهیبدون آرامبخش نم 

 دردناک مشاور سپرده بود. ی ها آلود و متألم گوش به حرف انداخته و اخم  ری سر به ز ماین

  انیقربان ریگبان یها گرکه سال  یمخرب یدارم. آثار روح ادیز نیمراجع لیقب  نیمن از ا  -
 ینیمراجع یمن حتشده.  ریاز اون مسائل درگ  یکه ستاره هم با بعض  ادهیز یلی هست خ

تنشون نجسه و اونقدر خودشون رو   شهیهم کننی دارم که دچار وسواس شدن؛ فکر م
داره و   یبهتر  یلی خ طیشرا  های ! ستاره نسبت به بعضشهی که پوستشون زخم م شورن یم

شده رو   ریکه باهاش درگ  ی اما باز هم مسائل  اد،یخوب تونسته با موضوع کنار ب بایتقر
 گرفت. دهیناد شهینم

 تعارف کرد و ادامه داد: مایسمت ن  خت،یر  وانی آب داخل ل یداد و کم رونیب ینفس

که شما بعد از ازدواج   یعی ممکنه ستاره بعد از عقد، نتونه تن به خواستتون بده. طب -
شما باشه، شما   ی جوابگو ی اگر ستاره نتونه تا مدت ایآ یول یدار ییهاو خواسته  ازهاین

ا به مرور زمان ستاره درمان بشه؟! زمان درمان هم اصال مشخص  ت یاونقدر صبر دار
دختر   نیبعد ا یبدم که مثال تا فالن مدت اگر صبر کن  تونمینم ینیتضم چی و من ه ستین

 سال!   کی   یماه و حت  کیممکنه  اد،یکنار ب هیهفته بعد با قض  کی! ممکنه شهی خوب م

 ماین ی به سکوت متفکرانه یزد. زن نگاه  یرا به صندل اشه یو تک دیاز آب نوش  یکم ماین
 انداخت و گفت: 

  ادتونی  نویمشکالت باز هم حرفتون عوض نشه ا نی شهسوار، اگر شما با وجود ا ی آقا -
با  یو منطق دهیداره! اگر سنج ر یستاره تأث ی روند بهبود ی العاده روباشه که رفتارتون فوق
سرعت   ی عاد یمراحل درمان و برگشتش به زندگ به  تونهی م د،یمشکالتش برخورد کن

دختر رو    نیا یروح تیوضع  تونهی شما م ی ده ینسنج  فتارر  نیببخشه و برعکس کوچکتر
 بدتر از قبل کنه. 
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 داد و لب از لب برداشت:  رونی شده اش را ب  نی سنگ ینفس ماین

 مسائله؟  نی فقط هم شیستاره نظرش راجع به من مثبته و نگران -

 گفت:  دیی سر جنباند و پلک بر هم زد، با تأ زن 

ازش  ینی که مبادا شما مشکالتش رو بب نهیمنده اما نگران ا آره، ستاره هم به شما عالقه  -
 !نهیبب  بیآس  نیاز ا  شتریو ب ی باهاش ادامه بد  ینتون ،یدلسرد بش

 *** 

 . لب و دهان کج کرد و گفت: دیکش  یکتاب را بست و هوف یکالفگبا  هانین

امسال کنکور بدم.   نیمن هم هی... اصال چه اجبارِکشمی نم گهی ! بابا دد یُمخم پوک  ییخدا  -
 !  اد؟ی م نیسال بعد کنکور بدم آسمون زم

 لب فشرد و سر خم کرد:  ستاره

 و آسونه!  نی ریش یلیزبان که خ هان،یتنبل نباش ن  نقدریا -

  یخورد! موندم تو چجور شهی من عسلم نم هیبا  نوی... امی دی فهم نمی ر یش یمعن  مینمرد  -
 !  ؟ی زبان خوند نهمهیا یحوصله داشت

 با لبخند گفت:   ستاره

کالس زبان رفتنم شروع شد. کنار درس و   یعاشق زبان بودم. پنج سالگ یمن از بچگ -
 . کردمیکالسارو هم دنبال م   نیا شهی مدرسه هم

 و ادامه داد: دیحسرت کش ی از رو یآه

 رو گذاشتم کنار!   یبودم. همه چ لیام تکماالن زبان فرانسه  ومدینم شی پ انیجر نیاگه ا -

 !  قتی. بازم برو دنبال عال دهیکه به آخر نرس ایدن ؛یکنیخب اشتباه م -
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از چند   ی قهوه و ظرف دیکه داخلش دو فنجان سف یکوچک ینیآهسته در زد و با س یطوب
 بود وارد اتاق شد. متبسم لب زد: کی ُبرش ک 

 ؟ یهمه چ رهی م شی. خوب پدی خسته نباش -

 ستاند و گفت:  یرا از طوب ینیس هانین

 شاهلل کنکور سال بعد.! انیعا... ل -

 سر تکان داد با لبخند گفت:  یو طوب دی خند زیر  ستاره

حسام که من   نی. ایعمرا بتون  گهیسال د ی! کنکور امسال رو شرکت نکنهانیاز دست تو ن -
بغلت   ذارهیبچه م  هی  گهیاز بچه داره، سال د لمیهمه عکس و ف ن یا شی گوش ی تو نمیبیم

 ؟ یدرس بخون یتونی مگه م

 ابرو باال انداخت و لب باز کرد:  هانین

درس بخونم. خب   تونمیبشم با بچه که نم می من دانشجو د،یحساب کن یاو...ه اونجور -
 هان؟!  گهیبسه د پلمی کنکور، د الیخیکال ب ه؟یچه کار

 و گفت:  دی بلند خند  ستاره

م، کو  امن خودم بچه یگیم یشی م دی آ! من گفتم االن سرخ و سف ادیانگار تو هم بدت نم -
 تا بچه آوردنم؟ 

 : دی را بهم کوب شیهاتخت نشست و با ذوق دست  ی چهار زانو رو هانین

  ی. خونمون حسابمی ارینه اتفاقا هم من تنها بودم، هم حسام! فکر کن پنج شش تا بچه م -
کنه. اونم   یبا خودمون زندگ  ارمیب خوامی رو هم م ای ! تازه لعدهیم یشلوغ بشه. چه حال 

 ! یتو بچه دار ه کنی هست کمکم م

 گفت:  هانیرو به ن ی فیبا اخم ظر یطوب
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 شاهلل؟! ان شهی مرخص م ی... چطوره؟ ک ایلع یگفت  یراست -

 .  شهیهفته مرخص م نیشاهلل همحسام رفته بهش سر زده. ان روزی خوبه، د -

 سر جنباند و زمزمه کرد:  یطوب

 ... مزاحمتون نباشم. فعال.یخوبه، به سالمت -

  ی هاکیرفت. مشغول خوردن ک  رونی از اتاق ب یو قهوه تشکر کرد و طوب   کیبابت ک   ستاره
بود.   ده یچیخوشش در فضا پ  ی آماده کرده بود و بو   یشدند که طوب یو خوش طعم یخانگ
از قهوه، دهان و گلو صاف کرد   ی اجرعه  دنیستاره بلند شد و دخترک با نوش  یگوش ی صدا

. نگاهش  دیلب کش ی و زبان رو ختیقلبش فرو ر ماین ی ه شمار دنی تا جواب بدهد. با د
 گفت:  هانیبود که ن یگوش ی به صفحه رهیخ

 ! گهیوا... خو جواب بده د -

 به خودش آمد و تماس را وصل کرد.  ستاره

 بله؟  -

 : دی آرامش به گوشش رس  تیدر نها مای ن ی رایبم و گ ی صدا

 ؟ یسالم، خوب -

 داد و لب زد: رونیصدا و آرام ب یب ینفس

 ن؟ یسالم، ممنون. شما خوب -

 جواب داد:  یبا اندک تعلل ماین

 ! دونمیرو نم ه یمن که خوبم، بق -

 ستاره نشست و گنگ لب زد:  ی ابروها ن یب یفیظر  اخم

 ه؟ یبق -
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 و خنده بلند شد:  یبه شوخ  ختهیآم  ماین ی صدا

 !  دونمیرو نم  هینفر خوبم، بق هی! من ن؟ی شما خوب  یگیم گه،یآره د -

ادامه   د،یکه سکوت ستاره را د  ماینزد. ن یلب نشاند و حرف ی خجل رو ی اتک خنده   ستاره
 داد: 

حاال،   ستین ادمی... زادهلی... خل یلیرفتم با خانوم خل شی زنگ زدم بگم من چند روز پ -
 رفتم باهاشون صحبت کردم.

 شد.   سیاز عرق خ شیهاقلب دخترک باال رفت و کف دست  ی هاتپش 

 هستم.  انیبله، در جر -

 لب باز کرد:  مایآور در سکوت گذشت و ندلهره  یلحظات

 فکر کردم. زنگ زدم تا بگم... یلیچند روز خ نیراستش... ا -

 دنی شن ی و تمام وجودش گوش شده بود برا دیتپی انگار م شی دخترک در گلو قلب
 .ماین ی هاحرف 

!  ستین ی شدن نمیبیم رمیبا خودم و دلم کلنجار م  یهر چ کنم،ی فکر م یبگم که هر چ -
 !شهینم

را قطع کرد  مای. کالم ندی دو شی به گلو ختهیافسار گس یو بغض دیاز دل دخترک پر کش دیام
 لرزان لب از لب برداشت:   یینشود و با صدا ری تحق نیاز ا  شیتا ب

که بتونم شما رو   ستمین ی! من که گفتم دخترستی ن یزیچ نی از ا ریغ جه ینت دونستمی م -
 ... نکهیخوشبخت کنم. از ا

 باال برد: یرا کم شی و صدا د یکالمش را ُبر  مای بود که ن  دهی دو شی هابه چشم  اشک
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او...ه ترمز کن ستاره خانوم، بذار حرفم تموم بشه بعد...!خواستم بگم هر چقدر فکر   -
بشم و فراموشت کنم. خالصه که  التیخیب شهینم  نمیبیم رمیر مو با دلم کلنجا کنمیم
 هستم تا آخرش!   یهمه چ ی ه یپا

هجوم آورده بود   شیهابه چشم  ت یو عصبان ی دی از ناام شیپ ییهاهیکه تا ثان ییهااشک 
 بود. رهی مات و مبهوت به ستاره خ هانی. ندی غلتی م شیهاگونه  ی حاال از سر شوق رو

ام صحبت کنم  فرصت کوتاه تا با خانواده   هیجان، ستاره  خوامی کم فرصت م هیفقط ازت   -
 ! یخواستگار ی برا

را   شی پنهان کند. آب دهانش را فرو برد و صدا مایرا از ن ش یهاتقال داشت تا اشک  دخترک 
 آزاد ساخت تا لرزشش کمتر شود.

 !  ستین ی اعجله چی... هینداره... ه  یاشکال -

  ی چون شهد دیشنی که از ستاره م یلبش نشسته بود و هر کالم ی طرف، لبخند رو آن ماین
 . کردیم  قرارشی و ب  نشستی گوارا در جانش م

 شرکت؟  ی گردی از فردا برم -

 و دستپاچه لب زد:  جیگ  ستاره

 فردا نه!  یآره ول  یعنیفردا؟ شرکت... شرکت که نه،  -

 و لب باز کرد:  دیخند  ی آگاه به هول شدن ستاره، نخود ماین

 ؟یبعد دوباره زنگ بزنم حرف بزن ی خوای م -

 داد و لب زد: رونیب نینفسش را سنگ دخترک 

 خوبه.   یلیآره، خ -

 باشه، پس فعال خداحافظ. -
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و مات به   جیداد. نگاهش گ  رونیتماس را قطع کرد و نفسش را پر شور و حرارت ب  ستاره
 یفیو تنش لرزش خف دیتپیبود و آب دهانش را به زحمت فرو برد. قلبش هنوز م  هانین

 زده لب زد:تکان داد و بهت  نی گنگ سرش را به طرف هانیداشت. ن

 بود!   ماینگو که ن -

 جواب داد:  شدی م دهی که به زحمت شن ییسر جنباند و با صدا   ستاره

 نداره.  طمی با شرا  یمشکل چی... هیمشکل چ یبود. گفت... گفت ه ماین -

 : دیکش غیبا شوق ج هانین

 هورا... -

و تعادلش را از دست داد. ستاره   د یچیپ شی . درد در مچ پادی پر  نییتخت پا  ی از رو 
ستاره   ی به درد پا، گونه جهتویب  هانی. ندشیبرداشت و در آغوش کش ز یهراسان سمتش خ

 و ذوق زده گفت:  دی را بوس

 .شهیم  دایرو داشته باشه پ  اقتتیکه ل یچقدر خوشحالم، مطمئن بودم کس یدونی نم -

 خفه لب باز کرد: یی و با صدا  دیلب گز  ستاره

نشده  آدم و عاَلم رو خبر دار نکن! گفت هنوز با خانوادش حرف   یچ ی! هنوز هسیه -
 نزده.

در هوا تکان داد و   یالیخیو دخترک دستش را با ب ندیتخت بنش ی رو هانیکرد تا ن کمک
 گفت: 

 مبارکه.  گه،ید  ستین یعنی  ستی ن یخودش گفته مشکل یبرو بابا... وقت -

 گردن کج کرد و لب زد:  ستاره
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به هم   دی پس هنوزم شا ؟ینداره! خودش مشکل نداره، خانوادش چگفت   ست،ینگفت ن -
 بخوره ماجرا! 

 بخون.    أسی هیبابا، توام همش آ  ی ا -

 گرفت:  یرا به باز شی هاتخت نشست و ناخن  ی لبه  ستاره

 خوامی نم گهی. دیچینه ه بندمی نه دل م ،یخواستگار انینشه و ن یاوک  یتا همه چ -
 دوباره شکست بخورم! 

 زد و لب به طعنه باز کرد: ی شخندین هانین

ده بار رنگت عوض شد، چشمات   ی صحبت کرد  قهیدق هی  ؟یعنی یاالن هنوز دل نبست  -
 ه؟ یکاف یواسه عالئم عاشق  نایهم  ایبازم بگم   ،ی بود  برهیرو و ومد،یشد، نفست در نم سیخ

زبان در دهان   هانیو ن دی لب گز ریرنگ گرفت. سر به ز  شیهاستاره کش آمد و گونه  لبخند
 آمد:   شیچرخاند و پ

 واسش؟   دیدلت لرز  یدفعه اول ک  قای ناقال؟ دق ی عاشق شد یبگو ک  ای حاال ب -

 زد، گفت: ی و چشمک  دی خجل خند ستاره

در  یکوچولو چشم چرون باز  هینبود،   یاز سر عاشق دی که دلم واسش لرز یبار نیاول -
 آوردم. 

 گرد شد:  ش یهاابرو باال پراند و چشم  هانین

 ! ؟ی ! کجاشو مگه نگاه کردتیتربی ب -

 زد:  ینیری تشر ش خنده  انیو م  ختیاش در هم آمو خنده   غیج ستاره
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هاش تا از قالب دستاش برم  بار دستامو گذاشتم رو شونه نینبود... اول ن ی احمق منظورم ا -
بود دلم   دهی که َبر و بازوش پهن و ورز نقدری. امیافتاده بود ریگ  ییجا که تو دسشوباال، اون 

 خب...  ی. ولدیلرز

 : دی کنجکاو پرس هانیکرد و ن مکث

 ! ؟ی خب چ -

  یم بود. اون ترس لعنتاحساساتم در هم بر ه ی بود اون روز... همه یب یحال عج هیاصال  -
ترس برم   ی خودیبهم نداره آ، باز ب یکار ما ین دمیدی. مرسهیهمه جا ناغافل سر م 

 . داشتیم

 سر داد:  ی با تحسر آه هانین

حس   یلیطرفه عاشق بودم؛ خ ه یاس. من اوال هو...م، خوش به حالت عشقتون دو طرفه  -
 بود.  ی بد

 دخترک زد و لب باز کرد:  یشانیبا سر انگشتان به پ  ستاره

. خوبه  برهی بغض کرده انگار همچنان در هجران عشق به سر م یجور ه یخوبه حاال توام.   -
 عاشقته. واروونه یحسام االن د 

 انداخت و گفت: خوردهمین ی هاک ی به قهوه و ک  ینگاه هانین

 هم از دهن افتاد. نایا -

لب   ن،ی به زم رهیخ یرفته بود و با نگاه مایفکرش سمت ن  هان،ینبه حرف  توجهی ب  ستاره
 زد:

  یچ مونن یفعال بدونه ب خوامی بگم که باز برگردم شرکت؟ نم یبه نظرت به عمو حامد چ -
 اومده.  شیپ

 لب کج کرد و متفکرانه جواب داد:  هانین
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 واال... اوم... مثال بگو...  دونمی نم -

 را باالتر برد:  شیبه ذهنش خطور کرد و صدا یآن فکر  کی

موندم قبول    یسیازم خواهش کرده گفته برگرد. بگو منم تو رو دروا یآهان! بگو هست -
 رد کنم. ومدیدلم ن ست،یکردم. بگو فعال اوضاع شرکت خوب ن

 *** 

  شیهابود؛ خواب به چشم  دهیتخت طاق باز دراز کش ی رو مایگذشته و ن مهیاز ن شب
برداشت.   یپاتخت ی را از رو ی دست دراز کرد و گوش د؛یبه پهلو چرخ ی. با کالفگآمدینم

واکنش پدر و   ی . دلشوره داشت، دلشوره شدیستاره از فکر و ذهنش دور نم ادی ی الحظه
 مادرش را! 

لبش   ی رو  یلبخند کج لش، ی پروفا دن ی ستاره را جستجو کرد. با د ی تلگرام شد و شماره  وارد
را   مای بود و ن  نیشب بود. آنال  ی ره یدر دل آسمان ت ی استاره  ل،یوفاکش آمد. عکس پر

...  زمی کرد: » سالم عز پیو تا  د یصفحه لغز ی دادن. دستش رو  امیبه پ کردی م بیترغ
 ؟« ی دینخواب

  زم«ی»عز یارسال؛ نکند از کلمه  ی شده انداخت و باز دل دل کرد برا پیتا ی به جمله  ینگاه
را مرور کرد.  ماندهیباق ی کرد و باز با وسواس آن دو کلمه شیرا ی! متن را ودیا یخوشش ن

را   امشیتا پ دیطول کش ی اشد و ارسال کرد. لحظه  یسالم ساده دلش راض ک یآخر به  
 دوخته بود.  یگوش ی صفحه هچشم ب  مایو ن ندیبب

بش باال رفت  صفحه »در حال نوشتن...« به چشم خورد، ضربان قل ی شد و باال  دهیکه د امیپ
 شد.   ترق یو لبخندش عم

 سالم. -

   ؟ی خوب -

 که عصر نتونستم صحبت کنم.  د یممنون، ببخش -
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که   یهر دو دست انیرا م یفورا خودش را از تخت جدا کرد و چهار زانو نشست. گوش ماین
. درست مثل دی خودش خند تیبه وضع ی استون زانوانش شده بود گرفته و لحظه

مورد توجه قرار   یمرتبه از سمت دختر نیاول ی و برا اندده یرس یکه تازه به جوان ییپسرها 
 داشت.  جانیذوق کرده بود و ه رند،یگیم

 . میحرف بزن میتونی بهتر م  یجورن ینداره، اتفاقا به نظرم ا  یاشکال -

 درسته.  -

و باز   نوشتیرا تا نصفه م امیداشت. پ  دی گفتن حرفش ترد  ی لب به دندان گرفت و برا ماین
 نوشت:  داد رونیهم فشرد و نفسش را ب ی پلک رو ی. با کالفگکردی پاک م

 م؟ یصحبت کن ی ایبار با خودت حرف بزنم. م هی دی ام حرف بزنم با با خانواده  نکهیقبل از ا  -

 آمد.   امیبود که دوباره پ  امیبه پ رهیخ  یاتاق، با سر در گم یکیتار  انیم  ستاره

 رستوران!  شاپ،ی شرکت، کاف ،یهر جا که خودت بگ -

  شینداشت. اعتماد کردن برا یو پنهان  یواشکی   ی قرارها  نیاز ا یخوش ی خاطره  دخترک 
 نوشت:   تیو در نها کردیم ی کلمات باز ی داشت. مردد انگشتش رو  دی سخت بود و ترد

 شرکت.   امیم -

 :د یبالفاصله پرس ماین

 فردا؟  -

 . دمی اما خبر م ست، یمعلوم ن -

از عرق   سیخ شیهاشد. به خودش که آمد دست  نیرا فرستاد و آفال  ریشب بخ کریاست
لحظات را به کامش تلخ   نی. زهر خاطرات گذشته، حالوت افشردیرا م  شیبود و بغض گلو 

  دهیچه وقت به بام خاطرات گذشته پر  الشیمرغ سرکش خ دیکرده بود. خودش هم نفهم
  می تا از خودمون واسه هم نگ م،یبا هم آشنا نش ا:» ت دیچیپی در گوشش م نی رام ی و صدا
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که خودمم   یکس ؟یک  یخواستگار می . بگم بریخواستگار می به مادرم بگم بر تونمیکه نم
آمد من و تو    رفت و نی پس بهم اعتماد کن ستاره، ا ست؟یدار ن! خنده دونمی ازش نم ادیز

 آ!«  هیعمر زندگ  هیواجبه. حرف  

 ی و درشت عرق بر جا زیر ی هاتخت رها کرد. قطره  ی را رو ی و گوش ختیفرو ر  یُهر قلبش
خفه و لرزان پچ زد:»  یی لب با صدا ری . زدیتپیم  محابای صورتش نشسته و قلبش ب ی جا
 ؟« یکنیستاره؟! باز اعتماد م   یکنی چکار م یدار

رنگ   دیکوچک و سف یبد شد و از جا برخاست. قوط شیهمه ظن و تشو  نیاز ا حالش
آب در دهانش فرو   ی اسبز رنگ را با جرعه  زیر ی هااز آن دانه  یکیرا برداشت و   شی هاقرص 

  رونی پلک ب ر یگرم نرم نرمک از ز  ی ها. پلک بست و اشک دیتخت دراز کش ی برد و رو
 رفت.  یخبریشک به عالم باز ا سی خ یتآشفته و صور  یو با افکار دند یلغز

 *** 

 ی ضرب گرفته بود. پنجه نی زم ی راستش رو ی و با پا  دهیلم اشیادار یصندل ی رو ماین
.  فشردیو خودکار را سوک لبش م  زدیم هاک یبه سرام وستهی و پ کیتم یکفش را ر  یمربع
 داد و لب به اعتراض گشود: رون ی نفسش را پر صدا ب زیکامب

 ِتق ِتق ِتق!  یه گهیدرد... بسه د ی ا -

 داد و لب زد: یرا چرخ یصندل یالیخیبا ب ماین

 .نمیبرو تو اتاقت، من استرس داشته باشم هم یناراحت -

 لب غرولند کرد:  ری بود ز رهیلپ تاپ خ ی و به صفحه شدی که باز مشغول کار م ینیح زیکامب

 گوساله.! نمیزهرمار هم -

 خم شد؛ فورا جواب داد: زیم  ی رو مایزنگ خورد و ن زیم ی رو یگوش

 بله؟  - 
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 آن طرف خط گفت:  کزادین

 ...فیتشر  یخانوم سپهر -

 جواب داد:  یهول هولک مایتمام نشده بود که ن  حرفش

 داخل.  ارن یب  ف یبله بله... تشر  -

 گفت: زی تلفن گذاشت. دستپاچه رو به کامب ی را رو  یمنتظر جواب باشد گوش آنکهی ب و

 پاشو پاشو جمع کن برو اتاقت، ستاره اومد.  -

 ابرو باال پراند و لب زد: زیکامب

! خانوم  د؟یگل بشنو  دی با هم گل بگ ی شرکت مونده تو عشقت رو دعوت کرد ی احمق کارا -
 دادفر...

برداشت و   زیم ی برخاست. لپ تاپ را از رو زیمهلت حرف زدن نداد و از پشت م  ماین
 تشر زد: داد،ی م زی همانطور که آن را دست کامب

 عه!  گمیجمع کن برو بهت م -

جواب   ی ارا از دو طرف صاف کرد و با تک سرفه  راهنشیپ ی قه ی مایبه در خورد و ن ی اتقه
 داد: 

 .دیی بفرما -

  ن یبه طرف یسر زیاشاره کرد که اتاق را ترک کند. کامب زی ابرو به کامببا چشم و   بالفاصله
تکان داد و از جا برخاست. لپ تاپ و چند برگه دستش بود و ستاره وارد اتاق شد. 

و با  دیلب کش ی زبان رو مایرفت. ن رونیب  ز یبا هم کردند و کامب یَسرَسر یاحوالپرس
 ها اشاره کرد:یسمت صندل  میمال  ی لبخند

 .نیبش  ،ی خوش اومد -
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  ینگاه و رفتارش بود سمت صندل یچاشن شهیکه هم یو با شرم دینگاهش را دزد ستاره
کنار ستاره نشست و   یصندل کی  ی نرفت و به فاصله  زی پشت م ما یرفت و نشست. ن

 .  دی سمتش چرخ

 . ی ایب ی ممنون که قبول کرد -

 آهسته جواب داد: دخترک 

ام مطلع خانواده  د یرو حتما با  ی اس. قرار بعدمرتبه  نیآخر   نیاما ا کنم،ی خواهش م -
 باشن. 

 با لبخند گفت:  ماین

 ؟ ی چا ایچشم، حتما! قهوه   -

 مهم رو بشنوم. ی مشتاقم زودتر اون حرفا  شترینداره، ب یفرق -

 : دیکش شی موها انیم ی او پنجه  دی از جا برخاست، نرم خند ماین

 !  ستیخوشحال کننده هم ن ادیعجله نکن، حرفام ز -

پا انداخت با   ی برگشت و پا رو شیرفت و قهوه سفارش داد. دوباره سر جا  یگوش  سمت
 لب باز کرد:  یتأن

رو الزم بود االن بهت بگم، قبل از   ییحرفا  هی. یاز من بدون شتریتا ب ی ا یخواستم امروز ب -
 نم. خودم صحبت ک  ی با خانواده  یحت نکهیا

 انداخت و سر جنباند:  ینگاه می ن ستاره

 .شنومی م -

 لب زد:  دادیم  رونیکه ب یانداخت و همراه با نفس نیی نگاهش را پا  ماین
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  ی چیسنگ قبر، ه هیاومدنم فوت شده و من جز چند تا عکس و   ایمادر من بعد از به دن -
 و ندارم. دمی ازش ند

 لب زمزمه کرد: ری نگاهش متأثر شد و ز ستاره

 خدا رحمتش کنه. -

آرام دخترک نشد و   ی غرق در گذشته و گرم صحبت بود متوجه صدا ر،یکه سر به ز  ماین
 ادامه داد: 

و اونو مادر   دمیگوهر رو د ادیم ادمی  یو من از وقت کنهی چند ماه بعد پدرم ازدواج م -
سن و سال خودم و    بایتقر یک یتا پسر داشت. . گوهر از شوهر سابقش دو دونمیخودم م

اختالف و دعواهاشون با   شدن،ی گوهر هر چقدر بزرگتر م ی هم دو سال بزرگتر. پسرا یکی
  ادیآورده بود، ز  ایآلما رو هم که مادر خودشون دن  ی. اونا حتشدیم  شتریمن و بابام ب

  نکهیداشت تا ان یما تموم  ی دوست نداشتن چون پدرش، پدر من بود! جنگ و دعواها
برگشت با برادرش از اون خونه رفتن. بعد از اون   یو وقت یپسر بزرگتر گوهر رفت سرباز

تو خونه بحث و   ی که هر از گاه هیرنگ آرامش گرفت. اما االن باز مدت یکم مونی زندگ 
 من و پدر و مادرم.  نی. اونم بشهیجنجال م

 و پرسشگر نگاهش کرد، لب زد:  دیابرو در هم کش ستاره

 چرا؟!   -

 جواب داد:  یبا لبخند کج ماین

گفتم   ییزای چ  هی! قبال هم بهت شی دی بار اومد شرکت و د هیهمون که    س،یبه خاطر پارم -
 اند.هم  ی برا مایو ن سیپارم گفتنیم  شهیدر موردش. هم

 یوارد شد و لبخند معنادار میبه در خورد. کر ی امکث خواست ادامه دهد که تقه  یاندک  با
فهماند    میبه کر  یفیبا اخم ظر  ما یو ن دیچرخی م مای ستاره و ن  نیلب داشت. نگاهش ب ی رو
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گذاشت. با    زیم ی ها را روخجول لب به دندان گرفت و قهوه  میتا لبخندش را جمع کند. کر
 داد: هادام ما یرفتنش ن

رفتنامون با هم شروع شد.    رونی ب یدوسش دارم، از همون نوجوون کردمی فکر م لی اوا -
فکر    شتریو به ازدواج ب  شدمیبا هم، اما هر چقدر بزرگتر م  میرفتی م حیو تفر  یمهمون یگاه

آل من باشه و من عاشقش باشم.    دهی که ا ستی ن یدختر سیپارم دمیدی م کردم،یم
ناراحتم   شیحسم به آلما بود. کنارش خوش بودم، ناراحت ثلاشتم مد سی که به پارم یحس

که  یلحظات چوقت یسمتش نداشتم و ه یکشش چی اما در حد همون خواهر. ه کردیم
  نیدوست بود تا عشق! ا هیبرام   شتریبشه اسمش رو عاشقانه گذاشت کنارش نداشتم. ب

و گفتم ازدواج   سادمیحرفم وا  ی از احساسم مطمئن شدم سفت و سخت پا یشد که وقت
 . نه گفتن من، شروع َتِنش تو خانواده بود. کنمینم

 قهوه را برداشت و سمت ستاره تعارف کرد:   فنجان

 !چسبهی بخور سرد نشه، قهوه داغش م -

 ی نگاهش رو ی الحظه  مایکرد. ن کینزد  شیهاگرفت و به لب  مایفنجان را از ن  دخترک 
لبخند   شد؛ی م دهیستاره د  ی که در چهره  ی. آرامشدیو فورا آن را دزد د ی صورت ستاره چرخ

 و با تعلل ادامه داد:  دیاز قهوه نوش ی البش نشاند. جرعه ی رو

 بود تا برم سر اصل مطلب. که بگم... ی اهمه مقدمه نایا -

 فاصله داد. شی هاو فنجان را از لب  دیدخترک دو  ی به چهره  ینگران

 !  ؟ی چ یکه بگ -

و به سمت   دی ابروها کش ی را رو یانی را باال انداخت و کالفه دو انگشت م شیابروها  ماین -
 و لب باز کرد:  دیکش ی باال برد. آه سرد

تو خبر ندارن مطمئنم که حرفت رو   ی از ماجرا نکهیهم، با وجود ا یجور ن یکه بگم هم -
 واست افتاده.  ی! چه برسه که بدونن چه اتفاقارن یبزنم نه م
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و سرش را   کردیم یرا در ذهن حالج ماین ی هانگاهش نگران و مستأصل بود، حرف  ستاره
 تکان داد: نی به طرف

 چکار کنم؟  دی ... بادی با یعنیخب...  -

در هم گره خورده بود و با   شی را به داخل جمع کرد و آهسته فشرد، ابروها ش یهالب ماین
 بم لب زد: یی اصد

 موضوع باخبر بشن! نیام از اخانواده  دی نبا -

 گذاشت و با تحکم گفت:  ز یم ی چشم درشت کرد و ناباور سر جنباند، فنجان را رو  ستاره

 نه... نه محاله! -

 سر کج کرد و لب به التماس باز کرد: صالیبا است ماین

دم که مغزم رگ به رگ شد؛ راه  فکر کر  هیقض  نیبه ا نقدر یستاره، من ا  ستی ن یبه خدا راه -
 نداره به خدا! 

 نگاهش کرد و لب از لب برداشت:  یبا درماندگ   ستاره

ام خراب  خانواده  شیبار دوم پ ی برا تونمی من راه نداره! من نم ی هم برا شنهادیپ نی ا -
 !شهی برام بد م یل یبشم. اگر بفهمن خ

نزنم   یحرف اد، یمن و تو، تا من صدام در ن نیب هی موضوع هیبفهمن؟    خوانی م یچجور -
 گذشته؟    یما چ نیبفهمه ب  خوادیم یک 

 لب باز کرد:  یاش آشفته بود. با اندک تعللو چهره  شانیفکرش پر  ستاره

از گوشه و کنار و اقوام متوجه موضوع بشن   ایدر صد اگه تو مراسمات و مهمون هینه،  -
 !شهیبرام گرون تموم م یلیخ
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  ریو سر به ز  دیخودش را جمع و جور کرد، نگاهش را دزد یآمد و ستاره کم جلوتر ماین
 دخترک لب گشود:  نی شرمگ ی به چهره  رهیخ مایانداخت. ن

 ی خانواده  ی اگه ی هر وقت د  ای یعروس ا یکه بعد از عقد  نهیتهش ا م،ی رو نگ قتیاگه حق -
  توننیمن که کنارتم، نم زنم،یبلبشو بشه و فوقش قهر کنن. من که جا نم هیمن بفهمن، 

  یخواستگار انیو هرگز نم چوقتیمطمئن باش ه م یرو بگ قتیکه جدامون کنن! اما اگر حق
 ی هم صد در صد پدرت اجازه امیجلو که اگر ب امیب تونمی نم خانوادهو منم تنها و بدون  

  دنیمو و هرگز نرسقهر خانواده   نیو نگفتن، ب قتین حقگفت   نی. حاال تو بدهی ازدواج نم
 ؟یکنی کدوم رو انتخاب م

 ی پدرش و روزها ی ادهایفر  ادی. کردی در هم بود و مغموم نگاهش م  شیهاسگرمه   ستاره
پدرش   ی با آبرو یانگاربا سهل  گری د یکه بار دیدی سخت طرد شدنش افتاد. خودش را م

فرو   یاست. مو به تنش راست شد و دلش هر ختهیکرده و باز هم خشمش را برانگ یباز
 . از جا برخاست و مصمم گفت: ختیر

 محاله بابام منو ببخشه! بارن یرو قبول کنم. ا سکی ر نیا  تونمیواقعا نم   تونم،ی نم -

کرد.  آفتاب وا رفت و نگاهش ری ز یفرو افتاد. مثل برف  شیهاو شانه  ستاد ی مقابلش ا ماین
 ناباورانه لب باز کرد: 

 ! ؟یکنی فراموشم م  یراحت نیو به هم یکنی رو انتخاب م دنی نرس یعنی -

و   دیپاشنه چرخ ی به عقب برداشت. رو یزد و قدم ی نگاه مسکوت ستاره پوزخند مقابل
 باز کرد: هی فرو برد، لب به کنا ش ی موها انیپنجه م

  الیخیب یتونی نم جورهچ یتوام مثل من ه کردمی فکر م  ؛ی توام عاشق شد کردمی فکر م -
خودم  ی جلو. برا  امینگم، اما نخواستم با دروغ ب ی چیبهت ه تونستمی هه...! من م ،یبش

 متأسفم. 
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دندان رو دندان فشرد و بغضش را قورت داد. عقل و احساسش در جدال با   دخترک 
و سر به   دیاش غلت گونه   ی لجوج رو یاشک . قطره دندیکشی چنگ به روح و جانش م  گر،یکد ی
 پچ زد:  شد ی م دهی که به زحمت شن ییبا صدا ریز

 متأسفم!  -

 ی را رو ماین ی هابر هم خوردن درب، پلک  ی رفت و صدا رونیسست از اتاق ب ییهاگام  با
 خون را در دهانش حس کرد. یکه شور دیدندان کش ری به ز یهم فشرد و لبش را طور

دخترک با   ی زده  خی و  سیخ ی ها. گونه رفتیرو مماه بود و سرما تا مغز استخوان ف  ی د 
به نگاه متعجب و پرسان   توجهی. بشدی تر مو کرخت  حسی هر وزش باد سوزناک، ب

نشست و   یسرد فلز   مکتین ی رو ابانیو سردرگم بود. کنار خ زدیرا قدم م رواده یپ ن،ی عابر
اش کرده بود. آب  و کالفه خوردی زنگ م بشیج ی مدام تو یوشرا در آغوش فشرد. گ  فشیک 

بود و نتوانست رد تماس بدهد.   هانین ی را برداشت. شماره  یدهانش را فرو برد و گوش
 مرتعش لب زد: ییتماس را وصل کرد و با صدا

 ...هانیالو ن -

 روباه؟!  ای  یریشرکت؟ ش  ینگران شدم. رفتدختر؟ دل   ییکجا -

 :دی نال هیگر انی . مدیهم لرز ی رو شیهاشدت گرفت و لب شیاز پ شیب  شیهااشک 

که مثل تفاله پرت   یکی آشغال،   هیزده! بدبخت فلک   هیجز  ستم ین یچ ی... من هیچیه -
 کنهیم یو زندگ  کشهی سقف آسمون داره نفس م ر یشهر و ز  نیا ی کجا  نی... رامرونیشده ب

 رو بسته؟!  دنمی راه نفس کش یمن جهنم کرده؟ وقت ی رو برا یزندگ  یوقت

از گوشش فاصله گرفته بود و   ی . گوشدیرسی نگران به گوشش م هانین ی و صدا زدیم هق
کنارش  یاش نشست و زنشانه  ی رو ی. دستدیشنی را گنگ و نامفهوم م شیهاحرف 

 . لب به عطوفت باز کرد: ستادیا

 ! اد؟یازم بر م یکمک ؟ی دخترم... خوب -
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متأثر از کنارش دور شد. تماس را   یو نگاه یتیتکان داد و زن با نارضا   یتنها سر  ستاره
.  شدی م دهیکش نیزم ی بود و رو  رمقی ب شی قطع کرد و با رخوت از جا برخاست. پاها 

  ی ... هه... برای:» فکر کردم توام عاشقمشدیمدام در گوشش تکرار م ماین ی پژواک صدا
 خودم متأسفم!« 

خونمون، نگرانت   ای:» تو رو خدا بدی دستش رس  هانین مکایمترو قدم برداشت. پ  سمت
 شدم!«  

 *** 

را   ش ی. ستاره زانوهاشدی نم دهی تاک ساعت شن کی ت ی غرق در سکوت بود و جز صدا اتاق
  ری ز یدست ده،یدراز کش هانیچمباتمه زده بود. ن هان یبه مقابلش، کنار ن ره یبغل گرفته و خ

. کردیم  جادیو خطوط نامفهوم ا دیکشی پتو م ی پرزها ی را رو گریسر داشت و دست د 
 نداشت. شیبرا  یالمبار جواب یبود و جز سکوت دهی شن نشستاره را از زبا ی هاحرف 

 اتاق را در هم شکست. نیدار ستاره سکوت سهمگخش  ی صدا

 ی کرد. برا  دای واسم تا به دلم راه پ دی کرد، اونقدر دون پاش یزبوناونقدر چرب  نیرام -
اما   نه،یتنم بش ی هاکرد که نفرت ازش تو تک تک سلول  ینش هم که باز خودش کاررفت

 ... ماین

 .  دی برکش نهیاز س یکرد و آه مکث

ها از اونجا شروع شد. از اون موقع که ساعت  یکه همه چ یلعنت به اون سفر لعنت -
قدماشو    می دبا هم تنها ش  ابونیتو ب یبار نگاه بد ننداخت بهم. که وقت  هیکنارش بودم و 

پشت سرم که من معذب باشم، نه اونقدر ازم جلوتر راه   ایبرداشت که نه کنارم باشه  یجور
مرد و    یاز هر چ زاریمنه دلزده، منه ب زون،ی کنه. منه گر دمی تهد یخطربره که تنها باشم و 

رو  ایدن ی جا ن یتربا رفتارش رام کرد، که اون لحظه کنارش حس امن   یجنس نر رو جور
داد؟ اون روز با تمام   تیچون بهت حس امن ی عاشق حسام شد  یگفتی م ادتهی داشتم. 
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حواسش بهت هست. به تو،    یکی ینیبی م یوجود اون حس خوب تو رو درک کردم. وقت
 شد!   میوارد زندگ  رید یلیآدم خ نیکه ا فی... حفیح ی. ولذارهی وجودت احترام م  مت،یحر

 . شدی ستاره خون م ی و دلش برا زدی موج م  هانین ی در صدا غم

اون   هیپ  یپرسی . از من میو خودت خبر ندار  مای رفته واسه ن یستاره، تو دلت بدجور -
 یزندگ  گهید ،یرو قبول کن. چون اگه ردش کن ماین شنهادیبلبشو رو به تنت بمال و پ

سوهان روحت   شیخال ی از سرت بپره؛ جا  ستین ی! عشق الکی ا... فقط زنده یکنینم
 . کنهی آبت م کنه،ی م رتی پ شه،یم

  ی رو ماین کرد؛ینشسته و خواهرانه با او درد دل م قشیلحظه که ستاره کنار تنها رف همان
دو انگشت   انیرا م گاریستاره بود. س  شیو تمام فکرش پ  دهیکاناپه در سالن خانه لم

کنار مبل   اط ی. آلما آهسته و با احتگرفتیآلود کام مو حرص  قیست و اشاره گرفته و عمش
 ی ده یدر هم کش ی هاکنج لب داشت و با وجود اخم  یمیمال  خندنشست. لب نیزم ی رو
 کرد و مردد لب باز کرد:  ی اداشت. تک سرفه  دی حرف زدن ترد ی برا نشیو سکوت سنگ ماین

 ارم؟ یب یخوری م  یزیچ -

 نه! -

 دستش ور رفت و لب زد: ی هابا انگشت  ریسر به ز  آلما

مامان سوخت. درسته من از پسراش متنفرم و   ی خورده عذاب وجدان دارم. دلم برا هی -
  ی! دوسشون داره. از وقتگه یخب اون مادره د   یاصال داداش خودم قبولشون ندارم ول

بارم   هی ی من حت یول رد،ک ی م هیبرن همش گر رانی از ا شهیهم ی برا خوانیم  دیفهم
 !  رن یاصال خوشحال بودم که دارن م دکنم که بمان ی نتونستم باهاش همدرد

 فشرد و غرولند کرد:  یگاریرسی ز ی را تو گاریس  لتریف ماین
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چکار اون    خوادی . مختمیریقطره اشک م هینه  رفتمی گوهر بودم نه فرودگاه م  ی من جا -
  یلیبودن خ  رانی . حاال مثال اپرسنی نم یحال هیرو که سال به سال ازش  معرفتی ب ی پسرا
 بهش؟  زدنی سر م

 وار گفت: آرام زمزمه  یی اش را کج کرد و با صدا لب و لوچه  آلما

 بده!  یل یاالن حتما از فرودگاه برگرده حالش خ -

ذاشت و  گ شیهالب  انیرا م گاری. سدی کش رونیاز پاکت ب  یگرید گاری نزد و س یحرف ماین
 یشانیپ ی . اخم رودیقاپ  شیهالب  نیرا از ب گار ی فندک زد که دست آلما جلو رفت و س

 نشاند و تشر زد: 

پشت    گاریس یبعد ه ،ی شام نخورد  ؟ یستیذره فکر خودت ن هی! چرا ماین گهیبسه د  -
 !  گاریس

 لب باز کرد:  یدر هم فرو رفت و با درماندگ  شتریب  شیهاسگرمه  ماین

 به کارم نداشته باش! یشو آلما، کار الم یخیب -

 ؟ ی چته باز؟ با ستاره حرف زد -

از   نیآن حجم سنگ ی. به سختزدی ُقل م شیهاو خون در رگ  دیجنبیم  ش یته گلو  یبغض
 کرده بود و لب زد: ری اس شی را در صدا تی بغض و عصبان

 ات بدونن! محاله آلما، محال...خانواده  دی با گهی م -

 باز کرد: ی و لب دلدار دیکش ما یبلند ن ی موها ی ه الدستش را ال ب آلما

 !هیبزرگ  سکیر یلی. خیدردت به جونم، خب حق داره طفل -

تو که مامان بابا    ه؟یخودت بگو راهش چ یحق نداره؟ حق داره، خوبم داره ول گم ی مگه م -
هم من از   یجورن یهم کنن؟ی تو که اخالقشون دستته، به نظرت قبول م ، یشناسیرو م

 . هیچه برسه بگم مشکلش چ کننی رو سرم آوار م ایستاره حرف بزنم دن
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 داد و ستون سر کرد. ابروها و لب را کج کرد و گفت:  هیمبل تک ی دستش را به لبه  آلما

زود   ای  ریهم محاله، د  دی کنموضوع رو پنهان   نی ا شهیتمام عمر م دیکه فکر کن نی ا -
 ! ؟ی . تو فکر اونجاشو کردادیگندش در م

 : دیرا باال انداخت و گنگ پرس ش یابرو ی تا ماین

 و؟ یک  ی فکر اونجا -

رنگ گرفت و لب   شیهارا پوشاند. گونه  شیهاو چشم   دیکوب یشانیپ  ی دستش را رو آلما
 باز کرد:

که دروغتون   یفکر اون روز گمیرو نگفتم. م یکس  ی اونجا ما،ین یتیتربی خنگ و ب یلیخ -
 ؟ ی لو بره رو کرد

باهامون قهر   تش یو بعد بفهمن نها میعقد کن یآها... خب آره. به ستاره هم گفتم وقت  -
 !  رهی م شهی . تموم مرن ی بگ توننیطالقمون رو که نم گهیکنن. د

 داد و زمزمه کرد:  رون ی ب ینفس دخترک 

  یسادگ   نیبه ا ی. ولینیبینم  یچی عشقت تنده و ه شیآت ما،ین یدن یتو فقط فکر رس -
 .ادی ب شی ممکنه واستون پ ی. مشکالت بزرگتریگیکه م ستین

 کرد و سر جنباند:  کی نگاهش کرد، چشم بار  ابیشد و با ارت  لیسمت خواهرش متما  ماین

 آلما؟  یدونی م یزیتو چ ؟ی مثال چه مشکالت -

 و او لب زد: دی دخترک را د یوضوح دستپاچگ  به

 گفتم. یجورنینه... نه هم -

 ! یکنی رو ازم پنهون م یزیچ هی یکه دار زنهی منو دور نزن آلما، چشمات داد م -

 .  دیلب به دندان گرفت و نگاهش را دزد آلما
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به سر   د یبا  یبهم بگو. بذار بدونم دور و برم چه خبره و چه ِگل یدون ی م  یزیآلما! چ -
 رم؟ یبگ

 لب باز کرد:  یو با تأن دیکشیناخن م ی ناخن رو آلما

 مامان و بابا نفهمن که بهت گفتم؟   ی دی قول م -

بوده که فاش   مونن ی ب یحرف م؟یکم درد دل کرد م؟ی من و تو تا حاال کم با هم حرف زد -
 شده باشه؟! 

 مظلومانه نگاهش کرد و گفت:  آلما

 !  ی بشنو  نویا یبش  یآخه ممکنه عصب -

دست آهسته   انیدخترک را م ی مبل نشست و بازو ی نجکاو و کالفه شد. روک  شتریب ماین
 فشرد. 

 نه؟  ای  یگیآلما م -

 و تعلل لب از لب برداشت:   دی آب دهانش را قورت داد و با ترد آلما

.  ارهیروت فشار ب یکه مامان پبشنهاد داد تا بابا از لحاظ کار دمیشن ی اتفاق یلیصبح خ -
  ییچقدر سهام داشتن بابا و دا  یتا بدون ی نداشته باش یو مال یکار تی حما  گهی د گفتیم

 ! سیسمت پارم ی برگرد یجورن یداشته. بلکه ا ریتأث شرفتتیپ ی تو شرکت رو

از هم باز شد.  شیهاآلود آلما را نگاه کرد و رفته رفته اخم گنگ و اخم   یلحظات ماین
 کنج لب نشاند و زمزمه کرد:  ی پوزخند

نبود و سهام اونا باعثش بود؟ عجب!   شرفتیدن و تالش باعث پهمه جون کن نی هه! ا -
 چند سال بعد منت بذارن از همون اول... خوانی م دونستمیم

  گارینگران و معترض آلما حرفش را ناتمام گذاشت و باز دستش سمت پاکت س ی صدا
 روانه شد. 
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 !  آینگ  یزی! قرار بود چیشی م ینگفتم عصبان -

 جنباند:  را روشن کرد و سر گاریس

 .اریبردار ب ی نگران نباش. برو دو تا چا  گمینم یزیچ  انی اونا ب زنم،ی دارم با خودت حرف م -

 غرولندکنان از جا برخاست.  دخترک 

 !کنهی روشن م گار ی س ه،یباال چشمت ابرو  یگیروشن کرد. م گاریاه، باز س -

 *** 

که   دادی شب را نشان م ی قه یرنگ، ده و چهل دق ییو طال  وارکوبی ساعت د ی هاعقربه
شد. نگاهش به پنجره افتاد و مادرش را  اط یقفل چرخاند و وارد ح  ی را تو دی ستاره کل

را سمت خانه تندتر کرد.  شیهاو قدم   ختیفرو ر  ی. دلش هردی نگران پشت پنجره ددل
 زند ستاره گفت:ب  یحرف نکهیجلو آمد و قبل از ا مهیسراس حانهی وارد سالن که شد ر

 اومدن منو رسوندن.  هان ی. به خدا خود حسام با نامیم ریسالم، من که گفتم د -

 آلود لب باز کرد:بغض  حانهیر

 ! می . من نگران سدرانی خانومم زنگ زد گفت که راه افتاد  یمادر، االن طوب دونمی م -

 در هم رفت و گنگ لب زد: شیابروها  دخترک 

 شده؟!  یسدرا؟ مگه چ -

 مرتعشش را آزاد کرد:  ی صدا شیهااشک  میضخ ی از پس پرده  حانهیر

  شی. بابات تو اتاقه و سدرا هم گوشرونیدعواشون شد. از خونه زده ب یبا بابات سر شب -
 سرد کجا رفته؟  ی ام تو هواکجاست! بچه دونمیخاموش و خودشم نم

گرفت و دستش را   ی مبل رها کرد. ستاره کنار مادرش جا ی اش را روزد و تن خسته  هق
 .  دیاو کش ی هاشانه  ی نوازشگونه رو
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ساعت   ه یمراقب خودشه و حتما تا   ست،یفدات بشم مامان، غصه نخور. بچه که ن یاله -
 نداره که بره!  یی سرد جا  ی هوا نی. تو ا گردهیبرم گهید

 داشت:لب از لب بر هیگر انیسر داد و م  هیباز گر حانهیر

ستاره! بابات   رهی چرا دعواشون شد؟ پسرم داره از دست م یدونیمراقب خودشه؟ اصال م -
 به سرم شده؟!  یچه خاک ینیبی کرده. م دایمواد پ لشی از تو وسا

و ستاره شوکه و گنگ به مادرش چشم دوخته بود. درب اتاق باز شد و   کردی م یالبه و زار 
 تن مادر و دختر را لرزاند:  بشیآمد. نه  رونیاز اتاق ب نیآتش  یسرخ و نگاه یسجاد با صورت

 کارا دنبال راه چاره باش. ن یا ی به جا ؟ یراه انداخت یو زار هی! چه خبرته گر گهیبسه د  -

شده و هم داره مواد مصرف    کاری ولش کرده هم ب  ترای م ی! از وقتتراسیدردش م ی دوا -
 آخر خودش رو بکُشه!    ترسمی. مکنهیم

 ها گرفت. آشفته و مستاصل لب باز کرد: دست  انیمبل نشست و سرش را م ی رو سجاد

اول،   ی ! سدرا پسره، بچه اشجهی شده نت  نیا مشی و رفاه بار آورد شی اونقدر که تو آسا -
  یخواست فراهم بود، هر جا رفت و هر کار ی... هر چیسپهر ی اده بزرگ خانو ی ارشد، نوه 
داره  یجورن ی بار اومده که تا به مشکل خورده ا فی شد. حاال اونقدر ضع تی کرد حما

 از حد دادن!   شیب ی بها ی جهینت نهی. اکنهی خودش و همه کس رو نابود م

و   دیچرخی پدر و مادرش م نی آلود بلرزان چشمان دخترک، محزون و اشک  ین ین
.  دانستی ها مجنجال  نیو مقصر تمام ا  کردی. خودش را مالمت م دی لرزی م شیهالب

 لب گفت:  ری . سجاد زدیچرخ  اط یها سمت حو نگاه   دیشدن در به گوش رس ده ی کوب ی صدا

 اومد!  -

 لب به تمنا باز کرد: حانهیر
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.  ستی ن یمشکل چیو دعوا راه حل ه ی نزن. به خدا تند یدا سجاد بهش حرفتو رو خ -
 بدتر نکن!  ن یوضع رواز ا

 جواب داد: متیسر جنباند و با مال  سجاد

 ندارم بهش. ینکن. کار هیباشه، گر -

سرد پا به خانه گذاشت. سدرا عبوس و برافروخته وارد سالن   ی سالن باز شد و هوا درب
ماند. سمت اتاقش   رهیستاره خ ی رو ی الحظه  زشیانگکرد و نگاه نفرت   یلب سالم ری شد. ز

 .  دی رفت و باز در را بر هم کوب

به سالن برگشت و    وانیاز جا برخاست و سمت آشپزخانه رفت. با پارچ اب سرد و ل ستاره
 گفت:   ختیری مادرش آب م ی همانطور که برا

 که سدرا هم اومد.   ی دیبخور برو بخواب. دقرص  هیپاشو مامان، پاشو قربونت برم.  -

که   رفتیداد و با رخوت از جا بلند شد. سمت اتاق م  رونیاش را بنفس حبس شده  سجاد
 دخترک لب زد: 

 ؟ی خوای بابا آب نم -

 نه تکان داد و وارد اتاقش شد. ی به نشانه یسر سجاد

 *** 

. قطرات درشت باران خود را  اندلرزی اتاق را م ی هاشه یو رعدشان ش دندیتنی در هم م ابرها
. دخترک با  زدندی بر هم م شتری ستاره را ب ی و خواب آشفته  دندیکوبی م شهیبر تن ش

. عرق  د یو نگاه هولناکش دور تا دور اتاق چرخ د ی دار از خواب پرتند و کش ییهانفس
بود و آرام پتو   رمقی و آب دهانش را فرو برد. تنش سست و ب دبه تنش نشسته بو ی سرد

خشک   ی هاشاخه   ی را کنار زد و از جا بلند شد. کنار پنجره رفت و پرده را کنار زد. باد ال به ال
و سمت کمد   دی. پرده را کشدادی و باران غسلشان م دیچیپ یدرختان م باری و ب
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رفت؛ قدم به   رونی را برداشت. از اتاق ب دشیسف یتن ی قدم برداشت و حوله  شیهالباس 
 سالن گذاشت و مادرش را صدا زد. 

 مامان... مامان جون...  -

. با چرخاند ی را در دست م ونی و کنترل تلوز ده یمبل لم ی به سدرا افتاد که رو نگاهش
 دار گفت: بم و خش  یی صدا

 .رون ی رفته ب ست،ین -

ها بود و با  اتاق  ی راهرو ی . حمام انتهادی سرخ و غضبناک سدرا دزد ی هارا از چشم  نگاهش
حرکت از تن   کی که در دست داشت سمت حمام رفت. در را بست و بلوزش را با  ی احوله

درب حمام به شدت باز و به    کدفعهی ها انداخت.  که آورد و داخل سبد رخت چرک   رونیب
 یرا سپرخود کرد تا خود را کم  شیهاو دست  دیکش ینیهشد. ستاره   دهی کوب وارید

و   د ییسای دندان م ی از عرق، دندان رو سیخ یمشتعل و صورت  یبپوشاند. سدرا با نگاه
و در را پشت سرش   دادیم  رونیب ینیتندش را از ب ی هاقفل بود. دم و بازدم شیهالب

  ش یاده بود. گلوو تنش به رعشه افت کردی و گنگ نگاهش م رانیبست و قفل کرد. ستاره ح
 .دیچرخ یخشک شده و زبان در دهانش نم

 ... ید... دا... داداش... چ... چ -

و نگاه ملتمس    دهی و صورت رنگ پر دیستاره را نشن ی ده یبر  دهی بر ی هاحرف  سدرا
آن   بیو له دیکشی شعله م شی ها. تنها نفرت بود که مقابل چشم د یدی خواهرش را نم

دست گرفت   انیدخترک را م ی شد. چانه   کیم به قدم نزدو قد  گرفتی وجودش را در بر م
در حال ُخرد  نشییفک پا ی هاتمام دندان  کردی و آنقدر محکم فشرد که ستاره حس م

 : دی شدن است. منزجر و مشمئز غر

به   موی! زندگ یعوض یما نش یننگ و بدبخت ی ه یما یجورن یکه ا  ی مردیکاش م ی ا -
شرکت و   ی از دست دادن ندارم که از کُشتنت بترسم . به هوا ی برا یچ ی. هی دی کش شیآت
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خودم  ی ؟! خودم با دستا یریکجا م دونهی و خانجون فقط خدا م هانین ی خونه
 .کنمی م تیسالخ جان یو هم کُشمتیم

از شدت   اشنهیس ی را نداشت. قفسه  یحرکت ا یحرف  چیبود که توان ه  دهی آنقدر ترس  ستاره
از   خواستی که هر آن م یی هاو با چشم  رفتی م نییتند و هراسان باال و پا  ی هانفس

را باز و بسته کرد تا  شیها. لبکردی بزند، گنگ و ناباور برادرش را نگاه م رونیحدقه ب
حمام و سمت وان   ی انداخت و دخترک را به انتها شیبه بازو  چنگبزند که سدرا   یحرف

سخت و سرد حمام افتاد و   ی هاک ی سرام ی تعادلش را از دست داد و روُهل داد. ستاره 
در خودش جمع شد. به  وارن یدردمندش بلند شد و جن ادی. فردیچ یدرد در وجودش پ

بغضش شکست، لب به  و بود   دهی خم شی. پاهادیتنش را تکان داد و دراز کش یسخت
 التماس باز کرد: 

 .سدرا تو رو خدا... تو رو جون مامان.. -

را از داخل شلف   غیبر رفتارش نداشت. دسته ت یتعادل چی شده بود و ه وانهیاما د  سدرا
که بدنش داشت خواست   ی و با وجود درد دیکش  غیزده جحمام برداشت و ستاره وحشت 

ُشر   ی خورد و دوش باز شد. صدا ریش یاهرم ی از جا بلند شود و فرار کند. دستش به دسته 
افتاد.  نیزم  ی انداخت و دخترک دوباره رو شیچنگ به گلو  او سدر دیچ یُشر آب در حمام پ

 سرش نگه داشت.  ی دست محکم باال کی زد و هر دو دستش را با  مهیدخترک خ ی رو

  رونی از خونه ب گهیسدرا تو رو خدا... داداش تو رو قرآن... سدرا غلط کردم. به خدا د -
 . سدرا...رمینم

تن سدرا   ینی. سنگشدیتنومند برادرش نم کلی ه فیحر بود و  دهیفای ستاره ب ی هاتقال  
مچ دست دخترک    فیرگ ظر ی رو رحمانهیرا ب غی برده بود. سدرا ت نی را از ب ش یتوان پاها

و   دیچی مچ دست دخترک را در هم پ قیعم ی. درد و سوزش دیجه رون یو خون ب دیکش
حبس کرد و دهانش از بهت باز ماند. متوحش و   ارهست ی نهیخون، نفس را در س یگرم

به  رهینداشت. خ ییتقال  گر یو د کردی گرد شده سدرا را نگاه م  ییهاناباور با چشم 
را به خون نشانده بود که   ییهابود، دست  شیهای کودک  یهمباز یبود که روز ییهاچشم 
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  نطوریسدراست که ا  دشیبرادرانه بر سرانگشتانش بوسه زده بود. باورش نم یبا عشق یروز
 . ستاندیجانش را م یبا سختدل

 .دی به گوش رس حانهیر  ی شد و صدا  دهیشن  رونی از ب ییصداها 

 سدرا... ستاره... ستاره جان... -

دهان ستاره   ی پرت کرد و دستش را رو یرا کنار غی مادرش فورا ت ی صدا  دن یبا شن سدرا
و خون هر   کردی برادرش را نگاه م ییتقال  چیو مظلومانه، بدون ه دفاعی فشرد. دخترک ب

از اشک   سیخ ی ها. نگاه سدرا به چشم کردیحمام را سرخ م دیکفپوش سف شتریلحظه ب
 دار لب زد: . آهسته و بغض دیدو ش یهام ماند و اشک به چش  رهی ستاره خ

 !نیزم ی . ستاره جاش تو آسمونه، نه رو شهیتموم م ی... داره همه چشهی تموم م  گهید -

درب  ی ورود  ی اش را جلوزده و باران  س یوارد خانه شده بود، چتر خ  حانهیقبل ر  یلحظات
آب از   ی گذاشت. صدا  یغذاخور زیم ی را رو دی خر ی هاسه یکرد و ک  زانی آو   یسالن از جالباس

 . صدا زد: دیرسی حمام به گوش م

 جان...  سدرا... ستاره... ستاره  -

باز بود و حدس زد   شیها. سمت اتاق ستاره رفت و در را باز کرد. کمد لباس دینشن یی صدا
 ستاره داخل حمام باشد. درب اتاق را بست و سمت اتاق سدرا رفت.  

 ؟ یداری سدرا پسرم ب -

در  شی اتاق نبود! ابروها  ی به در زد و آهسته در را باز کرد. سدرا تو  ی اتقه  د؛ینشن یجواب
پارک  اط یح ی سدرا تو نیسدرا؟ ماش ایتأمل کرد. ستاره حمام است   ی اهم رفت و لحظه 

 :دیدرب را کوب  یدر پ یبود پس... سمت حمام قدم تند کرد و پ 

 تو حمومه؟!   یسدرا... ستاره... ک  -
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از   ری موحش و خطرناک چون ت ی. فکردیرسی وش نمآب به گ ی جز صدا ییصدا چیه
 : دیتر به در کوبمغزش عبور کرد. دلش شور زد و قلبش به تپش افتاد. محکم 

 تو حمومه... سدرا... ستاره... یک  -

را باال و   رهی. دستگزدی م ادیو فر  دیکوبی افتاده است. با مشت به در م یشد اتفاق مطمئن
 د...بو  دهی فایاما ب دادی م نییپا

. دست سدرا نفسش را تنگ آورده بود و  شدی تر متر و سبک هر لحظه بدنش سست   ستاره
لحظه به   شیها. پلک رفتیرا نشانه م  ش یو تمام سر و پاها گرفتیدرد از مچ دستش م 

.  شدی مادرش دور و دورتر م ی هااد یشر شر آب و فر  ی و صدا شدی م ترک ی لحظه به هم نزد
دخترک و دست   فیسرد و لط ی هاگونه ی و رو گرفت ی م اهر ینیب غی سدرا از ت ی هااشک 

برخاست.   جانشی تن ب ی ستاره که بسته شد، از رو ی ها. پلک دیچکی زمخت خودش م
  ی دی شد ی و حس سرما  د یلرزیو نفسش بند آمده بود. تنش م   دیچرخی حمام دور سرش م

غرق در   یبا صورت حانهیدر را باز کرد. رو منگ، تلو تلو خوران سمت در رفت و   جیداشت. گ
 ی ها. لبدیکش ی اخفه غیوار سدرا جو جنون  شانی پر ی چهره   دنیاشک و عرق، شوکه از د

 آمد:  رونی گنگ از گلو ب شی و صدا  دیسدرا لرز 

 ُک... کُشت...  -

 و جان کند تا لب زد:  آمدی باال نم نفسش

 کُشتمش!   -

 خانه را لرزاند. ی هاستون   حانهیخراش رگوش ریکنار درب حمام سر خورد و نف تنش

 *** 

 ی قرآن در فضا نیبود. صوت دلنش دهیکش دن یظهر بود و آسمان دست از بار  یحوال
 ییهاو با دست   ریبودند. حامد سر به ز  ستادهیبود و همه گرداگرد قبر ا  دهیچی قبرستان پ

نگاهش را به روبرو دوخته و کنار الهه، حسام و   یآفتاب   نکیاز پس ع نه، یس ی قفل شده رو
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.  دیرسی خانوم به گوش م  فهیو شر  یهست ی آهسته ی ه یگر ی بود. صدا ستادهیا هانین
 لب گفت:  ریداد و آهسته ز  رونی ب نیحسام نفسش را سنگ

که خبر   می تو سفر بود هانیموقع با ن  نی سال گذشت. پارسال ا کی پلک زدن،  کی مثل  -
 دادفر رو دادن.  ی آقا ی سکته 

 ...یخدا رحمتش کنه، مرد خوب -

زنگ  ی بود که صدا دهینرس ان یرا در جواب حسام گفت و هنوز حرفش به پا نی ا حامد
به  یرا قطع کرد. نگاه یگوش ی کت برد و صدا ب یج ی بلند شد. فورا دست تو  لشیموبا 

فاصله گرفت. تماس را وصل کرد   تی م سجاد از جمعاس  دنیانداخت و با د  یگوش ی صفحه
 و لب زد:

 الو، سالم داداش. -

 : دیسجاد به گوشش رس نی گرفته و حز  ی صدا

 جان... الو... حامد  -

 به تالطم افتاد و صورتش مچاله شد:  قلبش

 ؟یکنی م هیشده؟ گر  یسجاد... چ -

 شدم.   چارهی ب ره،ی ام داره از دست مکه ستاره  ایحامد ب -

سجاد   ی مردانه ی ه یگر ی به لرزه افتاده بود. صدا   شیو صدا  زدیگلو دل م انی م شقلب
 .دیخراشی روحش را م

 شده؟!   یحرف بزن، ستاره چ ؟یی سجاد کجا  -

 .ای )... ( حامدجان. فقط بمارستانی ب ایب -
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نگاهش   ت یجمع نیآب دهانش را فرو برد. حسام از ب  یقطع شد و حامد به سخت  تماس
 زین هان یحامد افتاد و سمتش قدم برداشت. الهه و ن ی ده ی آشفته و رنگ پر ی به چهره 

 شدند.   یمتوجه اوضاع شدند و به دنبال حسام راه

 شده؟  یبود؟ چ یحامد جان، ک  -

تاب و   شینوها و زا ستدی هرلحظه ممکن است قلبش از تپش با کردیکه احساس م  حامد
 چرخاند و گفت:  اشده یتوان نگه داشتن تنش را ندارند، زبان را در دهان خشک

 !  مارستانهیسجاد... سجاد گفت... گفت ستاره ب -

و الهه  هانیاش قدم تند کرد. نپارک شده  نی رو گرداند و سمت ماش درنگی را گفت و ب نیا
 متعجب و سردرگم نگاهش کردند که حسام تشر زد:

 . می بر ن ی فتیراه ب د؟یکنینگاه م نی سادی ا واچر -

 که حسام رو به الهه گفت:  رفتند ی حامد م دنبال

 نهیحالش نش نیحامد با ا  ؟ ی نیپشت فرمون بش یتونی الهه خانوم شما حالت خوبه، م -
 بهتره. 

 سر جنباند و آب دهانش را فرو برد.  الهه

 . م ی آره، آره خوبم. بر -

حامد و حسام مقابل   نیو اضطراب ماش شی پر از تشو یبعد، با گذراندن لحظات یساعت
قدم برداشتند.    مارستانیسمت ساختمان ب مهیمتوقف شد و هر چهار نفر سراس مارستانیب
  ی بود تا تندتر راه برود. جلو  دهی چیحسام پ ی و دستش را دور بازو زدی لنگ م یکم هانین

پهن و   ی بود و ابروها  ستاده ی ا  ی ان جوان و قد بلندساختمان اورژانس نگهب ی درب ورود
 و گفت:  ستادی . مقابل درب ا دیزمختش را در هم کش

 د؟ یکار دار یبا ک  هیک  تونض یکجا آقا؟ مر  -
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 دستپاچه جواب داد: حامد

 .ی... ستاره سپهرجان یبرادرزادم رو آوردن ا -

 را باال برد: شی نشسته بود صدا شخوانیکه پشت پ یگرید مرد

 که رگش رو زده بود؟   یهمون -

 .کردندی و گنگ نگاه م جی به تپش افتاده بود و گ شانیهاقلب 

 .دی داشت، منتظر بمون یدو نفر همراه -

 باال رفت:  شیاز کف داد و صدا  اریاخت حامد

 ! ستیحال برادرم خوب ن م،یمنتظر بمون  یچ یعنیبرم داخل آقا،  دی من با -

 بزند که حسام مداخله کرد:  یدر هم رفت و خواست حرف شتریباش چهره  نگهبان

 . میمونی برن داخل، باشه ما منتظر م ن یخودشون پزشک هستن، اجازه بد شونیآقا ا -

. کارت دی کش رونی را ب یچرم ی بیج فیبرد و ک  بی ج ی دستش را تو ی کالفه و عصب حامد
 نگهبان وارد شد.  ی را نشان داد و با اشاره  یپزشک

نشسته و منتظر   یپشت درب اتاق شانیاز اشک و پر  سیخ ییهاو سجاد با چهره  حانهیر 
گونه راه   ی رو  یشتریبا سرعت ب شیهانگاهش به حامد افتاد و اشک  حانهیپزشک بودند. ر

آمد و   رونی ببزند، دکتر از اتاق  یشد و خواست حرف  کی که حامد نزد نی گرفت. هم
 .دی دکتر چرخ متس شانیهولناک و آشفته  ی هانگاه 

 شد دکتر؟ حال دخترم چطوره؟!  یچ -

 ی موها ی را رو ی داشت، روسر ی آلود و جداخم  ی ابود و چهره  انسالیم یکه زن دکتر
 و لب باز کرد:  دیجلوتر کش  اشییطال 
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  یدگ ی داشت. بر ازین هیبود و فقط بخ دهینرس بی دست آس ی هاخوشبختانه به تاندون  -
هم از   یاتفاق افتاده و البته خون کم ادی به خاطر ترس و اضطراب ز یهوش ینبوده؛ ب قیعم

 . ادیتا به هوش ب می منتظر باش دیدست نداده. فشارش هم به شدت افت کرده بود. با 

  شیپاها حانهیجا دور شد. رسجاد و همسرش از آن  رانی را گفت و مقابل نگاه ح نیا  دکتر
 و منگ لب زد:  جیرها کرد. حامد گ یصندل ی سست شد و تنش را رو

 کنه؟!   ی... خودکشخواستهی... میم... م -

 نگران و درمانده جواب داد: ها پوشاند و هق زد، سجاد دل صورتش را با دست  حانهیر

 بکشتش! خواستهینه... سدرا... سدرا م -

  ی و منگ بود و رو  جیبه سجاد بود. سرش گ رهی خ ر،ی و متح  دیچشمان حامد لرز  ین ین
قابل   شتریب  شیکرده است برا  یستاره خودکش دیشنی نشست. اگر م حانهیکنار ر یصندل

 خبر!   نیا  دنی درک بود تا شن

 لب زد: رمقیب

 االن کجاست؟   -

  رونیب  یدر پ یدر تقال بود تا حرف بزند و بغضش را مهار کند. چند نفس کوتاه و پ حانهیر
 داد و لب باز کرد:

  دمی برگشتم د  ی. وقتدی بودم، رفته بودم خر رونی بد بود. من ب یلیخودش هم حالش خ -
رگشو زده بود. خودش هم کنار در حموم از حال  غیسدرا رفته تو حموم سراغ ستاره! با ت

 ِسُرمه!  ری الن زرفت. ا

 بودن و اومدن کمک.  دهیو دادم رو شن غیج  ی صدا هاهیهمسا 

 *** 
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پرده را کنار زد و  هانیستاره را از هم باز کرد. ن ی هااتاق، پلک  ی شدن پرده  دهیکش ی صدا
خنک به داخل اتاق هجوم آورد و   ی همراه هوا یپنجره را باز کرد. تأللو آفتاب سرد زمستان 

ستاره است را داخل گلدان پر از   ی مورد عالقه  دانستیکه م یعیل طبدخترک چند شاخه گ 
 لب داشت و گفت: ی پشت پنجره گذاشت. لبخند رو یستالی آب و کر

 !  ه؟یاس، هواشم خفه! چه وضع اتاق بسته  ی سه روزه در و پنجره  -

  ی در هوا دن یها و نفس کشگل  ی اما از استشمام بو د،یچانه باال کش ری پتو را تا ز ستاره
پنجره را بست و   هانیاتاق عوض شد، ن ی که هوا یلذت برد. کم رون یب ی خنک و تازه 

 ها گرفت.  دست  انی تخت نشست و آهسته دستش را م ی لبخندزنان سمت ستاره آمد. لبه 

 ؟ ی بهتر ؟ی خوب -

 سر تکان داد و لب زد:  ری سر به ز  ستاره

 آره. -

 بار لب از لب برداشت: رقت  یو با نگاه دی کش یپوف هانین

و  یزنیکلمه حرف م  هی! سه روزه که فقط  ؟یبزن ی اگه یبه جز آره و نه، حرف د  ی خوای نم -
 . یکنی تو خودت دق م یجورنی ا زی کن، نر هیتموم! ِد المصب حداقل گر 

 ینفس هان یو درشت پتو برنداشت. ن زیر ی هانزد و نگاهش را از گل  یهم ستاره حرف باز
 و ادامه داد: دی برکش نیسنگ

که اصالن نامرد دو نفر رو آورده بود سروقتم   یبار مثل االن تو شده بودم. اون شب هیمنم   -
نصفه   رونیو س رونیفکر نکردم و فقط فرار کردم. ح  یچی. من به هرهی تا ازشون پول بگ

! اشکم در  زدی توش پرسه م گهی ها اصالن دکه ده  ییابونا یسرد، تو خ  ی شب و تو هوا
چکار کنم؟   ا یخدا گفتمی ! فقط تو دلم مومدی. نفسم باال نمومدینم رونی . صدام بومدینم

 کجا برم؟ کجا پناه ببرم؟  
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که چند   ی . بغضرفتی در هم فرو م شی و ابروها د ی لرزی م شتریستاره هر لحظه ب ی هالب
  رونیب  شی هاو از سوک چشم   شدی حبس کرده بود، نرم نرمک داشت آب م نهیروز در س

محزون و دردمند خودش را در  ی ااز پس حصار بغض آزاد شد و با ناله  شی. صدا دیغلتیم
 داد.  ی جا هان یآغوش ن

 . دیلغزی م شیموها  ی او را در آغوش فشرد و دستش نوازشگونه رو دخترک 

 . حرف بزن باهام...قیکن رف هیگر  ،ی آبجکن   هیدلم... گر زیجانم... عز ی ا -

و المبار کنار گوش دخترک نجوا   دهیبر  ده ی دردمندش، کلمات را بر ی هاالبه   انیم  ستاره
 :کردیم

  غیو ت ادین ی... بگو من چکار کنم؟ کجا برم؟ کجا پناه ببرم؟ کجا برم که کسهانیتو بگو ن -
 ! که نگه حقت مرگه!  فم؟ینکشه رو رگم! که نگه کث

 قاب صورت ستاره شد و لب به عطوفت باز کرد: هانین ی هاست د

  ی جلو  دمی حامد مثل کوه پشتته؟! خودم د یوقت  یخوری م ویچ یستاره جون غصه  -
تر از  تا سدرا درمان بشه. امن  یتو پاتو اونجا بذار ذارهی نم گهی به بابات گفت د مارستانیب
 خانجون کجا؟  ی خونه جا،ن یا

تا  یوحش ی وونه یاون د  دم، یکه من د ییباشم؟ چند ماه؟ چند سال؟ سدرا جان ی ا یتا ک  -
 ! شهی نم المیخیب  زهیزهرِش رو بهم نر 

باال   دهی بر دهینفسش بر  ادیز ی ه یجدا کرد و زانو بغل گرفت. از فرط گر  هانیرا از ن خودش
 گرفته بود.  شی و صدا آمد یم

خونه   نی تو ا ادی. قراره الهه برنیگی م  یز عروسنورو دی الهه و عمو حامد ع ه،ینجوریاالن ا  -
دارم،  ی ! حس بد شمیم ی ادیز یلی وسط خ نیکنه تا خانجون تنها نشه، بعد من ا یزندگ 

شروع کنه؟!  یجورن یمشترکش رو ا یکرده که زندگ  یحس مزاحمت. تازه الهه چه گناه
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  هیو هم بق  شمی م داریهم خودم ب داد،یبه خاطر کابوس با داد و ب شبا  شتر یاونم من که ب
 .کنمی رو بدخواب م

 . دیچیلب م ریها را کنار هم و ز وار حرف زانوها گذاشت. زمزمه  ی و سر رو دی لرز شیهالب

داره واسه   یی واسش مونده و نه جا یکه نه کس ی کی  وونه،ی د یاضاف ه ی  ،یاضاف هیشدم  -
 رفتن. 

به او پناه   ی ازدهکوچک باران  ی . ستاره چون پرنده کردی درمانده و متألم نگاهش م هانین
 ی همراه سوز دل رو شیهادادنش را بلد نبود. اشک  یآورده بود و او راه آرام کردن و تسل

را در  شنهادشیعواقب پ آنکهی ب هوا،ی ب هانیبه سکوت گذشت و ن ی ا . لحظه دیها غلتگونه 
 رو به ستاره گفت: اشد،نظر داشته ب

 ؟ ی رو رد کرد ماین شنهادیچرا پ -

 :دی بود و پرس هانینگاه متفکر ن ی ره یخورد و سرش را باال گرفت. نگاهش خ ی اکه ی  ستاره

 ه؟ یمنظورت چ -

  دایکه آدم دوسشون داشته باشه؟ مگه چند نفر پ شهی م دای پ یمگه چند نفر تو زندگ  -
که   ییمای ن ،یکه دار یطیشرا  ن یه باشه؟ چرا با ادوست داشت  واروونه ی که آدم رو د شهیم
اون بلبشو رو به تن بمال و    هینگفتم پ ؟ی رو رد کرد ی عاشقت بود و عاشقش بود نقدریا

  هی د،یتا حاال شا ی رو رد کرد مایو ن ی کرد سکی ر نکهیا  ی رو قبول کن؟ به جا مایشرط ن
کن و   سکیر  نه،یتموم و به دل تو هم بش یعاشق، همه چ ما یبشه قد ن دای پ یکی  ،یروز

 رو واسه خودت نگه دار! ماینه و عوضش ن ای  فهمنیاش مخانواده  ایبگو  

و تاب   چی در گوش دخترک پ هانین ی بود و صدا  رهی به هم خ دشانیپر ترد  ی هانگاه 
 ی ورطه  نیا  ان یم دی نبود. شا یرنگ  شیبرا  یاهیمرگ رفته بود و باالتر از س ی . تا پاخوردیم

و پناه بود. آب دهانش را فرو برد و آهسته    گاههیتک نیاو بهتر  ی برا ماین  اش،ی هولناک زندگ 
 لب زد:
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 پاک کردم!   م یشمارشو از گوش -

 . دیلب کش ی کنج لبش نشست و زبان رو یستاره شد، لبخند کج میکه متوجه تصم هانین

 !  ه؟یات چبهونه گه ید ارم،یم ری خودم شمارشو واست گ -

 *** 

 و تشر زد:  ستادیمقابلش ا  تیشد و آلما با عصبان  دهیدستش از پشت کش مچ

نه؟ بابا االن به خاطر بهم خوردن  جان یو ا یجورن ی ا گمی ! بهت مماین گهید  سای وا -
 ؟ ی در مورد ستاره باهاش حرف بزن یبر ی خوایبعد تو م ه،یانوش عصبان یی با دا اشونهیم

 و عتاب کرد: دیی دندان سا ی دندان رو ماین

برداره تا من حرف   اشیانوش دست از لجباز ییصبر کنم که دا یچکار کنم؟ تا ک   یگیم -
 بزنم؟  

 کرد، گفت:  کیکرد و چشم بار  کی اش را به هم نزدسرانگشتان شست و اشاره  آلما

رو   ستاره طی و احتمال داشته باشه که مامان و بابا شرا  یاگر شانس داشته باش نقدریا -
 ! یهمون شانس رو هم ندار یبگ  تیموقع نی اگه االن تو ا ، یو برن خواستگار رن یبپذ

 کرد و جواب داد: زیاز آلما چشم ر دی شانه خم کرد. به تقل  ی و سر رو دی مضحکانه خند  ماین

رو اگر ستاره اون مشکل رو هم نداشت باز من شانسش رو   یگیکه م یشانس نقدریا -
 نداشتم.  

 ادامه داد: تی با جدو   ستادیا  صاف

پدر و   دیمامان بابا دارم؟ ستاره گفته با  ت یبه رضا  دی من االن ام ی دخترجون تو فکر کرد -
برم بهشون بگم. بعد هم حجت تموم که کردم،  خوامی مادرت خبر داشته باشن، منم م

 پدر ستاره و باهاش حرف بزنم!   شی برم پ ییتنها
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گذاشت؛ دست به   ش یرا به نما اشی دی و مروار دیسف ی هادندان  فیزد و رد ی شخندین آلما
 کمر زد و لب به تمسخر باز کرد:

  متیتقد یرو دو دست اشدونهی  یکی از تو بهتر و دختر  یک  گهیستاره هم م ی آره... بابا -
 ! کنهیم

 را کالفه و مستأصل رو به خواهرش تکان داد:  شیهاو دست  دی با حرص لب جو ماین

 یمن االن چه غلط قایاالن نه... پس دق یگیپدر و مادرت بدونن، تو م دی با گهی مستاره  -
 کنم؟ 

عبوس و ُپرسان گوهر در  ی بزند که درب اتاق باز شد و چهره  یلب باز کرد تا حرف آلما
و گوهر   کردندی زده مادرشان را نگاه مو بهت  ر یو آلما متح مایچارچوب در ظاهر شد. ن

 :دی پرس

 ! ه؟یچ  انیجر ه؟ یستاره ک  -

بزند که آلما  یفرو برد. خواست حرف شی موها انیو پنجه م دیلب کش ی زبان رو ماین
 مداخله کرد: 

 ما!  می ستاره نگفت ست، ین یکس -

 و تشر زد:  دیابرو در هم کش  گوهر

  دی مامان بابات با گهیگفت'' ستاره م ماین دمی منو احمق فرض نکن آلما! خودم شن  -
 م؟ یبدون د یما با  ویچ  ه؟یستاره ک بدونن!'' 

 داد. با تحکم لب زد: رونیب یو نفس ختیاضطراب را دور ر ماین

 باهاش ازدواج کنم.  خوامیکه من بهش عالقه دارم. م هیستاره دختر -
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  ترک یو نزد ک یگوهر به هم نزد  ی ابرو کج کرده و مسترس لب به دندان گرفت. ابروها آلما
خورد. سر جنباند و لب از لب  نی چ شیهاچشم  ی و گوشه  دیلب کش ی . زبان روشدیم

 برداشت: 

 ؟ یباهاش ازدواج کن ی خوا یو م یبهش عالقه دار  ؟یگفت یچ -

 گفت:  ی زد و با خونسرد  ی لبخند مچهین ماین

 !هیعیکامال طب طی شرا نی سن و با ا نی گفتم؟ فکر کنم تو ا یبیعج زیچ -

ها را لب ظیبود. با غ یتند و عصب ش یهاو نفس  رفتی م یاش به سرخرنگ چهره  گوهر
 هم فشرد و گفت:  ی رو

  نیا سیتو و پارم  ی و خودشو انداخت وسط رابطه  دیکه قاپت رو دزد یپس اون دختر -
 !کردمی وسط موش دوونده من باور نم نی ا یکی گفته بود  سی ستاره خانومه! پارم

نبض گرفت و ملتهب شد. لب به  اشیشانیگردن و پ ی هاچشم درشت کرد و رگ  ماین
 اعتراض باز کرد:

به ستاره نداره!   یربط چیه سی من و پارم ی مامان گوهر؟ به هم خوردن نامزد یگی م یچ -
 بودم!  دهی اون موقع که من گفتم نه، اصال ستاره رو ند

  شی صدا  رفت، ی ها مو سمت پله  گذاشتی پا م ریرو گرداند و همانطور که راهرو را ز  گوهر
 اال برد و گفت: را ب

به ازدواج هم   می و تصم ی و عاشقش شد شید یچند ماه د  نی آره جون خودت... تو هم -
 ! یگرفت

 به دنبالش راه افتاد و مصمم جواب داد: ماین

و   دمیدفعه د هیمن   ؟ یدفعه عاشقش بش هیطرف رو تا  ینیعمر بب هی د ی آره، مگه حتما با -
 تمام عمر عاشقش شدم!   ی برا
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 : دی غریاش مبه هم قفل شده  ی هادندان  نیو گوهر با حرص از ب رفتندی م نیی را پا هاپله

اس؟  بهتره؟ باباش چکاره  س یاون دختر از پارم یعاشقش شدم... عاشقش شدم...! چ -
بوده که چشمش دنبال مال و اموالت   ر یباباش اونقدر س ی خونه  ه؟ی اصل و نسبشون چ

 ه؟ نباش

گوهر سد   ی پله، راه را برا  نیآخر ی رفت و رو نییپا  یکیمانده را دو تا   ی باق ی چند پله ماین
 کرد:

بده که حاال بگم ستاره   سیآخه مادر من؟ مگه من گفتم پارم یزنیکه م ییچه حرفا نی ا -
به دلم ننشسته، اما ستاره خواب و خوراک رو   سیراحته... پارم یلیاز اون بهتره؟ جوابش خ

 بهم حروم کرده! 

 به دماغش انداخت: نیرو ترش کرد و چ گوهر

 ... نمیبرو کنار بب ایب -

 را کنار زد و سمت آشپزخانه رفت. لب و دهان کج کرد و ادامه داد: ماین

  یکرده. انگار دای پ ونی ندونه انگار دختر شاه پر یخواب و خوراک رو بهم حروم کرده! هر ک  -
رو   شی و خانوم سیپارم یکه اون همه خوشگل  ی واقعا از دل آسمون واسش افتاده! کور

 !  ی دیند

اش را مطالعه  نکی. عخواندیراک نشسته و روزنامه م یصندل ی و رو منیداخل نش اریخشا
 : دی و اخم به چهره نشاند، پرس دیکش ترن ییپا ینیب ی رو

 چه خبره باز؟ آرامش حروم شده بهمون نه؟!   -

 دستش را با اعتراض باال برد و تکان داد: هرگو

  یابونیتو کدوم کوچه خ دونهی دل نه صد دل عاشق شده! خدا م ه ی... شازده  یچیه -
 باهاش ازدواج کنم!  خوامیم گهیم  ده،یدختره رو د 
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 زد: بیاز کف داد و نه اریاخت ماین

  ده ی د ابونیکه همو تو خ یابونیاحترام خودت رو نگه دار! نه من ولگردم نه اون کوچه خ -
 . میباش

گذاشت و از جا برخاست. جلو آمد و   نهیکنار شوم زیم ی رو تیروزنامه را با عصبان اریخشا
 کرد: ی تند

چقدر   ش؟ید یبگو کجا د ست،ین یابونیکوچه خ ما؟یباال ن ی باز تو صداتو برد -
 اصال؟  هیک  ش؟یشناسیم

که در  ینیفشرد و ح یرا کم  شیهاداد. لب  رونی خشمش را فرو خورد و نفسش را ب ماین
 بود لب باز کرد: تشیکنترل عصبان  ی تکاپو

که مطمئن بشم کنار هم   دونم ی ازش م ی! اونقدریسپهر . ستاره کنهی تو شرکت کار م -
رو حساب   دی رو بذار ممیکه تصم ستم یو کم سن و سال هم ن ده ی. دختر ند می خوشبخت

 و تب تند عشق! جاناتیه

را به  شیهابزند که آلما دست  یخواست حرف اریسکوت حاکم شد و خشا  ی الحظه 
 پله چسباند و خودش را به جلو خم کرد، صدا زد:  ی هانرده 

 ... ایلحظه ب هی ما یباال! ن ای... بدو ب مای... نماین -

 به باال انداخت و با لحن تند جواب داد:  ینگاه مین ماین

 .میزنی حرف م م یدار -

 مهمه!   یلیخ ماین -

 : دیآلما، پرس ی هابه صدا زدن  توجهی ب اریخشا

 اونم دوستت داره؟  -
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 زد و گفت:  ی پوزخند گوهر

دوسش    یپرسی بعد تو م ما؛یکرده واسه ن ی. دختره خودش دلبراریخشا ی اهه...! ساده  -
 داره؟!  

در جواب پدرش لب   مایآمد. ن نییها را پااست، پله  دهیفای ب ش یهاصدا زدن دی که د آلما
 زد:

 آره، دوسم داره. -

  مایدستش را دور گردن ن کی پا بلند شد.   ی پنجه ی بود و رو ستاده ی ا  مایحاال کنار ن آلما
رفت و کنار گوشش پچ  برد. دستش را مقابل دهان گ ما یحلقه کرد و سرش را کنار گوش ن

 پچ کرد: 

 داده داداش! امیستاره پ -

به آلما و انداخت و گوهر   ی باز شد و قلبش به تپش افتاد. نگاه گنگ ماین ی از ابروها گره 
 آلود عتاب کرد: . اخم دیپنجه فشرد و رو به عقب کش انیآلما را م ی بازو

 !  ؟یزنی گوشش پچ م ری منو بابات ز  ی که جلو یچ یعنیعه خجالت بکش!   -

 : دی را باال انداخت و پرس شیابرو  ی تا

 !  ه؟یچ  م یبدون دی که منو پدرت با یانیحاال جر -

 با تعلل لب باز کرد: مایو ن  دیهم چرخ نیو آلما ب ماین رانیح نگاه

 اوم... عه من...  -

ِمن ِمن   ینه؟! با اندک تعلل ای دی حرفش را بگو  دانستی ستاره را نخوانده بود و نم امیپ
 کنان گفت: 
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پدر و مادرامون   دی و حرفامون با  مونیی آشنا ی ادامه ی برا گفتی ... اون م یچی... هیه -
 باشن و بدونن! انیدر جر

دوخت و   ما ی. نگاهش را به ندیکش لش یبه سب یلب نشاند و دست  ی رو  ی پوزخند اریخشا
 گفت: 

 آره؟  ،یو انتخابت هم کامال مطمئن میو به تصم نی همو دوست دار یکه گفت -

 سر جنباند و آهسته لب زد:  ماین

 بله!  -

و   داشتیکوتاهش را برم  ی هاکه قدم  نیرو گرداند و سمت کاناپه رفت. همان ح اریخشا
 لب باز کرد:  داد،ی کاناپه لم م ی رو

 ! فمهیوظ ،ی خواستگار امیبه عنوان پدر م یندارم، هر جا که تو بگ یمن حرف -

 متعجبش کش آمد:  ی چشم درشت کرد و صدا گوهر

 ...ر!ایخشا -

 دستش را باال برد و رو به گوهر اشاره کرد تا سکوت کند، ادامه داد: اریخشا

  نی دخترش قراره عروس ا کردمی گمون م نکهیاما... من رو حساب رفاقتم با انوش و ا -
خودت   ی ز باشم. تو به خودانوش سرفرا شیبال و پر تو رو گرفتم تا پ ری خانواده بشه، ز

. با  ی و معروف مشغول کار شد یاما با اعتبار من تو اون شرکت خصوص ،ی مهندس هیفقط  
! من به خاطر سن و سالم و اوضاع  رهیمد  ئتیرئيس ه ی انداز من شدسهام و پول و پس 

 ! بودمی م زی االن پشت اون م دی از کار کناره گرفتم وگرنه خودم با  یجسم

را گره کرده و نگاهش   شیهامشت  ظی با غ مایپا گرداند. ن ی به غبغب انداخت و پا رو ی باد
 به پدرش بود. رهیخ
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  یخواستگار ی تو جلسه  دیبا  ی. ولی که تو بخوا  یهر دختر یخواستگار امیحاال من م -
تمام   نکهی ! ضمن ا نتهیهم همون ماش اته یو تنها سرما  یکاریب ،یندار  یشغل چیکه ه یبگ

 هم با خودته. یمخارج عقد و عروس 

  دیجوشیم   شیها. خون در رگ دیلب کش ی لب نشاند و زبان رو ی رو ی نیلبخند زهرآگ ماین
را خاراند و همانطور که  شیبود. با سر انگشت اشاره، تاج ابرو یتند و عصب شیهاو نفس 

 لب داشت، گفت:  ی پوزخند رو

با شرط و    یمشکل چی! باشه. من هیخواستگار نی ایب ن یقبول کرد نکهیممنون از ا  یلیخ -
 ! رمی شرکت نم گه یفردا هم د نیشروط شما ندارم. از هم

را باال برد و چون پتک بر   شی صدا اریعتاب رو گرداند و سمت راه پله رفت که خشا پر
 : دیسرش کوب

 !یشیرث هم محروم مهم حساب باز نکنه، چون از ا راثتی به اون دختر بگو رو ارث و م -

و فشرد.   دیدندان کش  ر یفشرده شد. لب به ز نرده  ی بود و دستش رو دهی پله رس نییپا ماین
 جمله گفت و از پله باال رفت.  کی بود، اما تنها   ادیوجودش پر از فر

 باز نکرده بود! یمن حساب راث یستاره رو پول و ارث و م -

و    دیچرخیورش دور تا دور اتاق م. نگاه شعلهرا پرشتاب باال رفت و وارد اتاقش شد هاپله
گلدان به    دنیرا برداشت. تمام خشمش را با کوب  شیهاکتاب  ی قفسه ی رو یگلدان سفال

و گلدان در اتاق    نهیشکستن آ  بیمه ی و صدا  ختیر رونیتوالت از وجود ب زیم ی نه یآ
 . دیآلما از پشت در به گوش رس ی آشفته  ی تخت رها کرد و صدا ی . تنش را رودیچیپ

 ...امی ب ؟یداداش... داداش خوب -

 را باال برد:  شی صدا

 تنهام بذار آلما!  -
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  امکی را برداشت. پ یافتاد. دست دراز کرد و گوش یزن گوشبه چراغ چشمک  نگاهش
بر وجود مشتعل و پر   یصفحه، مثل آب خنک ی اسمش رو  دنیبود و د یگوش ی ستاره رو

 را باز کرد: امیلبش نشست و پ ی را از تب و تاب انداخت. لبخند رو حرارتش بود و او

 زنگ بزن. یتماس داشت طی سالم، اگر شرا -

دخترک   فی ظر  ی که صدا دینکش یتماس گرفت. طول درنگی کش آمد و ب شتریب لبخندش
 سپرد.   یاوقاتش را به فراموش یتلخ ش،یو با شهد صدا  دی چیدر گوشش پ

 سالم  -

 و تعشق لب زد: متیمال  با

 ؟ یسالم، خوب -

در هم   شی. ابروهادیشنیلرزان دخترک را م ی هانفس ی سکوت حاکم شد و صدا ی الحظه
 : دی فرو رفت و پرس

 شده؟  ی زیچ ؟یکنی م هیگر  یدار -

 را از گلو آزاد کرد و جواب داد:  شیبه زحمت صدا  ستاره

 بگم...  خواستمی... مخواستمی م -

  یوقت  شدندی و هر دو با هم در وجودش مچاله م  دهی چیم پو غرور دخترک در ه قلب
 :آوردی کلمات را به زبان م

درسته؟! فقط هر   یغلطه، چ یچ دونمینم گهیبگم با شرطت موافقم. د خواستمی م -
 !رمی بدم، اون راه رو م طی از شرا یخالص  ی توش باشه برا دیدرصد ام  هیکه  یراه

 لب باز کرد: انهی. دلجوزدی وسط اتاق قدم م قراری از جا برخاست و ب ماین 
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تو رو خسته کرده و اشکت   یجورن ی ا یکرده؟ چه اتفاق تتی اذ  یشده؟ ک  یچ دونمی نم -
به لبخند    لیتمام تالشم رو بکنم که اشکاتو دونه دونه تبد  خورمی قسم م یرو در آورده، ول

 کنم. 

رو سپردم  زی بره. من همه چ شی پ ینیازه که تو بهش خوشبهمون اند ی همه چ دوارمیام -
 !  ری به تقد

. چشم به آسمان دوخت و  لب از لب ستادیلب نشاند و کنار پنجره ا  ی رو ی تلخند ماین
 برداشت: 

مهندس   هیزن   یامشب از ارث محروم شدم، امشب از کار هم برکنار شدم. حاال حاضر -
 ! نشه؟یماش شییکه تمام دارا یبش کاریب

 : دی را کنار گذاشته و متعجب پرس اشه یگر دخترک 

 چرا؟  ؟ی محروم شد -

 !یش یمحروم م یاز همه چ یازدواج کن سی جز پارم یآره، پدرم گفت با هر دختر -

 مردد لب باز کرد: مایسکوت کرده بود و ن  ستاره

 ! ؟ی شد مون یشد؟ پش یچ -

 ... ینه اصال، ول -

 .فشردیم مانده بود و مسترس لب شیدر گلو  حرف

 ؟ ی چ یول -

 مرتعشش را آزاد کرد: ی در دست دخترک فشرده شد و صدا یگوش

 رو ندارم!  یهمه سخت ن ی من ارزش ا یول -

 وار گفت:دلخور بود و مالمت  ماین لحن
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از   شتری ب یلی! ارزشت خینی کم بب نقدریخودت رو ا گهیستاره؟! نشنوم د هیچه حرف نی ا -
 . کنمیم  یو من واسه خاطر تو هر کار ناست یا

  یو عرق به تنش نشسته بود. با تأن بردی ضربان قلبش را باال م ما،ین ی عاشقانه  ی نجواها
 :دی پرس

 بپرسم؟  تونمیکرده! م  ریذهنمو درگ  یلیخ یسؤال  هی -

 چرا که نه، بپرس.  -

 :دی رسپ  دیداد و آب دهانش را فرو برد. شمرده و با ترد رونیرا ب نفسش

به خاطر من؟!   یرو به جون بخر یهمه سخت نیا ی خوای و م ی چرا؟ چرا منو انتخاب کرد -
 اون همه ثروت... 

 زده لب به دندان گرفت. و ستاره خجالت   دیکالمش را بر  ماین  نینمک ی تک خنده  

 عاشقت شدم، آره؟  نقدریچرا ا نهیا  قایمنظورت دق -

 اوهوم!  -

را مخدوش کرد.   شی کف اتاق، پا ی اشه یخرده ش یز یت عقب گرد کرد سمت تخت، که ماین
  شیپ ی . حواسش پرت شده و فراموش کرده بود چند لحظه دی گفت و لب گز یز ی» آخ« ر
 را شکست!   نهیچطور آ 

 شد؟   یزیچ -

 به سوزش زخم، گفت:  توجهی و ب دی خند نرم

که گفته:''   یشعر ی دی . شنفتمیشعر م  هی ادیجواب سؤالت فقط   ی . براستین یزینه... چ -
 مو؟''   چشیو مجنون پ ینیبی تو مو م

 لب کج کرد و جواب داد: ستاره



 2 خواهر خوانده

 
272 

 

 نه! قی دق ادمه،ی یدرس ی از کتابا  ییزای چ هی -

 به درب اتاق ستاره خورد و دستپاچه شد. مضطرب لب باز کرد:  ی اتقه

 ؟ یندار یقطع کنم، کار دی من با -

 باشه، مراقب خودت باش!  -

 : دیحامد از پشت درب اتاق به گوش رس ی صدا

 ستاره جان...  -

 لب زد:  یهولک هول

 توام مراقب خودت باش. خداحافظ.  یعنیاوم... شما...  -

 صاف کرد و لب از لب برداشت:  ییجواب نماند و تماس را قطع کرد. گلو  منتظر

 . دییبله عموجون... بفرما -

 پر از آب پرتقال وارد اتاق شد. یوانی د و حامد متبسم همراه با لآهسته باز ش درب

. به فکر خودت باش  ارمی ب وهی گفتم واست آبم ،یدو ساعته تو اتاق  یک ی خانجون گفت  -
 .  یشیم فیضع یل یخ یدخترجون، دار

نشست و   یصندل ی را از دست حامد ستاند و تشکر کرد. حامد رو وهی آبم  وانی ل ستاره
 گفت: 

 ت. دستت بهتره؟ نوش جون -

به مچ دستش انداخت. زخم دستش نه، زخم دلش سوخت و به درد آمد.    ینگاه دخترک 
 زد و زمزمه کرد: ی تلخند

 آره، بهتره!   -
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 : دیپرس هوای گفته بود افتاد و ب مایکه ن یشعر ادی

 ؟ ی مو رو بلد چشی و مجنون پ ینیبیتو مو م  گهیکه م یعموجون شما شعر  -

 جواب داد: حی مل ی با لبخند حامد

 ؟ی اون شعر افتاد ادی هوی شده   یآره، اما چ -

گذاشت و   ز یم ی را رو وانیمطالعه داد. ل زیم ی را به لبه اشه یو تک ستادی کنار حامد ا ستاره
 پر شور گفت: یبا لحن

   ش؟یخونیبرام م -

 و لب باز کرد: دیلب کش ی زبان رو حامد

 . خونمیم ی! ول؟ی افتادشعر  نیا ادی  هویچرا    ینگفت -

 شروع به خواندن کرد: یمکث کرد و با اندک تعلل ی الحظه

 . یینکو یلیکن به از ل دایکه پ  /ییجوبیع یبه مجنون گفت روز -

 .ستیز حسن او قصور  ی به هر جزو /ستی گرچه در چشم تو حور یلیل که

 خندان شد و گفت.  یمجنون برآشفت/ در آن آشفتگ جوب یحرف ع ز

 .ینینب یلیل یاز خوب ریبه غ /ینیمجنون نش ی ده یدر د اگر

 ناز/ تو چشم و او نگاه ناوک انداز. ی و مجنون جلوه  ینیقد ب تو

 ابرو.  ی هامو/ تو ابرو و او اشارت  چشیو مجنون پ ینیمو ب تو

 کز من برده آرام.  ستیلی نام/ نه آن ل ی اکرده  یلیکه او تو ل یکس

ناب   ی هات یآن ب نیداشت جواب سؤالش را در ب یشعر بود و سع  ات یمحو در اب  ستاره
 کند که حامد شعر را تمام کرد و با خنده گفت:  دایپ
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 بود! ادمیحد   نیرو جا انداختم. در هم ی تیفکر کنم چند ب -

  *** 

چمدان   ی را تو  راهنشی پ یبا کالفگ مایبود و ن دهیچ ی آلما در اتاق پ ی آهسته ی ه یگر ی صدا
 آلود عتاب کرد: گذاشت. حرص 

 . یراه انداخت یزار هیگر یجورنی . نمردم که اگهیآلما! بس کن د ی وا... -

 کرد و لب زد:  زیرا تم اشینیب ی با دستمال کاغذ آلما

 واست.  شهی تنگ م! دلم  یستی ن چکسی و فکر ه یبر ی خوایکه م ی بد یلیخ -

  ستی. بعدش مگه قرار نزمیکامب ی برم؟ چند تا کوچه اونورتر خونه  خوامی مگه کجا م -
 ! رفتم؟ی خونه م نیاز ا  دی ازدواج کنم؟ مگه اول و آخرش نبا

 خب!   ی موندی نکرده. تا قبل ازدواجت م رونتی بابا که ب یچرا؛ ول -

 کرد و گفت:  لشیباز شروع به جمع کردن وسا  ماین

  هیالبد   کارمی منت گذاشت سرم، حاال که فعال ب یجورن ی بابا ا کردمیخودم کار م روزی تا د -
 نباشه.   یحرف  گهیتا د رمی. مذارهی هم که بخورم منتش رو م یلقمه نون

ود، برد. که پشت درب اتاق گذاشته ب لشیچند کارتن از وسا کیرا بست و نزد چمدان 
. دخترک دی را بوس اشی شانی و پ ستادیداده بود ا واریرا به د اشه یمقابل آلما که تک

 حلقه کرد و او برادرانه کنار گوشش نجوا کرد:  مایرا دور کمر ن شیهادست 

بهت سر بزنم. اتفاقا خوبه که  امیزود به زود ب دمی کن و نه نگرانم باش. قول م هینه گر  -
رو   نمی. ماششمی که هستم م  ینیاز ا تری . قوستمی خودم وام ی و رو پاها رمیم رم،یدارم م

  تریمعمول ی جا هینه،  جاهان ی خونه هم ا هیو  خرمی م یمعمول نی ماش  هیو  فروشم یم
 من. ی خونه  ایتو هر وقت دلت خواست ب اونوقت. کنمی رهن م

 پهن برادر برداشت و لب کج کرد: ی نه یسر از س آلما
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که داشته سپرده   ییبه هر دوست و آشنا  ،یبابا تو هر شرکت ؟یکنیواسه شغلت چکار م -
 . ی و برگرد یبش مونی تا تو پش ارهیب یاونقدر بهت فشار مال خوادیبهت کار ندن! م

 زد و گفت:  ی با تمسخر لبخند ماین

که  ی . نون خالخوامیاز بابا کمک نم گهیاما د کنم،ی مردم رو م یکور خوندن! کارگر  -
 که بابا با منت جلوم بذاره!    یتر از کبابدسترنج خودم باشه، خوشمزه 

رفت که با   رون ی و از آلما فاصله گرفت. چمدان را برداشت و از اتاق ب دیبرکش  ینیسنگ ینفس
و طعنه باز   هیکه زن لب به کنا رفتی به گوهر، سمت راه پله م توجهی گوهر رو برو شد. ب

 کرد:

  یدست خال نمیبرو بب ؟ی ایبر م تی چطور از پس زندگ  ییتنها  نمیبرو... برو بب نی آره، آفر -
کم تنها   هیدوستت داره؟! برو  گهیبازم م ده؟یدختره بهت جواب م   ،ی خواستگار یکه بر

 !  ؟ی چند نفر ارزش دار ی چقدر، برا ییخودت تنها نمیباش، بب

 زد: بیغضبناک سمت گوهر انداخت و نه ینگاهم ین ماین

و خونه  دی که ستاره منو با پرا ینیبی م ام، یبر م میاز پس زندگ  ییکه تنها ینیبیو م رمی م -
  ادمیو فقط من خوب  شهی سخت تموم م ی روزا نیکه ا ینیبی. مخوادی هم م ی ااجاره

 !  نیردکه باهام چکار ک  مونهیم

 را از حرکت متوقف کرد. مای ن ی گوهر، قلب آلما را لرزاند و پاها ادیفر 

و دور و برت رو   یچشاتو باز کن می خوایکه م نی جز ا ؟یلعنت می! چکار کردم؟ی چکار کرد -
  ی. احمق هر پسرناستیاز ا  شتری ب یلیخ اقتت یل ی. که بفهمی. که قدر خودت رو بدونینیبب

چه برسه به دختر   ذاشتی ثروتمند هم محل نم  ی تو بود به دخترا ت یاگه تو موقع
ذره قدر خودت  هیذره غرور داشته باش،  هیاس! ساده   لیه وک یکه باباش   یزپرت ی دانشجو

 رو بدون.

 رو به گوهر با تحکم لب باز کرد:  ماین
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رو   یچیبعد حرمت ه ی به خاک مادرم دفعه ،یکنی م نی گوهر بار آخر باشه به ستاره توه -
ساخته برام    یغرور و ثروت از تو و بابا چ نمیبیاندازه هم که دارم م ن ی! همدارمینگه نم

 اش کنم! تجربه خوامی. نمهیکاف

را تماشا   مایو رفتن ن ستادهیا  واریو غرولند داشت. آلما کنار د گفتی م راهی بد و ب گوهر
برد و داخل   رونیرا از خانه ب لشی گوهر، وسا ی هاه یو کنا شیبه ن توجه یب مای. نکردیم

به ساختمان خانه انداخت. آلما   ینگاه ند، یپشت فرمان بنش نکهیگذاشت. قبل از ا  نیماش
و با لبخند دستش را   دی سر انگشتانش را بوس  د؛ ی اشکبار د ی هاچشم  بارا پشت پنجره 

د، اما باز به خاطر آلما لبخند  بو زی سمت پنجره گرفت و آهسته فوت کرد. دلش از اندوه لبر
فرستاد، دست تکان داد و پشت فرمان نشست.   شیکه برا ی او بعد از بوسه  زدیم

فکر   نی به ا گرفت، ی و از خانه فاصله م رفتیم  رونیب اط یهمانطور که دنده عقب از ح
 بود.  بایهم ز شانی هست، زندگ  بایشان بزرگ و زکاش همان اندازه که خانه ی که ا کردیم

 مایمسن خانه در را باز کرد و ن داری متوقف شد. سرا زیکامب ی بعد مقابل خانه یقیدقا
بهارخواب به  ی به تن داشتن و رو ی دیگرمکن سف زیبرد. کامب اط یرا داخل ح نیماش

 رفت:  زیشد و لبخندزنان سمت کامب اده یپ نیبود. از ماش ستادهیانتظارش ا 

 تخت بهم بده!   هیخواب  ی برا یلی ، اومدم کنگر بخورم و لنگر بندازم. فقط خداوک سالم  -

 . دشیو به استقبال رفت. دستش را گرفت و برادرانه در آغوش کش دی خند زیکامب

  دیدر انتظارته منتها بغلم با   صبرانهی ! تخت خودم بیشگیمزاحم هم ی خوش اومد -
 ! یبخواب

 خنده گفت:  انیم ماین

 ! یبهم نظر دار شهیداره باورم م  گهید -

. همراه هم وارد خانه شدند. اوضاع خانه مثل دیچیپ اط یح ی در فضا زیکامب ی قهقهه
 و لب باز کرد:   د یمرتب و روبراه بود. نگاهش دور تا دور خانه چرخ شهیهم
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 ! زهیات تمخونه شهیهم ؟ی شدیم یچ  ی شدی دختر م -

  ؟یکنی خدا واسم خواست که دختر نشدم؛ فکر دماغمو نم -

 کاناپه نشست و گفت:  ی رو ماین

 !آی بود  یزن زندگ  اتیخصوص ی هیبود، وگرنه با بق ییبایعمل ز  هیاش چاره  -

 !  ی دیخوابی تو بغلم م دمیرسی به آرزومم م آ،ی گیراست م -

سمت    زیلب گفت و کامب ر یز ی » زهرمار« زد ی که خنده در آن موج م ییبا صدا ماین
 گفت:  کرد،ی آشپزخانه رفت. همانطور که نسکافه را آماده م

  ارم،یکارگر ب شدی هم نم یخونه حساس بود. راض  یزیتم ی رو یلیخ  امرزمی مادر خداب -
  شتریحالش بد شده بود من ب یلیدو سال آخر که خ یکی! شهی نم زیباب دلم تم  گفتیم

 !  زهیشد جز اخالقم و بعدش هم نذاشتم اوضاع خونه بهم بر  گهی. ددادمیمکارا رو انجام 

 ! ی ایدر م ییتنها  نیاوضاعت که روبراهه، از ا ز؟یکامب  یریگی چرا زن نم -

 گذاشت. ینیها را داخل سو فنجان  د یبر کش یآه زیکامب

 ازدواج رو زدم! دیکال ق نی. واسه همشهی نم دونمی م یول رهیدلم گ  -

 را باال انداخت و سر تکان داد: شیابرو  ی تا ماین -

 ؟ ی ازدواج رو زد دی نرفته، ق یکه خواستگار  یحد مطمئن نی! تا ا شه؟ینم یدونی از کجا م -

 لب داشت. ی رو ی را برداشت و سمت سالن برگشت. لبخند محو  ینیس زیکامب

ستاره   یخواستگار  یبر ی خوای م یرچجو کاریب ه؟یچ  متی ... از خودت بگو. تصممیبگذر  -
 خانوم؟ 

بود که از فنجان   یم ی فنجان داغ نسکافه را برداشت و نگاهش به بخار مال  ماین
 . خواستی برم
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  هیو فوقش   رمیساده بگ نیی مدل پا نی ماش هی  تونمی م ن ی! با فروش ماشدونمی نم -
  دایاول کار پ دیمجلس ندارم. که خب با ی نه یکار و هز یهم اجاره کنم. ول یآپارتمان نقل

 انداز! کنم، بعد شروع کنم پس

 گفت:   ز یآمهیداد و کنا  لیتحو ی شخندین زیکامب

تا اون موقع ستاره   دوارمی! البته امیخواستگار یشاهلل بعد ده سال، بر که بعدش هم ان  -
 نشده باشه. یگوگول ی خانوم مامان چند تا بچه

 آلود تشر زد:اخم  ماین

 ! زیعه... کامب -

 و لب از لب برداشت:  دی از نسکافه نوش ی ااش را جمع کرد و جرعه خنده  زیکامب

 بهت بر نخوره!    نکهیواست دارم به شرط ا شنهادیپ هی -

 نگاهش کرد و سر جنباند: اب یبا ارت ماین

 ! ؟ی شنهادیچه پ -

با خانوم  دادمی م دی خونه قابل تو رو نداشت و کل نیخودم بود داداش، ا  اریاگه به اخت -
 .  کنهی برادرم اعتراض م دونمی اما خب م جا، ن یا ی ایب اتنده یآ

 لب نشاند و گفت:  ی رو می مال  ی لبخند ماین

 . یواسم سنگ تموم گذاشت شهیندارم. تو رفاقت هم یممنون، ازت توقع  -

امکانات رو داره. حموم، اتاق   ی ه، همه خون نیزم ر ی هنوز حرفم تموم نشده! ز گه، یِد نه د -
 خوادی اما م کنه؛ی م یزندگ  داریو مرتب و که االن هم سرا  زیهم تم یلیخواب، آشپزخونه، خ 

 . گردهی برنم گهید گهیبره شهرستان و م
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که  ی لبخند مچهیبا ن زیمسکوت گوش به حرفش سپرده بود. کامب مایمکث کرد و ن ی الحظه
 لب داشت، ادامه داد:  ی رو

حداقل    یجورن ی. انییطبقه پا نیایب کنه،ی و خانومت هم قبول م یش یاگه ناراحت نم -
زودتر   یخری ازدواجت رو م ی ه یاول لیحلقه و وسا یری رو م مونهیکه دستت م یاون پول

  کار ایزود  نی شاهلل که همکار هم دو سه جا آشنا داشتم سپردم ان ی ! برایخواستگار یریم
 ؟ ی. موافقشهی م دای هم پ

 ادامه داد:  زیانداخته بود که کامب ریسوک لب به دندان گرفته و متفکرانه سر به ز  ماین

  ادیخودت دلت م یریاون سر شهر خونه بگ یاش که خوبه. اصال برمنطقه جان یحداقل ا -
 سر کار؟   یبر یتنهاش بذار

 لبخندش کش آمد و لب زد:  ماین

! فعال که نه کار دارم، نه ی جاها رو هم فکر کردو تا اون  یو دوخت ی دیچه واسه خودت بر  -
 رفتم، نه بله گرفتم!  یخواستگار

 !  جا؟ن یا  نیایم  ؟ی غصه نخور. خودم هوادارتم. نگفت ما،ین شهی درست م -

 نشاند. زیکامب ی شانه ی لب نشاند و دست رو ی رو ی البخند گرم و قدرشناسانه ماین

 . گمی اگر به نظر خودم خوب بود بعدش به ستاره م نم، یبرم خونه رو بب  دی . با قیممنون رف -

  شیهاو با دو انگشت شست و سبابه، کنج لب دی فنجان را سر کش ی محتوا  یمابق زیکامب
 و گفت:  دیکش

رو   لتی کردم، وسا فینگاه بنداز. فعال هم کتابخونه رو واست رد هی م ی قربونت، صبح بر  -
 و اتاقت باشه.   یاونجا بذار

 ! رهی سؤال بدجور رو مخم رژه م هی ،یاز اتاقا گفت  زیکامب -

 : دی و پرس دیابرو در هم کش زیکامب
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 ؟ یچه سؤال -

  یکیاتاق خودت،  یکیخونه چهار تا اتاق داره؛  نیکنجکاوم! ا  یلیخ یول هیفضول دونمی م -
  شهیدست بخوره و درش هم خوامینم یگیکه م امرزتی هم اتاق مادر خداب یکیکتابخونه،  
 اس؟  بسته   شهیاتاق چرا هم یکیقفله! اون  

 لب کج کرد و شانه باال انداخت.  زیکامب

 ! زایچ جورن یداداشم، بابام. از ا ی ال یپر از خرت و پرت. وسا ست؛ین یخاص زیچ -

  *** 

  آمدیپر ستاره به چشم م یو درشت شهر در شب، همچون آسمان  زیر ی هاچراغ  ی سوسو
  مکتین ی گرش بودند. هر دو کنار هم روبام تهران نظاره  ی و حسام بر بلندا هانیکه ن

 ی چشم از منظره  هانیو داغ دستشان بود. ن نی ری سرخ و ش ی از لبوها ینشسته و ظرف
 روبرو برداشت و رو به حسام لب زد:

 امشب باحال بود. خوش گذشت بهم!  یلیخ ییدادمت گرم حسام. خ -

 را باال انداخت.  شیابرو  ی و تا دی خند وارطنت یش حسام

 نداره آ!   دهیفا یجورن ی قابل شما رو نداشت اما تشکر ا ،ی قربونت خانوم -

 وار نگاهش کرد. لب فشرد و مالمت  دخترک 

  ی باال من چجور  نی! االن ایاستفاده کن ی خوایم یت یکه از هر موقع ادیدرد به جونت ن  ی ا -
 ازت تشکر کنم؟!  ی خوایبه اون مدل که تو م 

 زد:  یزد و چشمک یینمالبخند دندان  حسام

 قبوله!   نمیتو ماش -

 چشم درشت کرد و ابرو باال پراند:  هانین
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 حسام!  ییپررو یلیخ -

 فشرد:  ی را به آرام هانیسرخوش و مردانه قهقهه زد و دست ن حسام

 نداره جون تو!   ی اگه یراه د  چی. همی پاشو... پاشو بر -

 : زدی موج م شی خجول در صدا ی او خنده  دی لب گز دخترک 

 حسام زشته!   -

دو نفر رد   یکی  ایوقت شب؛ آ   نیا  ستین ی! بعدش اصال کسانی دود ن یماش ی هاشه یش -
 پاشو دختر!  نه.  ا یبشن 

لبو داخل دهانش گذاشت   ی ا. تکه داشتی از جا برخاست و به دنبال حسام قدم برم هانین
 و گفت: 

 شرط!   هیبه   یول -

 ذاره؟ ی تشکر هم شرط م ی آدم برا -

 جواب داد: یزبان نیر یبا ش  هانیو ن دی را پرس نی به مزاح ا  ختهیآم یبا اخم کمرنگ  حسام

 باشه، آره!  یو زور یمدل نی که ا یتشکر -

 خب باشه، بگو.  -

 ستاره باشم.  ش یپ خوادی دلم م م؟یخانجون بخواب ی خونه می امشب بر -

 تأمل کرد و مردد لب زد: یکم حسام

 وقت شب.  نی ... زشته اروقتهی د -

 ...! گهی د می . برشهیاونجا خوشحال م رمی مطمئنم بدونه م داره،ی ستاره ب -

 باشه.   بودن، داری بده اگر ب امیپ -
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 کنان آمد و پرشور لب باز کرد: یل یرا ل یبا ذوق چند قدم دخترک 

 گرم!  یلیقربونت، دمت خ ی آ -

 و لب زد: دی خند زیر حسام

 . نهیبب یکی درست راه برو دختر، زشته  -

نه! بعد   ا یرد بشه  ی کس ایو خلوته؛ آ ستین یعه...! چطور واسه تشکر دلخواه شما، کس -
 !نهیبی م یکی من زشته،   حیو تفر  یواسه باز

داد و نگاهش را به آسمان دوخت، لبخند کنج لبش داشت و با استهزا   رون ی ب یآه حسام
 گفت: 

 !  هیباز ی شکرت که زنم هنوز پ ایخدا  -

پا بلند شد.   ی پنجه  ی شد و رو ده ی چیدور گردنش پ هوایب هانین ی هابعد دست  یقیدقا
به   طنتی ش ی لحظه هوا نیحسام رساند و خواست ببوسد که آخر  ی را به گونه  شیهالب

دخترک   کی خنده، »آخ« گفت و دستش را دور کمر بار انیسرش زد و گاز گرفت. حسام م
کرد. ظرف    شی جدا ن یحرکت از زم کی برد و با  شی هازانو ریرا ز  گرشی حلقه کرد. دست د

 شده بودند.  کی نزد نیافتاد. به ماش نیزم ی ها از دستش رها شد و رولبو 

 منو... حسا...م!   نیحسام؟ بذار زم یکنی چکار م -

 .  بردیم ن ی و حسام او را سمت ماش یخالص ی تقال داشت برا دخترک 

 . کنمیآره؟! االن همه جا تو کبود م یریگی گاز م -

 خب...  ادیم  یکیاالن  . دیحسام غلط کردم، ببخش -

دخترک در مقابلش آنقدر   ی گذاشت. جثه نیزم ی را رو هانین ی و پاها  ستادی ا نیماش کنار
  فشردیرا م هانیدستش کمر ن کی اش را به او چسبانده و مانع فرارش بود. بود که تنه زیر
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و حسام فشرده    نیماش نیب هانیفرو برد تا سوئيچ را بردارد. ن بیرا داخل ج گر یو دست د 
 .خوردی حسام م ی قو ی پهن و بازوها ی نه یس ی رو فشیظر ی هاو مشت  شدیم

 ... ی ... آوونهیولم کن... له شدم د -

و هر دو به عقب برگشتند.   دیچرخ نیماش ی گشت رو سی نور گردان و قرمز رنگ پل چراغ
را رها کرد. دخترک شالش را که دور گردنش  هان ید و فورا نحسام آب دهانش را فرو بر

 . دی به پالتواش کش یو دست دیسر باال کش  ی افتاده بود رو

اش را  شد و نگاه برافروخته ادهیپ نیدرشت و قامت بلندش از ماش کلیبا ه  سیمأمور پل 
 به حسام دوخت و عتاب کرد: 

 خانوم؟  نیبا ا یدار یآقا؟ چه نسبت ی کردی چه کار م -

 هر دو همزمان لب باز کردند: هانیو ن حسام

 خانوممه! -

 نامزدمه!  -

 . دیدو نفرشان چرخ ن یچشمانش ب ین یشد و ن  شتری نگاه مرد، ب ابیارت

 بالخره کدومش؟  -

 جواب داد:  یتصنع ی و حسام با لبخند دی لب گز هانین

 .می ستی ن بهیغر نهیداره حاال جناب سروان؟ مهم ا یچه فرق -

 باز کرد:  هیبه مالمت و کنا لب مرد

 تا فرقش رو بگم خدمتتون!   نیبد دیرو لطف کن  تونیی مدارک شناسا!  ؟ی جد -
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و کوچک مدارک را برداشت.  یچرم  فیکاپشنش برد و ک  بیج ی دست تو حرفی ب حسام
ها  آن  شی ابروها نی نشسته ب فیمدارک را از حسام گرفت و همانطور که با اخم ظر  سیپل

 گفت: کرد،ی را نگاه م

 ه؟ ی! نسبتتون چنهیو مدارک ماش ییفقط کارت شناسا  نکهیا -

 مداخله کرد:  هانین

 !  گهید می هامون، زن و شوهرحلقه نیا  نای. امی بریبابا... شناسنامه که با خودمون راه نم ی ا -

 به دخترک انداخت و تشر زد:  ی نگاه تند سیپل

چرا   نیشده خانوم محترم! زن و شوهر هست  یم یقد   یلیترفند حلقه دست انداختن خ -
که  یکالنتر می زن و شوهر برد هی  شبمیکنه؟ د نتیسوار ماش   خواستیاونم به زور م  جا،ن یا

 ! دوننی همو نم ی اسم ننه بابا م ید یبعد فهم

 لب به اعتراض باز کرد:  یبا کالفگ حسام

خودش بوده که به زور   لیترفند حلقه! خب اگه با م یگیم یآقا شما خودت دار  -
  یشوخ  میخلوت بود، داشت  ابونیسوار کنم! اگر به زور بوده، حلقه چرا؟ خ خواستمینم
 .   میکردیم

 آورد و سمت مأمور گرفت: رونیپالتو ب بیرا از ج یگوش هانین

و   هانینسبت ن دیبابام بگ دینوشته باباجون. زنگ بزن د؛یرو نگاه کن می خودتون گوش -
 !  ه؟یحسام چ

را روشن کرد و مقابل مأمور   ی گوش ی صفحه اندازد؛یب  ینگاه یخودش به گوش آنکهیب
صفحه به چشم   ی که رو یامکیپ دنیمرد به صفحه افتاد و با د ی گرفت. نگاه گذرا

دوخت و   یو تندش را به گوش زیدر هم فرو رفت. نگاه ت شتریب ش ی ابروها خورد،یم
که خط اول متن مشخص و   ی ست مبه اس  یامکیرفت. پ یدستش آهسته سمت گوش

 نوشته شده بود: 
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 از همونا که... اره؛یمنم جنس ب ی بگو برا   تیبه ساق -

  هانیانداخت و دستبند را از کمرش باز کرد و دور مچ ن بیج ی تو  درنگیرا ب یگوش
 دنی بود، با د ستادهیا ن یکنار ماش حرفیکه تا آن لحظه ساکت و ب یانداخت. سرباز

و حسام با دهان باز از   هانیحسام را گرفت. ن  ی مقابلش فورا جلو آمد و بازو ی صحنه
 تعجب گفتند: 

 آ!   یِ ارآقا؟ دستبند چرا آخه؟! عجب ک  یکنی چکار م -

 تشر زد:  نیخشمگ مأمور

خانوم کنار  نی . اون از خفت کردن اشهی مشخص م یکالنتر می همه کاراتون مشکوکه! بر -
 !  ریجنس بگ تیمنم از ساق ی که نوشته برا ی به اسم ست یامکیاز پ نمیا  نت؛یماش

 متعجبش کش آمد:  ی چشم درشت کرد و صدا حسام

 ... ن! هاین -

فرو خورده در  ی اتا نخندد. خنده  فشردیاش گرفته بود و مدام لب مخنده  اریاختیب هانین
 : گفتی و مصرانه م زدینگاهش موج م

 با هم!   می دار یآقا به خدا ستاره دوستمه، شوخ -

 خانوم.  نی بش ن،یتو ماش نی. بششهی مشخص م یکالنتر میری م -

 * 

. سرش را  شدی و فشرده م  دیلرز ی هم م ی رو شیهانشسته بود و لب  اوش یمقابل س هانین
و   دیجوشی در خود م اوشی داشت نخندد. س یگرفته و سع  نییجا که ممکن بود پاتا آن 

 :کردی غرولند م
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سال رو رد کرده! آخه کنار جاده، وقت بغل گرفتن زنه؟ جا قحط   یانگار نه انگار حسام س -
شما بام   ،ی سرد نیا به ی همه رو زا به راه کردن! اصال وسط هفته، هوا  یبود؟ نصفه شب

 بود؟!   یتون چتهران رفتن 

 متعجب لب باز کرد: یطوب

کردن  یو عاشق حیعقد همن، مگه تفر  ؟یزنی حرف م یمنطق ریغ نقدری! چرا ا اوشی وا س -
   شناسه؟ی وسط هفته و آخر هفته م

   شناسه؟ یجا و مکان نم ؟یکردن چ یخاکبرسر ی هایبغل گرفتن و شوخ -

از جا برخاست و  د؛ی خند ینشد و پق شیانباشته در گلو  ی خنده  فی حر گرید هانین
  انیو م یزبانو با چرب  دی اش را بوسحلقه کرد. گونه اوشی را دور گردن س شیهادست 

 خنده گفت: 

  ابونیتو خ گهید دمی واسه قلبت بده آ! قول م ،ی جوش آورد نقدریدورت بگردم که ا یاله -
 خوبه؟   م،ی و باوقار باش نیسنگ

 زد: نی ری ش یو تشر دی لرز ش یهاداد. اخم  رونی ب  یخشمش را فرو خورد و نفس اوشیس

! قشنگ معلوم بود که سروانه لجش گرفته بود که موقعیب ی هاخنده  نیزهرمار با ا  -
 !ی دی . حسام گفت که بهش خندکردیم ی ریسختگ یطورن یا

 گفت:   تیاز سر رضا  ی با لبخند یطوب

 یصبح شد! اله م،یبخواب می بر نی. پاشی دیو خند  ی االخره آروم شدشکر که ب یخب اله -
 اش!ام، بدجور ضد حال خورده بود که رفت خونه بگردم دور بچه 

وارد اتاق شود، رو به پدرش    نکهیاز جا برخاست و سمت اتاقش رفت. قبل از ا هانین 
تخت دراز    ی به اتاقش پناه برد و رو اوشیآلود س. مقابل نگاه اخم دی خند زیزد و ر  یچشمک

دور  یبرد و باند کش نیی. دستش را پاکردی درد گرفته بود و ذق ذق م شی. مچ پا دیکش
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  امکیپ  ی زخم را ماساژ داد که صدا ی جا یدرد جمع شد. کم ازمچ را باز کرد و صورتش 
 لبش نشست. ی لبخند رو ،ی اسم ست دن یبلند شد. با د  یگوش

 حل شد؟ نگرانم.  هیقض ؟ ی دیمچرا جواب ن هانین -

 و جواب داد:  دیصفحه لغز  ی رو انگشتانش

 بود؛ بد تو پرش خورده بود!   یحسام عصبان یآره بابا، اومدم خونه. ول -

شده، عذاب وجدان   یچ دمیگذشت. با عمو حامد تماس گرفتن و فهم   ری خدا رو شکر بخ -
 گرفتم که براتون دردسر درست کردم.

 و نوشت:  دیتخت دراز کش ی دمر رو هانین

 چه خبر؟   مای... از نمیتو؛ حاال بگذر   امکیخودمون بود تا پ یبه خاطر شوخ شترینه بابا، ب -

مصاحبه  ی شرکت هم فردا قراره بره برا هی ده،ی خر ن ییپژو مدل پا هیرو فروخته  نشیماش -
 قبولش کنن.  دوارمیکه ام

 لبش نشست و با ذوق نوشت:  ی لبخند رو هانین

دم   شییخدا  یحرفا ول نیفروخته و ا نی شده، ماش  کاریباره که بتأسف   ی لیخ هیظاهر قض -
 داره جنمش!   ولی گرم، ا ماین

 . ماین یشقعا  ی خط لبخندش کش آمد و دلش غنج زد برا ی آن سو  ستاره

جور شده. فقط دعا کن کارش هم جور   هیو مخارج اول یو خونه و پول خواستگار نی ماش -
 .  یخواستگار ادیبشه تا زودتر ب

 آ!   یتوام هول -

حق داد که درکش  هانیاما به ن د،یرنج یو لب کج کرد. دلش کم دیابرو در هم کش ستاره
 نوشت:  ی. با اندک تعللدیرا نفهم هانین ی دردها چوقتینکند همانطور که خودش ه
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سدرا باهام اون کارو کرده    ی. از وقتتمیام از وضعخسته یلیام. خخسته ستم،یهول ن -
. کابوس  خوابمی من هرشب ب ،یداری که تا االن ب  ی بود حیبدتر شدم. تو امشب تفر  یلیخ

 اضافه شده!   نی سدرا به کابوس رام

شده و خوابش برده   ن یسنگ شی هاستش برسد، پلک ستاره د  امکیپ نکهیاما قبل از ا  هانین
 بود.

ها را نوازش  گونه   ،یو خنک م ی مال  می و نس  دهیشهر را در آغوش کش ی سرد زمستان  آفتاب
  رون ی آمد و نفسش را کالفه و پرصدا ب  نییشرکت را پا  ی پله  نیآخر  ی دی با نوم مای. ندادیم

 ی خانه نکهی. از اشدی از قبل م دتری تمام را دنبال کار گشته بود و هربار ناام ی داد. دو هفته
  د،یکشیم  یسخت شتریداشت. هرچقدر ب ی حس بد نشستیاش مو سر سفره   بود زیکامب

  ترره یو احساسش هر روز نسبت به گوهر و پدرش مکدر و ت  شدیقلبش فشرده م  شتریب
 .  شدیم

حد تنها و سرگردان  نیرده بود که چرا؟ به کدام جرم تا او بارها با خودش فکر ک  بارها
شد و   نیدر هم بود. سوار ماش  شیهاو اخم  شدیم  دهیکش نیزم ی رو شیهااست؟! قدم 

را هم نداشت.  یرانندگ  ی و کالفه بود که حوصله  حوصلهی سوئيچ را چرخاند؛ آنقدر ب
ماند.   رهیخودش خ وسیمأ خسته و  ی هاافتاد و به چشم  نی ماش ی جلو ی نه ینگاهش به آ

که از  یسرخ شده بود. تق تق  شیهاچشم  ی و کاسه زدی دل م شیدر گلو  نی بغض سنگ
با   یرزنی. پدی برخاست، حواسش را پرت کرد و نگاهش سمت پنجره چرخ  نیماش ی شهیش

بود.  دهو سمت پنجره خم ش  دهیرا جلو کش اشی و چروک، چادر مشک دهیتک یصورت
 را از هم باز کرد و گفت:  کشیبار ی هالب  رزن ی. پدی کش نییرا پا شهیش

 ؟ یبریم رم،ی مادر دو تا چهارراه باالتر م -

 : دی باز پرس رزن یمات و گنگ نگاهش کرد و پ ی الحظه

 نه؟  ا ی یبری مادر؟ هوا سرده، م  ییکجا -

 دهانش را فرو برد و آهسته لب زد:  آب
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 مادر.  نیبش -

 ی سه یجلو نشست و ک  یصندل ی کرد و درب را باز کرد. رو شی لب دعا ریز  رزن یپ
 زانوها گذاشت.   ی را رو شی دهایخر

 اشاره کرد: یگریحرکت کند که جوان د خواست

 م؟ یمستق -

 جواب داد: ینگاهش کرد. با اندک تعلل رهیخ ی ابود و باز لحظه  جیگ

 داداش.   نیبش -

کار فکر   نی از قبل به ا  ی الحظه آنکهی پدال فشرد و حرکت کرد. ب ی نشستن جوان پا را رو با
 مت یق یرفت و حت نیی شهر را باال و پا ی هاابان یکرد. خ یکرده باشد؛ تمام روز را مسافرکش

ده   کی. ساعت نزدکردی م نیی را تع  متیخودش ق یو هر مسافر دانستیرا نم هاه یکرا
 ی هابود و پاکت  دهیو تنقالت خر وهیم یو کوفته به خانه برگشت. کم هشب بود که خست

  زیو کامب دیرسی شرشر آب از حمام به گوش م ی گذاشت. صدا  یغذاخور زیم ی را رو د یخر
  یداد. گوش رون یب ن یکاناپه رها کرد و نفسش را سنگ ی اش را روداخل حمام بود. تن خسته 

عکس   یگوش ی نه یزم ریاش انداخت. تصو صفحهبه  یو نگاه  دیکش رونیب بیرا از داخل ج
بود. چقدر دلتنگ ستاره بود،   دهیمحبوبش د  لیپروفا  ی بود که رو یآسمان ی همان ستاره 

ها  و تماس  یابانیخ ی هاتلخش هراسان بود که حاضر به قرار  ی اما دخترک آنقدر از گذشته 
به وصل را   اقیاشت شآت  شتری ب یو دلتنگ یدور ن یو هم  شدینم یدر پ یپ ی هاامک یو پ

 . کردیور مدر وجودش شعله 

 ؟ ی کرد دای وقت شب؟ کار پ نی تا ا ی کجا بود -

 ی که باال ز یافکارش از هم گسست و پوزخند زد. بدون نگاه به کامب ی رشته زی کامب ی صدا با
 جواب داد:  زیآمهیبود؛ کنا ستادهیسرش ا 

 روز اول درآمدم خوب بود شکر خدا.  ی آره، سر کار بودم. برا -
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 .ستادیرنگ مقابلش ا یشمی یتن ی کاناپه را دور زد و با حوله  زیکامب

 ؟ ی کجا بود گم؛ی م ی جد -

 کردم. یدارم باهات؟ سر کار بودم. مسافرکش یمگه شوخ -

 لب زد: یمات و متأثر نگاهش کرد و با تأن زیکامب

  یو با پژو مسافربر سانسیفوق ل  نجانبیا ی ! بگ؟یخواستگار  ی بر یجورن یهم ی خوای م -
 ! کنم؟یم

  یکاری کار هستم. فعال از ب  ری گیموقته، پ نمیا اد؛ی عارم ب ستمیکه ن یآره. دزد و قاچاقچ  -
 بهتره. 

 گفت:  ی لبخند مچهی انداخت و با ن زیم ی رو ی دهای به خر ینگاه زیکامب

 !یهم کرده روز اول یچه ولخرج -

  مشی. نسدادی بهار م ی بود و آفتاب ظهرش بو دهی سال هم از راه رس ی ، تهتغاراسفند ماه 
از تن   یو خستگ  نشستیم  یبعد از کار به جان آدم ی داشت و مثل عطر چا یعطر تازگ 

 هیمسافرش به اطراف زعفران  نی بعد از رساندن آخر مایظهر بود که ن ی. حوالبردی م  رونیب
و تنها چند   گذشتی که از آن خانه رفته بود م ی ماه از روز کی شد.  یپدر ی خانه یراه

ها بپرسد. هر بار هم  از آن  یگوهر تماس گرفته بود تا حال  ایانگشت شمار با پدرش   ی مرتبه 
کند و    رونی هر تماس، تنها مالمت شده بود و سرزنش که فکر ستاره را از سرش ب یدر پ

 شود.    وتثربرگردد. برگردد تا دوباره صاحب تمام آن  

بود را دست   دهیآلما خر  ی که برا  یچند شاخه گل مایمقابل خانه متوقف شد و ن نیماش
  یشاخ و برگ اضاف  دنیخانه مشغول چ اط یشد. دو باغبان در ح ادهی پ نی گرفت و از ماش

. زدیرا جارو م اط یسنگفرش ح ی رو ی ده یزرد و خشک ی هابرگ  یدرختان بودند و کارگر
که وارد سالن شد آلما با آغوش باز به   نیکرد و  هم یطبلند  ی هارا با قدم  اط یطول ح

 گذاشت. اشنهیس ی حلقه کرد و سر رو مایرا دور تن ن شیهااستقبالش آمد. دست 
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 . ی اومدخوش ،یسالم داداش -

 و دو شاخه گل را سمتش گرفت.  د ی را بوس اشیشانیپ

 .یقابل شما رو نداره خانوم ؟ی خوب زم،یسالم عز  -

و    دیچرخ ما یصورت ن ی به عقب برداشت. نگاهش رو  یها را گرفت و قدمشاخه گل  آلما
 در هم رفت.  ش یهاسگرمه 

 !ما ین ی چه الغر شد -

 زد.  ی گرفت. تلخند دهیحرفش را نشن ما یرا گفت و ن نیا آلودبغض 

 اس؟ گوهر خونه -

آمد. نگاه پر غرورش را    نییاز پله پا نهیطمأنو با  دی به گوش رس شیهاتق تق کفش  ی صدا
 گفت: یدوخته و با لبخند کج مایبه ن

 باالخره؟  ی! برگشتمایسالم آقا ن -

 .دهیدر قبالم انجام م  شوفه یسالم، آره اومدم تا باهاتون حرف بزنم. بابا گفته بود وظ -

 آمد و نامفهموم لب زد: نییپله را پا   نیآخر گوهر

 فه؟ یکدوم وظ -

 زد و جواب داد:  ی لبخند محو ماین

 بذاره.  ی! اومدم از بابا بخوام قرار خواستگاریخواستگار -

 را باال برد:  شی سمت کاناپه رفت و صدا گوهر

 هنوز سرت به سنگ نخورده نه؟!   -
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سرم به سنگ   نی وم کردمحر  یکه منو به خاطر انتخابم از همه چ یچرا... اتفاقا اون روز -
 حساب کرد!   د ینبا  چکسیه  ی رو دمیخورد. فهم

 برگشت. لب به شماتت باز کرد: مایسمت ن یمتعجب و عصب گوهر

 ش؟ ی خواستگار  یبر ی خوا ی واقعا م ماین -

 و گفت:  دی با تمسخر خند ماین

رو   نمیماش پره؟ی گفتم و بعد از سرم م  یچ هیبچه بودم  دیکنیفکر م ن؟یهنوز باورم نکرد -
 انداز کردم؟ پس  یچ ی رو برا  نی. پول ماشکنمیم  یماهه دارم مسافرکش هیفروختم  

 گذاشت.  یعسل ی آورد و رو  رونیکتش ب بیاز ج ی کاغذ

. فقط  دیخبرم کن دیرو گذاشت یپدر ستاره. قرار خواستگار  ،یسپهر  ی شماره تماس آقا نی ا -
 . زنمی با پدرش حرف م رمینشه خودم م ی بعدش اگر خبر د ی دو شب مهلت دار

 و سالن را ترک کرد. دی پاشنه چرخ ی گوهر رو  رانینگاه ح مقابل

  یزد و با لودگ  ی شخندی. آلما نزدی سالن قدم م انیم یو عصب د یجویبا حرص لب م  گوهر
 گفت: 

 بپوشم حاال؟  ی! چیجون خواستگار آخ  -

  ختهیر ی کند. بلکه آب یمادرش را کفر  خواستیسوخته بود و به عمد م  ماین ی برا دلش
دخترک   ی هاگوش  ادشیشود بر سوز دلش. موفق هم بود؛ گوهر خونش به جوش آمد و فر 

 را کر کرد:

 ببند دهنت رو آلما!  -

 : دیمظلومانه به خود گرفت و لب ورچ ی اچهره  آلما

 گفتم؟ خواهر دامادم خب!   یوا مگه چ -
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 عتاب کرد: دواری جلو آمد و تهد یقدم گوهر

 رمش؟ ی خودم ِگل بگ ایدهنت رو  ی بندی م -

و   دی مادر و دختر چرخ نیوارد خانه شد. نگاهش ب اریدم درب سالن باز شد و خشا  همان
 :دی پرس

 شده؟  یدو مرتبه چه خبره؟ چ -

 لبخندزنان به استقبال پدرش رفت و گفت:  آلما

  می بر  گفتی اومده بود م مای جوش آورده. ن یبه خدا... مامان الک یچی سالم باباجون. ه -
 بپوشم؟!  یچ دمی منم از مامان پرس ؛یخواستگار

 پرسشگر در هم فرو رفت و لب زد: شی ابروها اریخشا

 ! ؟ ی کجا؟ خواستگار -

به هم   ی هادندان  نیچنگ زد و از ب زیم ی از رو ظیقدم تند کرد و تکه کاغذ را با غ گوهر
 : دیاش غر فشرده 

  نمیا ناهای. ایدهات ی همون دختره  ی خواستگار می ... بر ارجانیبله، چشمت روشن خشا -
 باباش!  ی شماره 

و کاغذ را گرفت. با نگاه به   ختیدرب آو ی جلو یجالباس  ی کتش را رو ی با خونسرد اریخشا
 کنج لبش نشست و گفت:  ی شماره، پوزخند کج

 . زنمینداره، زنگ م  یبیع -

 را باال برد:  شی چشم درشت کرد و متعجب صدا  گوهر

 !  یخوبه واال! چه عجله هم دار ؟یزنی زنگ م ؟ی چ -

 .دیکش اشیجو گندم  ی موها ی البال   یکاناپه نشست و دست ی رو اریخشا
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 دارم!  ی اگوهرجان تا بهت بگم چه برنامه نی بش ایب -

 کنارش جا گرفت و گنگ لب زد:  گوهر

 ه؟ یچ هیقض -

 پا انداخت و لب باز کرد: ی پا رو اریخشا

. دختره از  دمی حرف کش ختهیزبونش جسته گر ری بهم زنگ زد، از ز ما یدو بار که ن یکی  -
رو تشنه نگه داره.  مای. البته ترفندشه تا نکنهی م می که تا محرم نشن خودش رو قا ناست یا

داره!   دنی . االن فقط عطش رساسده ی فای باهاش ب دنیتنده؛ جنگ امی عشق ن شی فعال آت
  شونیتا وقت عروس گمیم می که بله رو گرفت یو من همون شب یرخواستگا میری براش م

 ی کارا  خوانی دو تا جوون م نیتا ا  میبخون تی محرم ی غهیص  هیبخواد بشه موقتا 
 رفت و آمد به هم محرم باشن. ی رو انجام بدن، برا شونیعروس

 و گفت:  دیمضحکانه خند  گوهر

 نشه!  الشیخی ب جورهچ یاز قبل عاشقش بشه و ه شتریب مای! عقد کنن که ننیآفر  -

 شد:   لیباال انداخت و سمت گوهر متما  ییابرو ی تا اریخشا

خوب باشه و بهش خوش بگذره. اما   طشیکه شرا شهی عاشق م شتریب  ی! وقتگهیِد نه د -
روش   یشتر یهم دارم که فشار ب ییهابرنامه  هینداره،   یفیچندان تعر  ماین یاالن اوضاع مال

  یمدت فشار زندگ  ه یهم که به دختره محرم بشه و طعمش رو بچشه بعد از  مای. نارمیب
  دهیم حیترج یجورن یدختره بشه. ا الیخی سرد بشه و ب شتب تند ن یا شهی باعث م

 سمت خودمون!  ادیدختره رو ول کنه و باز ب

 کنج لبش نشست و ادامه داد: ی پوزخند

گوهر؛   شهی کم نم یزیکه چ ما یبره! از ن ادتی یکه عاشق ی دینکش یگفتن گشنگ  شهیهم -
با  ی اهمونقدر که چند دفعه  دمی بگن دست خورده شده. بهت قول م  ستیدختر که ن

 ! ادیعقل بخاموش بشه و سر   شش ی دختره باشه آت



 2 خواهر خوانده

 
295 

 

سپرده بود؛ هر  شانیهامبل نشسته و مسکوت گوش به حرف  ی که تا آن لحظه رو آلما
از   ش ی. صدادیتپی و قلبش از شدت خشم تند م  شدی فشرده م  شتریب  شی هالحظه مشت 

 و گفت:   دیلرزی م ت یفرط عصبان

که دختر مردم را عقد کنه و بعد هم قبل از   یعوض  هیبشه؟   یعوض هیپسرتون  نیخوای م -
طالقش بده؟ کاش خواب نه، کابوس   د،یسف ی بشه با شناسنامه یعقدشون محضر نکهیا

 !  دنیدختر مردم کش ی برا یشوم  ی نقشه  نیهمچ هیپدر و مادرم  نمیبیباشه که دارم م

 زد: بیبه آلما انداخت و نه یز ینگاه تند و ت گوهر

نجات  ی که برا می . دوسش دارمی خوای رو م مایو پدرت صالح نا؛ من درست حرف بزن آلم -
 زدی رو بهم نم سی با پارم شی . اگر نامزدادیتا سر عقل ب میزنی م یبه هر در میدار اشنده یآ
وکالت نصف سهم خودش از   خواستی داشت؟ انوش م یدرخشان ی نده یچه آ یدونیم

 ؟ یچ یعنی  نیا یفهمی... میراننده تاکس  هیشده   ؟ی حاال چ امابده.  مایشرکت رو هم به ن

نداشت و هر   شی صدا ی رو  ی. کنترلدی که از کمان رها شده از جا پر یری چون ت دخترک 
 .  رفتی مرتعشش باالتر م  ی لحظه صدا

حرص    گهید دی کم ندار ایاز مال دن یزی چ یوقت  فهممی ! نم؟یچ یعن ی  فهممینه... نم -
در حق   ه،یکار نامرد  نیا  فهممی م یول  د؟یچکار کن نیخوای م نویاز ا شتریب د؟یزنی م ویچ
کار رو با خود من کنه؛ که  نینفر ا هیکه اصال دوست ندارم  فهمم ی در حق اون دختر! م ما،ین

 .  ادیم می به سر من و زندگ  یبعدش چ اشهبراش مهم نب

ورش با حرص و جوش جواب  شعله  ی هابه چشم  رهی و خ ستادیدخترش ا ی روبه رو گوهر
 داد: 

هم   اریتمام زحمات منو خشا  میخوای اما نم م،ی خوای نم نمیاز ا شتریو ب  میکم ندار  یزیچ -
رو از ارث محروم کنه؟ ما فقط   ماین خوادی پدرت واقعا م ی به باد بره. تو فکر کرد یجورن یا
وارث   یاصل و نسب به اسم عاشق یب ی اون دختره  می خوای. نمادیسر عقل ب ماین می خوایم
 بشه.  ثروتهمه   نیا
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 را تکان داد: شیهاو دست   دیخند  کی ستریه

 اون واقعا عاشقه؟ نه... باور کن فقط تور پهن کرده!  ی تو فکر کرد -

 از اشک پر بود، چانه لرزاند و لب زد: شیهاچشم  ی که حاال کاسه  آلما

 عاشقه! مطمئنم و دلم براش کبابه! ما یمطمئنم ن یول  دونم،ی اونو نم -

 گفت:  یمی با لحن مال  اریخشا

حس   هی ماین مینگاه نکن دخترم! من و مادرت مطمئن هیبه قض یاحساس نقدریجان اآلما  -
کرده. نگاه نکن که االن   یبراش دلبر  ماین تی زودگذر داره و اون دخترم فقط به خاطر موقع

  م،یعقد که کن گهی! با خودش مجنگهی اون داره با ما م رفته، یرو پذ ما ین یفعل  طی شرا
راحت و مرفه   یزندگ  هیو بعدم   رن یپذی پدر و مادرش کم کم منو م ارمیواسشون بچه که ب

  گهی تا د کنمیغ ماما کور خونده که به هدفش برسه. من خودش رو نقره دا شه،ی م بمینص
 مال و منال پسر مردم رو تور نکنه! ی به هوا

  ی هاو ستاره زانو بغل گرفته و نگاهش به شراره دند یکشیزبانه م نهیآتش شوم  ی هاشعله 
  ینبات کنارش بود و کتاب رمان ی او تکه  ی با عطر گل محمد ی سرخ آتش بود. فنجان چا

 .خوردیبه چشم م  زیم ی رو

 ی عطر سمت ستاره آمد و کنارش روتازه دم و خوش  ی ز همان چافنجان ا  کی با   حامد
را جمع کرد و مقابل حامد    شی پاها ینشست. ستاره نگاهش را باال گرفت و کم نیزم

 تر نشست. مؤدبانه

 حامد نشست و گفت:  ی هالب ی رو یحیمل لبخند

 امروز سجاد بهم زنگ زد. -

 لب زد: یآب دهانش را قورت داد و با تأن  دخترک 

 گفت؟  یخب... چ -
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 تکان داد: نی و سرش را به طرف د ی صورت ستاره چرخ  ی نگاهش رو حامد

 شهسوار!  مایدر مورد اون همکارت، ن ینگفت یزی چرا بهم چ -

 داد و گفت:  رونیب  ی. حامد نفسدیانداخت و لب گز نیینگاهش را پا  ستاره

 فتاده خبر دارن؟ که واست ا یاز اتفاق -

 : دی نگران پرسو دل  ختیفرو ر ی دخترک هر قلب

 چطور؟  -

 نه؟!   ستنین ی! راضنداختهیم کهیچهار تا ت زده،ی کالم حرف م هیظاهرا مادرش   -

.  فشردیرا از فرط استرس به کف دست م  شیهاسکوت کرد و ناخن  ی الحظه  ستاره
. قلبش  کردی را پنهان م قتیحق د یبار به اجبار با  نی به حامد دروغ نگفته بود و ا چوقتیه

 و نفسش حبس شده بود. ِمن ِمن کنان لب باز کرد:  دیتپی در گلو م

 ...  یحاضر باشن! ول یو تو مراسمات عقد و عروس ی خواستگار انینه، اما قبول کردن ب -

 :کردی پرسان و کنجکاو نگاهش م  یفیبا اخم ظر حامد

   ؟ی چ یول -

دنبال کار هست، درست   گهیم  یاز ارث محروم شده. کارش رو هم ازش گرفتن. ول -
 .شهیم

 گفت:  منده یزد و گال  ی پوزخند حامد

 . درسته؟! نی دیو به توافق رس نی پس در مورد همه چه خودتون با هم حرف زد -

 : لب از لب برداشت یسکوت کرد و حامد با اندک تعلل  نیشرمگ  ستاره

تو که به من   ؟ی اش گفتو خانواده مایبه ن ؟یرو بهم گفت یستاره مطمئن باشم همه چ -
 هان؟!  یگیدروغ نم
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 : دی زده و مسکوتش، شک را به جان حامد انداخت و باز پرسمات  نگاه

 خبر دارن؟  یچ پدر و مادرش از همه -

و دخترک به زحمت سد راهشان شده بود.  کردی م یقراری ب شی هاپشت پلک  اشک
 وار گفت:و سر جنباند. زمزمه  دی لرز شیهالب

 خبر دارن!  -

  کی که فنجان را به لبش نزد ین یرا برداشت. ح ی و فنجان چا دیکش یهوف  یبا کالفگ حامد
 لب زد: کردیم

 . یخواستگار انیفردا آماده باش ببرمت خونتون. فردا ساعت شش م -

 هش را باال گرفت و هراسان گفت: فورا نگا  ستاره

 ازش!  ترسمی م نمش،یبب خوامی. نمامی سدرا باشه من نم -

. انگار که هنوز  زدی موج م  دی و ترد ینگاهش به روبرو بود و عمق نگاهش نگران حامد
 و جواب داد: دی نوش ی از چا ی ادخترک را باور نداشت. جرعه  ی هاحرف 

 و خانجون و مادر و پدرت.  یی. توجان یا ارمشیمن م ی عنی ست؛یسدرا ن -

و بّران بر تن و   زیت ی اساعت به سان دشنه ی هاکُند و ِکشدار بودند. عقربه قیو دقا  هاهیثان
آور بود و پر  بس دلهره  ی. لحظاتنشاندی و زخم بر زخمش م انداختیروح دخترک خش م 

آرامبخش هم   ی هاگذراند و قرص  یشانی تا صبح را با پر گر یاز هر شب د  قرارتری استرس. ب
  نیو هم  رفتی کوتاه به خواب م یقیدقا ی . تنها براشدندی دخترک نم  ی ته حال آشف  فیحر

و قلبش را به   کردی را باز م شی هاچشم  یشگیهم ی هاکابوس  شدیگرم م   شیهاکه پلک 
 .  داشتی تپش وام
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از نگاه کردن   یحت کرد؛ی ابل چشمانش قد علم مبود و خاطرات تلخ مق یپدر ی در خانه باز
.  نشستی داشت و عرق بر تنش م م یب گرفت،یبه آن گوشه از خانه که سدرا نفسش را م 

 اش.مقابل بغض کهنه شدی سد م شی راه گلو

سرش مرتب کرد و ساق   ی را رو  دی بود. شال سف  یاسیو   دیاز سف یبی تنش ترک  ی هالباس 
باال    کیتون  ن یتا مبادا آست دیرنگش پوش یاسی  کیتون ی هان ی آست  ریرا ز  دیسف ی هادست 

بود. مقابل  یشیشود. صورتش ساده و به دور از هر آرا ان یرگش نما ی رو  هیبخ ی برود و جا
که  یکمرنگ  یاز رژ صورت ی. ناچار کمدیو پژمرده د دهی و رو پر نگو خودش را ر  ستادی ا نهیآ

  شی هابه مژه  ملیر  یو اندک  دی کش شیهالب  ی با رنگ لب نداشت را رو ی ادیتفاوت ز
 چشمانش را کمرنگ کند.   ی و سرد یخستگ  یتا کم دیکش

وارد اتاق شد    حانهیزنگ خانه، قلبش را به تالطم انداخت و نفسش را تنگ آورد. ر ی صدا
 اش گفت: آشفته  ی چهره  دنی و با د

 برو تو آشپزخونه.   ای! ببارهیآروم باش مادر، اضطراب از سر و روت م -

 دهانش را فرو برد و سر جنباند: آب

 چشم. -

 برود که دخترک صدا زد: رونی عقب گرد کرد تا از اتاق ب حانهیر

 مامان... -

 و لب زد: دی پاشنه چرخ ی رو

 جانم؟  -

 داد:  رونیفسش را بحرفش؛ وقت تنگ بود و ن ی ادامه ی برا کردیدل م دل

 بزنه...  هیو کنا شی ممکنه مادرش ن -

 تمام نشده بود که خانجون دستپاچه وارد اتاق شد.   حرفش
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 تو خونه!  انی. االن ماطنی تو ح گه،ی د نیا یب -

 ُلب کالم را گرفته بود و پلک بر هم زد: حانهیر

 مادر؛ نگران نباش.   دونمی م -

و   یصندل ی رفت و فورا خودش را به آشپزخانه رساند. رو رونیدنبال مادرش از اتاق ب به
 نداشته باشد نشست.  دیبه آشپزخانه د  ییرایکه از قسمت پذ ییجا

 انیپر شالش را م شیو ستاره با تشو  دیرسیاز سالن به گوش م یاحوالپرس ی صدا
  یبود و داخلش گل رز زیم ی رو  ییطال  ی هیرنگ با حاش ی انقره  ینی. سفشردی انگشتان م

 وارد آشپزخانه شد و گفت:  حانهیگذاشته شده بود. ر یبلور ی هاکنار استکان 

 .  ی. دستت نلرزه مادر! مراقب باشزنمی بعد صدات م ی قه یچند دق هی  زیرو بر  ی پاشو چا -

 یذغال یمرتب و آراسته با کت و شلوار  مایجواب ستاره نماند و به سالن برگشت. ن منتظر
که  ی مبل نشسته و برخالف ستاره، آرام و خونسرد بود. گوهر اخم آلود و با لبخند ی رنگ رو

بعد از   اریپا انداخته بود. خشا ی بود کنار آلما نشسته و پا رو دای بودنش کامال هو یتصنع
 با سجاد، لب باز کرد:  شخوش و ب  یکم

و    داری! مشتاق داره؟یب ف یتشر خوادی که دل از پسر ما برده نم یعروس خانوم نی خب ا -
 . می هست ییآشنا

رفتار   دنیدور نماند. قلب زن از د حانهیاز نگاه ر  زشیزد و لبخند تمسخرآم ی پوزخند گوهر
 را باال برد: شی جز صبر و سکوت نداشت. صدا ی او چاره  شدی گوهر فشرده م زی رآمیتحق

 جان دخترم...ستاره  -

  خواهدی است م بارنیتر نشست. انگار که اولصاف  یخورد و کم یتکان اریاختیب امین
 مایلب ن ی رو ی بود. ستاره که وارد سالن شد، لبخند محو قرارشیو ب   ندیدلدارش را بب

از   یو موج دی که داشت از وجودش پر کش یتمام اضطراب ما،ین دنینشست. دخترک با د
 شد.   ریآرامش در قلبش سراز
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  یدارد، دخترک را نگاه ییکاال  دیکه قصد خر  یداری ابرو باال انداخت؛ چون خر ی تا گوهر
 کنار گوشش پچ زد: ظیانداخت و سرش را کنار گوش آلما برد. با غ

نه بر و   هی نه چشم رنگ رسه،یشده آخه؟ قدش به صد و شصت نم  نی ا هیعاشق چ ماین -
 ! ه؟یخارج ی نگاینبود که مثل مدل سیاز پارم فیداره. ح ییرو

 خفه گفت:  ییلب با صدا ریدندان فشرد و ز ی با حرص دندان رو الما

 . شنونی ...! زشته مامان، مسیه -

 به درک.  -

را در دو طرف مبل قرار داده بود و   شی هارا به مبل داد. دست اشهیرا گفت و تک ن یا گوهر
. ستادیو ستاره مقابلش ا خوردی مدام تکان م شی . پاکردیبه روبرو نگاه م ی با گردنفراز

  یمادر و پدر داماد نبود و سکوت  دیو تمج ف یاز تعر یخبر ،ی مراسم خواستگار  گریمثل د
ه گوهر با لبخند  تعارف کرد ک   ی آورد و چا شیرا پ  ینیبود. دخترک س اکم بر فضا ح نیسنگ
 گفت:  یکج

 ندارم. لیم  ی ممنون، من چا -

لب نشاند. از مقابلش عبور   ی و به زحمت لبخند رو د یشکستن قلبش را شن  ی صدا  ستاره
داد و با شور و شوق لب از لب   لینما تحو دندان ی تعارف کرد. آلما لبخند  ی کرد و به آلما چا

 برداشت: 

 خوردن داره.   ی چا ن یا زم،یعز یقربون عروس قشنگمون برم من؛ مرس  -

 به ستاره زد:  یرا برداشت و چشمک ی چا استکان

 بمونه.  ادتیاس! تقلب بهت رسوندم آ!  اهل قهوه  خوره،ینم  ی مامانم کال چا -

 آرام شده بود.  یو ستاره کم دی خند زیحرفش ر  یپ در

 .ارمیاالن قهوه هم م -
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 باز کرد: هیرا تعارف کرد و سمت آشپزخانه رفت. با رفتنش گوهر لب به کنا ی چا یمابق

تو اتاق حرف   می خانوم بردو تا جوون که قبال حرفاشون رو زدن، مگه منو حاج  نی ا گمیم -
 ! میبزن

 جواب داد: درنگی سر داد و ب نینمک ی اخنده  صفورا

. از اون  می دیدی عقد م ی فره من و شما تموم شد که داماد رو سر س ی دوره  گه،یآره د -
 !  نیجورن ی امروز همه ا ی وقته گذشته، جوونا یلیمراسم سن و سال من و شما خ

 ی گوهر را هم دوره   رزن،ی. پدیدندان کش  ر یکالم صفورا به تن گوهر نشست و لب به ز شین
کرد و رو به   ی اتک سرفه   ما یبه جوش آمد. ن ش یهاخودش خوانده بود و خون در رگ 

 فت: سجاد گ

داره، اما من   ی ادیز یلیخ یی. درسته پدرم دارادوننی من رو م طی شرا با یستاره خانوم تقر  -
. صفر تا صد  کنمی م  یپژو، مسافرکش هیندارم و با  میلی خودم فعال مناسب با مدرک تحص

 خودمه!  ی ازدواج هم پا ی هانه یهز

  یمیو با لبخند مال  ری مبل جا به جا شد. سر به ز  ی و رو  دیبه محاسنش کش یدست سجاد
 لب از لب برداشت: 

واست جالب باشه   دی ! شایستی خودت با ی رو پا ی خوای و م یکه مستقل هیعال یلیخ نی ا -
شدم و   لی و من وک  می بزرگ شد یمسافرکش نیمن و برادرم حامد با دسترنج هم یکه بدون

شغل رو داشت و ما رو به   ن ینداشت و هم یمن سواد چندان امرزیبرادرم دکتر! پدر خداب
 رسوند.   جان یا

و تمسخر باز    هیزد و سرش را کنار گوش گوهر برد. لب به کنا ی شخندیبار آلما بود که ن نیا
 کرد:

 مهندس ما...  ی جامعه داده و بابا لیو دکتر تحو لیوک  نایا ی هه...! بابا -
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قهوه   ینی . ستاره با سدیو خودش را کنار کش دیگوهر، حرف در دهانش ماس ی غره چشم  با
 به سالن برگشت...

بود   تیی سکویاز شکالت و ب یقهوه، ظرف کوچک دیفنجان سف  کی کوچک که داخلش  ینیس
را از   ماین ی الحظه  ی مقابل گوهر گذاشت. بعد از آن کنار مادرش نشست و برا زیم ی را رو

و سجاد در مورد  ماین ی هاگفتگو با پدرش بود. با تمام شدن حرف  نظر گذراند که مشغول
 صاف کرد و رو به سجاد گفت: ییار گلو یشغل، خانه و درآمد، خشا

دو تا جوون اصل کار هستند که حرفاشون رو قبال زدن و هم رو   نی ا ؛یسپهر ی آقا خب
ها بود تا عروس و داماد! ظواهر امر  خانواده  ییآشنا ی برا  شتریجلسه ب نی. ا دنیپسند 

. ما هم که قبال دیندار  مایآقا ن ط یبا شرا  یخانوم هم مشکل که شما و حاج  داستیپ
. اگر شما شرط و  می اش احترام گذاشتو به خواسته   میند سنگامون رو با آقا پسرمون واک

 ! یسر موضوع زمان عقد و عروس م یبر  ،ی ندار ی شروط خاص

در هم   یو نگران ت یرضا شان یهابه همسر و دخترش انداخت. در نگاه  ینگاه سجاد
 لب باز کرد: اریبرداشت و رو به خشا حانهینگاه از ر  یبود. با اندک تعلل ختهیآم

  ی چیو ق شی . رمیار یهستند ما چرا نه ب یبله، حق با شماست. حاال که هر دو جوون راض -
 . میم قبول دارما ه د یکه در نظر دار ی ادست شما، هر برنامه

 زد و لب از لب برداشت:  ی لبخند مچهین اریخشا

مراسم عقد و   گهی دو ماه د  ت ینها ای  می ماه و ن هیدارم  شنهادی. من پیشما لطف دار -
کارا  یو ما بق  یعروس فاتیو تشر دهایمدت هم خر  نی. تو ا میرو با هم برگزار کن یعروس

رو   یعروس ی مدت با هم رفت و آمد داشته باشن و کارا نیانجام بشه. اما چون قراره تو ا 
خونده بشه تا مشکل   نشونی ب  یتیمحرم ی غهیص  هیامشب   دی بد  زهکنن؛ اگر اجا  یریگیپ

 نباشه.  نیهم در ب یشرع

رو   ی سکوت حاکم شد و سجاد با لبخند محو ی انگران بود. لحظه حانهیمردد و نگاه ر  سجاد
 گفت:  اریبه خشا
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داشته    یمشورت هیلحظه از حضورتون مرخص بشم و با خانومم   هیمن  دی اگر اجازه بد  -
 . میباش

 ما دست شماست.  ی . اجازه دیدونی هر طور صالح م -

گفت و از جا برخاست. زن و شوهر هر دو وارد آشپزخانه شدند.    د«یلب »ببخش ری ز سجاد
چانه   ریباز کرد و دستش را ز  یرا کم ی او درشت ُسرمه  زیر ی هابا گل   دیچادر سف حانهیر

داد. عرق به تنش   رونیرا ب نهیتر کرد و نفس حبس شده در قفس س را ُشل یبرد. گره روسر
و با نگاه به چشمان   ستادی سجاد مقابلش ابود.  دهیرا بر  امانشنشسته بود و دلهره  

 لب به عطوفت باز کرد:  حانه،یر

   ؟ی اختهیبه هم ر نقدریچرا ا   حانه؟یچته ر  -

خفه و مرتعش لب از لب  یینشود. با صدا ری داشت اشکش سراز یو سع  دیزن لرز  ی چانه
 برداشت: 

سجاد؛ دختره دسته گلم به جرم کدوم گناه نکرده   سوزهیستاره داره م ی برا  گرمیج -
پشت چشم   یطور زنه،یم  شخندیطلبکار نشسته و ن یطور کهیخار شده! زن یجورن یا

 انگار پسر خودش از آسمون افتاده و دختر من...  کنهینازک م

باال   ش یدهانش فشرد تا صدا ی و حرفش ناتمام ماند. پر چادر را محکم جلو دی ترک  بغضش
 لب زد: انهی گذاشت و دلجو  حانهیر ی بازو ی سجاد دست رونرود. 

توجه به رفتار پدر و مادرش، به خود پسره توجه کن که  ی جان... به جا حانهیخانومم... ر -
دست   یاس. از اون همه ثروت، از کار و شرکت، از همه چستاره  ی عاشق و دلباخته یچجور

  انی. در جریخواستگار انی ب نکهیاز ا تا به ستاره برسه. خودش بهم زنگ زد قبل  دهیکش
 قبولش داره.  یجورن ی هست و هم ه تمام مشکالت ستار 

سرخ بود و   ش یهاو چشم  ینی برداشت. ب شیهاو اشک از گونه دیکش  قیعم ینفس حانهیر
 لب باز کرد:
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 کنه دخترم رو!  تی اذ  یلیبعدها زن باباش خ ترسم ی م -

و   می که پدرش گفت ما سنگامون رو با پسرمون واکند ی دی. دشهینم یز ینگران نباش، چ -
و باز اومدن   هیمشکل ستاره چ دوننیکه م نی. هممی به انتخابش احترام گذاشت

  ستیکردن، مهم ن  یخال هی تنب ی که پشت پسرشون رو برا نمیشکر. ا یاله ،یخواستگار
 .  سهی خودش وا ی رو پا تونهی خودش ثابت کرده م ما یچون ن

 :دی حاکم شد و سجاد پرسسکوت  ی الحظه

 رو؟   تیمحرم ی غهی بخونم امشب ص -

 و سجاد ادامه داد: کردی نگاهش م یو دو دل  دیبا ترد  حانهیر

. اسم شوهر  حانهیکابوس تموم بشه ر نیستاره دوسش داره. بذار ا ه، یجوون خوب ماین -
 . شهی مردم تموم م  ثیرو ستاره تمام حرف و حد  ادیب

 داد و گفت:  رونی ب نینفسش را سنگ حانهیر

 توکل به خدا، عقدشون کن.  -

  رونیفشرد. از آشپزخانه ب یرا به نرم  حانهیلب نشاند و دست ر ی رو ی میلبخند مال  سجاد
رفت و کنارش  اریشد. سجاد متبسم سمت خشا دهیسمتشان کش هیرفتند و نگاه منتظر بق

 نشست. 

 به هم محرم بشن. امشب توننی شهسوار، م ی آقا  می ما موافق -

کالمش را  ی اش آمد. گوهر باز دشنه لبخند به چهره  مایو ن ختیفرو ر  یستاره ُهر قلب
 نشاند:  حانهیبرداشت و به قلب ر 

 نون رو چسبوند!   دی آره خب، تا تنور گرمه با -
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  شیهارا تحمل کند. لب نیحجم از حقارت و توه  نیشد و نتوانست ا  زی لبر حانهی ر صبر
بزند که آلما شستش خبردار شد و دستپاچه   یخواست حرف  اشیو با نگاه برزخ  د یلرز

 مداخله کرد: 

  میدست دست کن می ترسیم هیعروسمون خوشگل و خواستن  نقدریمامان جون! ا یگل گفت -
 . میکن دای پ ی ناز نیعروس به ا  هی ایدن ی کجا گهی نکرده عوض بشه و ما د یینظرش خدا

 : دی پرس ار یداد که خشا رونیب  یلب گذاشت و خشمش را فرو خورد. نفس ی لب رو حانهیر

 ؟ یسپهر ی آقا  دیکنی م یرو جار غهیشاهلل. پس خودتون صان  یو سالمت منتیخب به م -

سجاد، ستاره از جا  ی لب » بله« گفت. با اشاره  ریکرد و ز  دیی با جنباندن سر تأ سجاد
به تنش   ی انداخته و عرق سرد ری گرفت. سر به ز ی جا مایکاناپه کنار ن ی برخاست و رو

  ی. قلبش طورسوختیدندان فشرده بود که م ریرا از داخل آنقدر ز شی هانشسته بود. لب
  رونیرا بشکافد و ب نهیهر آن ممکن است قفس تنگ س کردی مکه حس  دیکوبی م نهیبه س

کف زد و از جا  یبود که با خوشحال ینفر نیشد، آلما اول  یعقد که جار ی طبهبزند. خ
 و لب زد: دی ستاره را بوس یشانیبرخاست. پ

 .ن ی شاهلل خوشبخت بشان  زم،یمبارکه عز -

کرد. دست گرم   یخوشبخت ی آرزو   شانیرا در دست هم گذاشت و برا  شان یهادست  سجاد
  شی گوهر امشب برا دانستیفشرد. م  یو سرد دخترک را به آرام فینح ی هاانگشت  ما،ین

آورد. درب  رون یب بیبود و از ج دهینشان خر  ی را برا یفیانگشتر ظر  کند؛ینم یمادر
آن، داخل جعبه  ی با نشان ماه و ستاره رو ییطال   رکوچک را که باز کرد، انگشت ی جعبه

 .  دیبه صورتش پاش ی. انگشتر را دست دخترک انداخت و لبخند گرمکردی م ییخودنما

  ،ییجدا  می بودند. شوق وصال و ب ده یدر هم تن ضی ضد و نق یبود. احساسات یبیغر  لحظات
 ها... دست  ی قلب و سرد ی گرما قت،یحق یعشق و تلخ  ینیریش

 کنار گوش پدرش نجوا کرد:  آلما
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چند لحظه برن تو اتاق حرف   ری قل اجازه بگ. شما حداگهینم یچیمامان که لج کرده ه -
 شما آخه؟  دیکنیم  یجورن یبزنن. چرا ا 

 لب نشاند و به اجبار لب باز کرد: ی رو یتصنع ی لبخند اریخشا

شازده پسر ما برن با هم   نیستاره خانوم و ا  ی اچند لحظہ دی اگر اجازه بد  یسپهر ی آقا -
 حرف بزنن. 

 . ستین  یبله حتما. مشکل -

 را گفت و رو به ستاره ادامه داد: ن یا سجاد

 کن.  ییرو راهنما مایدخترم، آقا ن -

  ییرا سمت اتاقش راهنما مای ن ر،ی شرمزده و سر به ز  یآرام از جا برخاست و با نگاه  ستاره
 کرد.

لب داشت   ی رو یمیلبخند مال  مایتعارف کرد تا وارد شود. ن مایو به ن ستادی درب اتاق ا کنار
و   دیسف ی ها رنگ  بیاز ترک  یون ی. نگاهش دور تا دور اتاق که با دکوراسو پا به اتاق گذاشت

ها سمت چپ اتاق و کنار کمد  از کتاب  یکوچک ی مطالعه و قفسه  زی. م دیبود چرخ یگلبه
به تخت و   کی توالت نزد زیبه  پنجره و م  ک ی. تخت خواب نزدخوردی م مبه چش  یوارید

 ستاره گوشش را نوازش داد:  نی و شرمگ آهسته  ی سمت راست اتاق بود. صدا

 جان!   ماین نیبش  -

 یشد و با تأن  ترقیبرد. دخترک لبخندش عم ش ی پشت سر نگاه کرد و دستش را پ به
آن نشستند. دخترک   ی گذاشت. هر دو سمت تخت رفتند و لبه مایدستش را در دست ن

 و لب زد: دی دست او کش ی شستش را نوازشگونه رو  مایداخته بود و نان  رینگاهش را به ز 

 دستات سرده ستاره؟   نقدریچرا ا -

 نگاهش را باال گرفت و گفت:  ستاره
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 خب استرسم باالست. هر لحظه نگرانم که...  -

 دخترک گذاشت:  ی هالب ی انگشتش را رو  ماین

باشه؟   م،ی خوب بزن ی فاکه خراب بشه. حر ستیقشنگ ن ی هالحظه  نی ا فی...! حسیه -
که االن کنارم  یی تو شهی. باورم نم یدارم؟ رو ابرام از خوشحال یاالن چه حس یدونیم

  نی. اشنومی نفساتو م ی که صدا کم یدستت تو دستمه. اونقدر بهت نزد ،ینشست
 .  مهیزندگ   ی لحظه  نیترقشنگ 

دستش را پشت سر او   مای انداخت و ن ری دار بود . سر به زسرخ و تب   شیهاگونه   ستاره
کنج  ی. لبخند کجدی دخترک را بوس یشانی. نرم و آهسته پدشیکش شی پ یگذاشت و کم

از عشق او لب   ز یلبر ی هابه چشم  رهیدخترک جلو آمد. خ ی لبش نشست و دستش تا گونه 
 باز کرد:

 پا شاعر شدم واسه خودم.  هی مدت بهت فکر کردم،  نیتو ا  نقدریا -

 سکرآور از هم باز شد و گفت:  ی به لبخند شی هالب  ستاره

 بخون واسم؟  ؟ی جد -

 جواب داد: ی. با اندک تعللدی لب کش ی و زبان رو  دی خند نینمک ماین

 سه واژه  نیمن رقم خورد در ا  ریتقد  -

 و سفر و ستاره  زییپا

 روز دل از تو برندارم  کی ابد و  تا

 مرا هست با تو چاره  ی دردها که

 گفت:   شیهانشسته بر لب ن یری با همان لبخند ش  ستاره

 شعر بگم، اما از حافظ بلدم بخونم...  تونمی من خودم نم -
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 کرد و ادامه داد:  یکوتاه مکث

 ی اده ی از من جدا مشو که توام نور د -

 یاده یجان و مونس قلب رم آرام

 زدیغنج م مایو دل ن  دیدو  شانیهااشک به چشم  گر،ی کدی  ی دایو ش  قراری در نگاه ب غرق 
مبادا   نکهیمحبوبش، اما هراس داشت از ا  دنیو در آغوش کش شی شهد دلربا دنیچش ی برا

قبل از همسر، همراه و دوست باشد. تنها   شی کند. قول داده بود که برا یستاره حس ناامن
و عاشقانه بر سرانگشتانش   قیاش را عمدست فشرد و بوسه  انیدخترک را م فی دست ظر

 نشاند.

 :دی آلما به گوش رس طنتیبه ش ختهیآم ی باز اتاق خورد و صدا  مهیبه در ن ی اتقه 

 ؟ یبشب بخوا ،ی صحبت کوتاه آ! لباس عوض کرد   هی نیا یداداش قرار بود ب -

باال   یرا کم  شیسر داد و صدا  ی نخود ی اخنده   ما یخجول لب به دندان گرفت و ن ستاره
 برد:

 ... وقت اومدن بود االن؟ محلی خروس ب ی ا -

 شد. ری د می پاشو بر اد؟یب یها گند نزنه، ک لحظه  نیبه ا ادیخواهرشوهر ن -

 برو اومدم. -

و  کردیرها نم ی اخترک را لحظه رفتن نداشت. دست د ی پا ما یدو از جا برخاستند و ن هر
 گفت: 

داد. فردا صبح  تیمحرم ی که اجازه  شهی م مونیامشب رو مجبورم برم، اما بابات پش  هی -
 من جلو در خونتونم! 

  دید ماین تابی . دخترک تمنا و خواهش را در عمق چشمان بدندیخند  صدای و ب زی دو ر هر
را با   راهنشی گذاشت و عطر تلخ پ مای ستبر ن ی نهیس  ی جلو برداشت. آهسته سر رو ی و قدم
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و آرامش به   کردیرا حس م  مایقلب ن ی هاوجودش کشاند. تپش  ی به ژرفا  قیعم ینفس
دور تن   یآرام و مرتعش باال آمدند و حصار ماین ی ها. دست شدی م قیبند بند وجودش تزر 

 .  دی سرش را بوس ی رو قیعم  یش فشردش و با نفسدر آغو  یدخترک شدند. به نرم فینح

 فراخش برداشت و لب زد:  ی نه یسر از س  ستاره

 .می شد، زشته. بر ری د یلیخ -

 *** 

و   د یکش ابانیرا کنار خ ن ی حسام را از جا پراند و هولناک ماش هان،یبلند ن غیج ی صدا
اعتراض بلند شد و از کنارشان سبقت گرفت. حسام   ی به نشانه ینیمتوقف شد. بوق ماش

 :دی درشت شده و هراسان پرس شیهاچشم 

 ! می االن تصادف کرده بود یزنیم غی چته چرا ج ه؟ یچ -

 . دیبوسی م یاپیاش را پرا دور گردن حسام حلقه کرد و گونه ش یهادست  دخترک 

 شکرت... عقد کردن! ایعقد کردن... خدا ی وا ی وا ی وا -

 تکان داد:  ن یو نامفهوم سرش را به طرف   گنگ حسام

 کجا؟  ؟ی چ ؟یک  -

 را به هم زد و با ذوق گفت:  شیهادست  هانین

 عقد کردن!   شیساعت پ  هیداد گفت   امیعقد کردن. االن بهم پ مایستاره و ن -

 و پرسان لب زد: دیابرو در هم کش حسام

 امشب مراسم عقدکنون داشتن؟  یعنیبهم نگفت؟!   ی زی چطور حامد چ -

جا هم  نه بابا، فکر کنم خود حامد هم هنوز خبر نداشته باشه. رفتن بله رو گرفتن و همون -
 .رن یرو با هم بگ یمراسم عقد و عروس گهی خوندن تا دو ماه د  تیمحرم غهیص هی



 2 خواهر خوانده

 
311 

 

 : دی حسام باال پر ی ابرو ی تا

 بود حاال؟!   ی اچه عجله  -

 و گفت:  دیابرو در هم کش هانین

 دو ماه با هم رفت و آمد داشته باشن!   یکی  نیا خوانی وا، خب م -

 لب زمزمه کرد: ریداد و ز  رونی ب ینفس حسام

 شاهلل که خوشبخت بشن...ان  -

 با شوق لب باز کرد:  هانیکرد و ن حرکت

 !  یاز فضول رم یمیم یجورن یبذار بهش زنگ بزنم، ا  -

که تماس وصل شد. دخترک پر شور و   دینکش یستاره را گرفت و طول  ی تعلل شماره  بدون 
 لب از لب برداشت:  جانیه

 .دمی چقدر ذوق کردم شن یدونیدلم. نم زیستا... ره! مبارکہ عز -

که مشغول صحبت بودند و سمت   دییپدر و مادرش را پا یرچشمیخط، ز ی آن سو  ستاره
 اتاقش رفت: 

 بود!   ی. اما شب پر استرسزمیقربونت، ممنون عز  -

 : دی وار پرسبرد، زمزمه ن ییرا پا شی به حسام انداخت و صدا ینگاه هانین

 هان؟  ومد،ین شی پ یزیکه چ نایو ا  یو سوت یخرابکار -

 . زدی م هیو کنا شین یلیمادرش خ ینه خدا رو شکر. ول  -

 با اشمئاز صورتش را جمع کرد و گفت: هانین

 !شهینزنه که نم شی. نگه یرو... زن باباس د  کہیول کن اون زن -
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. لب به دندان گرفت و ِمن  ختیانداخت و قلب دخترک  فرو ر هانیبه ن ی نگاه مین حسام
 ِمن کنان ادامه داد:

 .  جنسش خرابه نیخب ا ی! ولآ م یخوبم دار ی اوم... عه... البته زن بابا -

 و بحث را عوض کرد:  دیلب کش ی رو زبان

 خوب بود حاال؟   زیهمه چ م؛یبگذر  -

 ؟ ییخوب بود. تو کجا  اشه یبق می ری گوهرخانوم رو فاکتور بگ ی هاکه ی آره، ت -

 داد و لب زد:  زدنیب ینفس هانین

و مهراد امشب  یخانوم. هست  فهیخونه شر  میریم  میشکر. من و حسام دار  یخب اله -
 ماه عسل!   رن یپرواز دارن، م

 نگرفتن؟  یمبارکه. عروس ،یعه! به سالمت -

 ی تو مراسم جا گفتی. مرمیبگ یعروس ادیدلم نم ستیگفت چون بابام ن  ینه، هست -
 تر و بهتره واسم. سفر راحت  کنه،ی م تمیاذ  شیخال

 لب کج کرد و با تأثر لب باز کرد:  ستاره

 حق داره.  ی... آره خب طفلیآخ -

 صفورا از سالن بلند شد: ی صدا

 . حامد منتظره!  می بر ایستاره جان، مادر ب  -

 گفت:  هانیو خطاب به ن  دیلب گز  ستاره

 ؟ ی . فعال کار نداردنتیاومدم د  دیقطع کنم. فردا عصر شا  دی جان من با  هانین -

 نه قربونت، برو به سالمت. سالم به خانجون برسون.  -
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سکوت بر فضا حاکم بود. حسام دنده عوض کرد و لحنش  یرا قطع کرد و لحظات تماس
 بود:  منده یگال 

 هان؟ یکرده ن تتیمامان من تا حاال اذ  -

 ابرو کج کرد و لب به ندامت باز کرد: هانین

  یباباس. منظوررفت اصال اونم زن ادمیخوبه که من  نقدریا  یحسام جون... به خدا طوب -
 نداشتم به جون خودم. 

 زد و گفت:   ی لبخند محو حسام

به  یباشه خوب و بد آدما ربط ادتی شهیهم ی. ولدونمی جون خودت رو قسم نخور؛ م -
زن اگر ذات و باطنش خوب باشه،   هیداره.  ینسبتشون نداره. خوب و بدشون به ذات بستگ

مادرشوهر در هر   ایبابا باشه، مادرزن باشه  داشته باشه، مادر باشه، زن یهربوناگر قلب م
تو ذاتش باشه مطمئن   ی. اگر هم بدجنسکنهیم ی مقابلش خوب  فو به طر هیحال زن خوب

 .  ستنیافراد بهش هم از آزارش در امان ن نیکتر ی باش نزد

 متفکر و متأثر لب زد: هانین

 اون حرف رو زدم.  دیهوم... حق با توئه! ببخش -

 .  دیمهربان و گرم خند حسام

باشه آدما رو   ادتیگفتم تا   ،ینداشت ی منظور بد دونمی. میکن یخواهنگفتم معذرت  -
 . یقضاوت نکن یجورن یا

  خانمفه یو شر ی شدند هست اط یکه وارد ح نی. همدندی رس خانمفه یبعد به منزل شر یقیدقا
  هانی. نکنندی دارند باال نرود بحث م یکه سع ییو با صدا ستادهی هم ا  ی که روبرو دندیرا د

 فهیو شر  افتیباال بردند و سالم گفتند که بحثشان خاتمه  یرا کم شانی و حسام صدا
 لب نشاند.  ی رو یتصنع ی لبخند
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 .ی اومدجان؟ خوش  هانین یدلم، خوب ی زایسالم عز  -

 .  دیچرخ فهیو شر یهست نینگاه پرسشگرش ب حسام

 اد؟ یازم بر م یکمک فه؟یمامان شر شده  یزیچ -

 شانه کج کرد و لب از لب برداشت:  ی سر رو  فهیشر

 !جان ی ا انیشوهرش امشب نم ی بگم واال...؟! خانواده  یچ -

 : دی آلود و متعجب پرساخم  هانین

 وا! چرا آخه؟  -

 داد و گفت:   رونیب ینفس فهیشر

مجلس   خواستهی دونه پسر داشتم، دلم م هیمن  گهی. مادیمادرشوهرش سر لج افتاده، نم -
از مادرشوهرش لجبازتر، اون   ی برن سفر؟! هست خوانیکه م یچ یعنی . می گرفتی م یعروس

 لجبازتر. بخدا موندم چکار کنم!  یاز هست

 شانه باال انداخت و لب باز کرد: حسام

 ن؟ یکه االن، امشب بحث راه انداخت نی دی سخب چرا قبال به توافق نر -

 گفت:   ظی و با غ  دییهم سا   ی دندان رو یهست

ما رو ببره. االن   ی که آبرو ادیامشب ن نیهم قایشده بود؛ نگو نقشه داشته دق یقبال راض -
 ی ته ی سر بلند کنم؟ عفر  یچجور م ی شام دعوت کرد ی چهار تا دوست و آشنا که برا  ی من جلو

 ! یعوض

 تشر زد:  فهیشر

 !  ؟یعه هست -

 گفت:  یالیخی با ب هانین
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.  شدمیهم خوشحال م  یلی تو بودم خ ی ! من جاومدهیجون از خدات باشه که ن یهست -
 الیخی و ب لکس یر یلی. خکردیباِرت م  هیو کنا کهیکه از اول تا آخر مجلس ت ومدیاون اگه م

که به خاطر   ستین یسفر توپ و َمشت  نیا  ف یحالشو ببر. ح یتو مهمون  نی برو بش
 ؟یکنی مادرشوهرت به خودت زهر م

 لب باز کرد: یسکوت شد و هست ی اه یثان چند

. اصال به درک، بهتر که  ذاشتی سرم م ی تاج رو ومد ی حاال انگار اگر م گه؛ یراست م هانین -
 .  ومدین

  رون یتکان داد و نفسش را ب نی به طرف یسر فهی گرداند و با قهر سمت خانه رفت. شر رو
 داد: 

 مهراد!  چارهیب -

 و لب زد:  دیخند  زیر هانین

 ! دمیرس جهینت نی به ا شی وقت پ یلی من خ -

 لب شماتت کرد:  ری ز حسام

 ... ن!هاین -

 !  ترهچاره یجنگ مادرشوهر و عروس، مهراد از همه ب نیتو ا   شییخدا گم؟ی مگه بد م -

 و ادامه داد:   دیاش را بوسونهقدم برداشت و گ  فهی سمت شر  بالفاصله

 تر...تر و خانوممهربون  یکیاز اون   یکی خوش به حال خودم که دو تا مادرشوهر دارم،  -

  یبا ورودش به سالن، با مهمانان احوالپرس هانیو سمت خانه رفتند. ن  دندیخند  زی سه ر هر
و ابرو در هم   دی داخل ظرف د وهی م دنی را مشغول چ ایکرد و سمت آشپزخانه رفت. لع

 :دیکش
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 ؟یکنیکار م یمامان...! تو چرا دار -

که بعد از   اشی دی و مروار دیسف کدستی ی هانگاهش را باال گرفت و لبخند زد. دندان  ایلع
 شد.   ان یکرده بود؛ نما شانم یحسام ترم اد،یَترک اعت

 که بهتره.   یکاری داره؟ از ب یسالم دختر گلم، چه اشکال -

 کرد:  کی نگاهش کرد و چشم بار  ی الحظه هانین

هان؟   یکنیمهتاج خانم کار م ی پا به پا یدار جان یا  ی اومد یمامان... نکنه از وقت نم یبب -
نه   می ریما واست خونه بگ  یتا وقت   یخونه باش هینبود آ! قرار بود با مهتاج تو   نی قرارمون ا

 ...نکهیا

 دخترک را در دست گرفت و لب به عطوفت باز کرد: ی بازوها ایلع

اس  خونه ن یخانوم که خانوم ا  فهی. شر کنمی خودم به مهتاج کمک م لیدلم، من به م  زی عز -
 کمک مهتاج، چه برسه من!  ادیباشه م کاریب  ای رهی اش سر مکه حوصله یگاه

 و ادامه داد:  دیخند ی نخود

  می نشست فهیبا مهتاج و شر  دمی تازه خر یزمن رفتم سب   م،ی هوس آش رشته کرد روزی د -
چند تا   یجورن یوقت بود ا  یلیبود. خ یچه حس خوب یدونیپاک کردن و حرف زدن... نم

 .  می و درد دل نکرده بود می زن دور هم ننشسته بود

و   د یلرز  شیشد. صدا   دهیسرش کش ی وار روو دستش نوازش دیرا در آغوش کش دخترک 
 کنار گوشش نجوا کرد:

  کی و شر ایدن نی تو ا اد یروز در به در دنبال سقط کردنش بودم تا ن هیکه   یدختر -
 الشیخیکه ب  ایدن نیداره ا یبهت گفتم چ  ی اومد ایدن ینشه با قدرت موند. وقت امیبدبخت
رو   یخوشبخت ریحاال همون دختر مس ؟ی همه بدبخت نیوسط ا  ی خوب شد اومد ؟ی نشد

و   زنمیبدون فقر، لبخند م اد،یکه بدون اعت ییروزا نی ،اطرف  هیز کرد. تمام عمرم برام با
 مادر. ینیبب ریخ یطرف... اله هی کشمینفس م
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از فرط   شیهاو لب  ینیب ی هاپلک زد تا بغضش را مهار کند. پره  یدر پ  یتند و پ هانین
 و لب زد:  دیکش رون ی ب ای. خودش را از آغوش لعدی لرزیاش مبغض فرو خورده 

.  شمی. آب دماغ و اشکم اومد فاتحه خوند به کل آرای مامان اشکمو در آورد گهیبسه د  -
 کار کن، تو فقط بخند، خوشحال باش، من خوشحالم. خوادیاصال هر چقدر دلت م

 آشپزخانه بغض کرده گفت:  ی که مهتاج از آن سو  د ی را باال کش اشینیب

او...  -!شمی م ییمن دخترم شهرستانه، هوا  نیگیساعته؟! نم  هی یمادر و دختر دیگی م یچ -
لباس عوض کنم،   رمی همتون. من م نی بود  هیآشپزخونه آ! چه آماده گر  ومدمی ه! کاش نم

 پالتو. نیگرمم شد با ا 

 صدا زد: ایتا برود که لع دیپا چرخ  ی پاشنه ی رو

 ...هانین یراست -

 عقب نگاه کرد و سر جنباند:  به

 جان؟  -

 . دم یاصالن رو د  شیدو سه روز پ  گمیم -

 . لب زد: دیرفته را برگشت و ابرو در هم تن ی هاقدم  هانین

 خب؟  -

بهم زده واسه خودش. سر   یخوب بهش افتاده.. دم دستگاه  یو حروم یکار خرده فروش -
 .یبرگردم سر خونه زندگ  گفتی شده. م زادی و وضعش مثل آدم

 و گفت:  دیچی م وهیدوخته بود که م ایو چشم به دهان لع د یلرزی چشمان دخترک م ین ین

شده   های آدم حساب هیشب اتافه یمنم بهش گفتم دست از سر کچلم بردار. گفتم تو که ق -
 بره.   نییکه نون حروم از گلوش پا  ری مثل خودت بگ یکی . ری برو زن بگ
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 :دی پرس ابیبا ارت هانین

 از من نزد؟ آمار منو نگرفت؟  یحرف -

 کرد و لب زد: هانیتعارف ن یسرخ بیس ایلع

  دیچکار کنه؟ د خواستهی م کنه،ی م یگفتم زندگ  کنه؟ی چرا اتفاقا... گفت دخترت چکار م -
 شد و رفت.  الیخیب گهید دمی جواب سر باال م پرسهی م یهر چ

 :د ی آب دهانش را فرو برد و باز پرس هانین

 تنها بود؟  -

 آره، چطور؟  -

و آهسته   دی . چشمش در اطراف چرخدی از دل برکش یو آه کردیم ینی دخترک سنگ  نفس
 گفت: 

 . مخصوصا حسام!  ی دی نگو اصالن رو د گهی کس د چی... فقط به هیچیه -

 لب باز کرد: دی نگاهش ثابت ماند و با ترد ایلع

 شده؟ بهم بگو خب.   یزی چ هان؟یچرا ن -

 جواب داد:  صال یبا است هانین

 به اصالن نگو. راستش... یچیاز من ه -

 و صدا زد: د یداخل آشپزخانه سرک کش حسام

 ... ن! هاین -

 ادامه داد:  هان یکرد و رو به ن یکوتاه  یافتاد و احوالپرس ایبه لع نگاهش

 .  گهید ا یساعته؟ ب  هی ی کجا موند -
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 گذرا به مادرش انداخت و لب زد: ینگاه هانین

 .میزنیبعد با هم حرف م  -

 رفت.   رونیسر جنباند و دخترک از آشپزخانه ب  دییبا تأ  ایلع

 *** 

ها و ها و لبخندها، غم اش، اشک سقف پرستاره  ریشب، ز  یو خاموش یکیدل تار در
به   شیهادر راه سفر، چشم  ی بودند. هست ان ینما ی اعشق و تنفر هر کدام گوشه  ها،ی شاد

.  دیچکیم  شی هاو قطره قطره بر گونه شدی آب م نهیدلش در س ی هانم نشسته بود و غم 
 . کردی م ان یبود و عشق در رگ و خونشان غل شتهدلدارش گذا ن یسر بر بال هانین

فردا و فرداها   دنیاز رس شی هابود و در جدال با اضطراب  دهیتخت دراز کش ی رو ستاره
که درست همان موقع،   مایاز ن خبری. بردی آرام بگ ی هم بگذارد و دم ی اشت پلک رو د یسع

 ی که رو یحی و با لبخند مل کردیکه کنار ستاره داشت را در دل مرور م  یتک تک لحظات ناب 
. اما حال رفتی و به استقبال خواب م شدیتر مهر لحظه گرم شی هالب داشت پلک 

 آشفته نبود... جور،یدر آن شب د سیپارم ی به اندازه  چکسیه

ها گونه  ی رو یدر پ یگرمش تند و پ ی هاتختش چمباتمه زده و اشک  ی رو دخترک 
کف دست را خراش انداخته بود.  شیهاو ناخن  فشردی دندان م ریلب ز ظی. با غدیغلتیم

 لب زمزمه کرد: ری آلود زحرص 

 یو به ک بره. من  نییگلوت پاآب خوش از   ذارم ی... نمذارمی... نمماین ی کور خوند -
رو   ییبایکه توو ز  یسیرو به من... به پارم بیاصل و نسب و بد ترک  یدختر ب  هی  ؟یفروخت

  ،یفتیکه به پام ب کنمیم یکار  ؟ی داد حیدست نداره و هزارتا خواستگار داشته و داره، ترج
 کنم! نگاتکه  یالتماسم کن

. کردیدر ذهن مرور م مایتخت در خودش جمع شد و تمام خاطراتش را با ن ی رو وارنیجن
دار کرده بود. تک تک  سرش را نم  ری و بالش ز  دیغلتی م شیهاچشم  ی اشک از گوشه 

کرده بود، مقابل چشمانش به اهتزاز در   یابافیرؤ  مایخودش و ن ی نده یآ  ی که برا یلحظات
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نشده بود؛   دیافتاده بود. هنوز اما ناام اهای و رؤ آن خاطرات امآمده و حاال آتش به جان تم
. آوردیرا دوباره به دست م  مایو ن کردیبه در م دانی از م دی که با دیدی م یبیستاره را رق

گذشته بود  مهیو متورم کرده و شب از ن نیرا سنگ شیهاپلک  ،یدر پ  یگرم و پ ی هااشک 
ناآرام و پر تنش   شیهای داریشد. خوابش هم مثل ب  قرارشیب ی هاکه خواب مهمان چشم 

شب قبل هنوز در تنش مانده بود و سردرد  یشد که خستگ داریب  یبود. صبح در حال
 داشت.   ی دی شد

آور  خفقان شیبرا  ری تنگ و دلگ یبود حاال چون قفس بایقصر، بزرگ و ز  کیکه مثل  ی اخانه
  چیه ش یمدل باال هم برا ن ی دار و ماشمارک  ی هاو احساس  آرامش نداشت. لباس  شده 
 .  شدی خوب نم  ی دیسفر و خر   ح،یتفر چی نداشت و حال دلش با ه یتیجذاب

شرکت را    ری آمد و مس رون یاز خانه ب یشیآرا  چیو بدون ه وهی آبم وانی ل کی با خوردن  تنها
سست شد.   شی پاها ،ی درب ورود ی جلو د؛یبعد که به شرکت رس یرو گرفت. ساعت شیپ

 آلود زمزمه کرد: لب بغض  ریبه ساختمان انداخت و ز  ینگاه

 ! یست ین جان یتو ا دونمی م یداره شرکت، وقت یبیچه حال غر -

و وارد ساختمان شد. شرکت در سکوت و آرامش بود و   دی بغضش را بلع  ق،یعم ینفس با
به گوش  هاک ی سرام ی بود که بر رو  سیپارم ی هاکفش ی شنهبرخورد پا ی تنها صدا

دخترک آهسته از جا برخاست و با احترام لب  ، ینش زیشدنش به م  کی. با نزد دیرسیم
 گشود: 

 .نی سالم، خوش اومد  -

لب گفت،   ریکه ز ی او خودش با سالم آهسته ندیفهماند که بنش کزادی سر به ن ی اشاره  با
بود   یکالم دنی دوخته و منتظر شن سینگاه کنجکاوش را به پارم کزادی مقابلش نشست. ن

 را باال برد: ش یصدا سیکه پارم

 قهوه لطفا! هی  آقام ی کر -

 دستپاچه شد و لب باز کرد:  کزادین
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 من...  دی ببخش ی وا ی ا -

 کالمش را قطع کرد و گفت:  سیپارم

 باهات حرف دارم.  نیبش ست؛ین یمشکل -

 و او لب از لب برداشت:  کردی گاهش من رانی پرسان و ح دخترک 

 مگه نه؟  ،یکنیکار م جان یکه ا شهی سال م یلیتو خ -

 سر جنباند و لب زد: آهسته

 بله.  -

 بودم؟!   مایکه من نامزد ن یدونی و خوب م -

 . دونمی بله، م -

 و گفت:  دی برکش نهیاز س یآه سیپارم

با هم   ای خوردمیناهار م مایشرکت و با ن ومدمیها موقت  یلیکه خ ادیم ادتیو   -
 درسته؟  رون؛یب می رفتیم

 آب دهانش را فرو برد و زمزمه کرد: کزادین

 !  ادیم ادمی درسته.  -

گذاشت. با رفتن    زیم ی رو سیبه دست جلو آمد و فنجان قهوه را مقابل پارم  ینیآقا س  میکر
  کزادیبه چشمان پرسشگر ن ره ی خو نگاه سبز پر از نفرتش   دیدخترک ابرو در هم کش م،یکر

 بود و لب گشود: 

و   مایمن و ن ی تو رابطه  د یکه مثل مار خز ی اشده! ستاره  مایاس که عقد ناما حاال ستاره  -
 ! یگند زد به همه چ

 غمبار ادامه داد: یمکث کرد و با لحن یاندک 
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که   یی که به خاطر اون عشق کذا ستیهم ن ما یحق ن ست،یحق من ن نیقبول کن ا  -
 از کار و شغل و اعتبارش جدا بشه. یجورن یچشمش رو کور کرده ا

 تکان داد:  ن یپلک زد و سرش را آرام به طرف کزادین

   اد؟یاز من بر م یخب... چه کار -

 گفت:  رکانهی کرد و ز زی چشم ر سیپارم

بهتر از تو   چکسیرو نداره. ه مای ن اقتیآتو از ستاره که ثابت کنم ل هی خوام؛ی آتو م هیمن   -
 کارو انجام بده. نیا تونهینم

 و سرش را جلوتر برد:  دیلب کش ی رو زبان

... اون آتو رو  یرفاقت خودت با ستاره، از هر راه ،یهست  ز،یکامب ،یتونیکه م یقیاز هر طر  -
دو   یکی. مشتلق من یدار یمشتلق خوب یکه اگه کمکم کن دمی . بهت قول شرف مری برام بگ

 !دهی رو تکون م تی هست که زندگ  ی ! مشتلق بدست آوردن عشقم اونقدرآست یتا تراول ن

 لب زد:  یرا به فکر واداشت و با اندک تعلل کزادین س،یپارم زیانگوسوسه  شنهادیپ

 شمارتون رو داشته باشم؟  تونمی م -

 *** 

ش را جمع کرده و  ستاره را لرزاند و چشم باز کرد. صورت  ی هاپلک  ،یگوش  ی بره یو  ی صدا
به اطراف انداخت و نگاهش به ساعت   یآلود نگاهبه تنش داد. خواب  ی و قوس یکش

. تماس قطع شد، اما  دادیصبح را نشان م ی قهیدق  یافتاد که هشت و س یزیکوچک روم
اسم   دنی سر برداشت. با د ی را از باال  یکرد و گوش  دراز. دست دی لرز یبالفاصله دوباره گوش 

و ابرو باال انداخت. تماس را وصل کرد و با   دیپر کش شیهاحه، خواب از چشم صف ی رو ماین
 خش دار و گرفته جواب داد:  یی صدا

 الو... سالم  -
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 سالم خانوم خوابالو...  کی عل -

 لبش نشست و گفت:  ی رو لبخند

   ؟ی خوب -

 .  شمی م یعال نمتیخوبم، اما اگه بب -

 کرد و لب زد: نی ریش یاتک خنده  دخترک 

 !  ؟یهمو؟ کجا؟ ک  م ینیبب -

 جواب داد:  یبا اندک تعلل ماین

 ! ینیبیمنو م یرو بزن اون دکمه  فون، یآ ی تا جا ی ا یو ب یاگه االن از تخت خواب دل ِبکَن -

 چشم درشت کرد و متعجب لب باز کرد:  ستاره

 ؟ ی...؟! پشت دریچ -

 و گفت:   دی خند ی نخود ماین

 با اجازه شما!   -

باز و   ی شلوارش تا به تا و موها ی هارفت. پاچه  رونی و دستپاچه از اتاق ب  دیاز جا پر  ستاره
که نگاه متعجب حامد   رفتیم  فونیزده سمت آ و آشفته بود. شتاب  خته یبلندش در هم ر
 : دیحامد بود و ابرو در هم کش ی برا ختن یر ی ماند. صفورا مشغول چا  رهیو صفورا به او خ

 شده مادر؟  یستاره! چ -

  فونیمتبسم و بشاش مقابل آ مایرا فشرد. ن ریو دکمه تصو  ستادیا فون یمقابل آ  دخترک 
 و ستاره لب زد: ستادهیا

 !  ماین -
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 نه؟!   ا ی می دی د -

 و گنگ زمزمه کرد:  جیگ  ستاره

 !  نمیبی آره، دارم م -

 ؟ یدرو باز کن ی خوای اونوقت نم -

  یادآوری برد. با  شیموها  ی خودش انداخت و دست ال به ال ی به سر تا پا ینگاه ستاره
بلند   ی و با صدا دی سمت توالت دو  درنگیو تماس را قطع کرد. ب دیکش  ینیه تشی موقع
 گفت: 

 عمو درو باز کن!   -

 آلود و گنگ لب کج کرد و رو به صفورا گفت: اخم  حامد

 پشت دِر؟!  یک  ؟یاول صبح نی چشه ا -

آب را باز کرد. با    ریرفت. دخترک وارد توالت شد و ش فون یبلند شد و سمت آ  زی پشت م از
  یاحوالپرس ی که صدا دینکش ی عجله صورتش را شست و شروع به مسواک زدن کرد. طول

داشت با حرکت   ی فرو برد و سع  شیموها  انی. پنجه مدیگز  و لب  دیاز سالن به گوشش رس
که از  ی را مرتب کرد و با لبخند ش یهاکند. لباس  رتبشانم  یموها، کم ی ال به ال انگشت 

  د یها و توالت داتاق  ی رفت. سالن به راهرو رونینشسته بود از توالت ب شیهاشرم بر لب 
کمدش دنبال لباس   ی هالباس  نیو ب. در را بست  دی نداشت و ستاره فورا سمت اتاقش دو

را انتخاب کرد و فورا   یصورت  زیر ی هارنگ با گل  دی بلند و سف یراهنی . پگشتی مناسب م
  راهنیرا با آن پ اشیآورد و بلوز شلوار راحت  رونی دست به دو طرف بلوزش برد تا از تن ب

و بدون حجاب او را آشفته و   تی مرتبه بعد از محرم نیاول خواستیعوض کند. دلش نم 
 . ندینامرتب بب
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آخش بلند    ی کرد و صدا ریاش گ گرد و تنگ بلوز به گوشواره  ی قهیعجله داشت که  آنقدر
  ری که به گوشواره و ز ی اقهیداشت   یو سع دیکش رون یب هان ی را از آست شیهاشد. دست 

 به در خورد.  ی اکرده را آزاد کند که تقه ریگ اشینیب

 خانوم... اجازه هست؟  ستاره -

بدهد، در باز شد و ستاره فورا داخل کمد   ی جواب نکهیبود و قبل از ا  ریدرگ  اشقه ی با
 و عرق شرم به تنش نشسته بود.  دیتپی . قلبش تند مدی پر شیهالباس 

 و صدا زد:  دی نگاهش دور تا دور اتاق چرخ ماین

 جان!ستاره... ستاره  -

 ... رونی برو ب ماین -

 : دیو پرس  دییزده اطراف را پابهت  ماین

 ؟ ییستاره کجا  -

 تو رو خدا... رونی تو کمدم! برو ب -

 : دیبه تبسم پرس ختهیو آم ریمتح ی ابا چهره  ماین 

 ؟ یکنی تو کمد چکار م -

 ! ی درو باز کرد کردم،یداشتم لباس عوض م -

 با خنده لب به دندان گرفت و دخترک ملتمسانه ادامه داد: ماین

 !جان ی خفه شدم ا گه،ید  رونی برو ب -

 گفت:   متی با مال  ماین

 با خودش؟!  کنهی فکر م ی. خانجونت چ رونیبرم ب   ومدهیجا... ن! زشته هنوز نستاره  -
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 لب باز کرد:  یبا درماندگ   ستاره

 نداره!  دیاز سالن که د  سا یپشت در وا قهیدق هی یول  زم،یعز  دی ببخش -

 آماده بشه بره سر کار.  خوادی اما عمو حامدت اومد تو اتاقش م -

 و گفت:  د یلب برچ دخترک 

 خب.   می نیبلوز شلوار بب نی با ا خوادی دلم نم -

 تو لباس عوض کن، خوبه؟  ستمیخب باشه، من پشت بهت وام -

 ب برداشت: لب از ل دی و با تأک دیلب کش ی زبان رو ستاره

 ؟ی برنگرد  ی دی قول م -

 آره، قول.  -

 . ستادی و پشت به کمد ا دی دور تا دور اتاق چرخ نگاهش

 . رونی ب ایب -

آمد و فورا بلوزش    رونیاز کمد ب اط ی. مضطرب و با احتدیسرک کش رونی آهسته به ب  ستاره
 ی با لبخند باز است و او مایمقابل ن زیم ی را از تن درآورد. حواسش به لپ تاپ نبود که رو

. . لبخند بر  کندی لپ تاپ نگاهش م یو مشک  رهیت ی در صفحه ز یآمطنت یو ش قیعم
لپ تاپ، آب دهانش را فرو برد و قلبش به   ی به صفحه رهی بود و خ دهی خشک ماین ی هالب

انداخته بود،   انیها به غلو خونش را در رگ  دهیپوستش دو ر یکه ز ییتپش افتاده بود. گرما
 . کردی حس م یبه خوب

 گفت:  نیشرمگ ی لباس عوض کرد و با لبخند ستاره

 .ی برگرد یتونی م -
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  ی داد و سمت دخترک برگشت. با لبخند رونیاش را پر صدا بنفس حبس شده   ماین
 و گفت: دی کش شیزده دست به موها چشم به او دوخته بود که ستاره خجالت  نینمک

 !ی سرزده اومد  ی بد یل ی. خمی نیبب یجورنی دوست نداشتم ا -

دخترک را در  اقیرا از هم باز کرد. ستاره جلو آمد و او با اشت شیهاو دست  دی خند ماین
 هاه یو با ولع عطر تنش را به عمق ر دهیچی را دور تن دخترک پ شیها. دست دی آغوش کش

حس  ی قلبش را به خوب ی ها تپش  مای. ستاره آنقدر هولناک و خجول بود که نفرستادیم
.  دی را بوس ش یموها  ی و رو د یستاره تا پشت کمرش لغز ی هاف . دستش از پشت کتکردیم

 لب باز کرد:

و برم. تازه    نمت ینب ومدیدلم ن گه ی. دجان یکوچه باالتر از ا هی  نیهم ی مسافر بهم خورد برا -
 ! یرتب و خوشگلم یلیاالن که خ

 و با لبخند لب از لب برداشت:  دیخودش را عقب کش ستاره

 چشمام ُپف داره!  یول -

 بود، جواب داد:  دای که خنده در آن پ یبا لحن ماین

 باهات کار دارم.  ییجا می ! صبحونه بخور با هم بر ی نیترمن قشنگ  ی برا  یتو هر جور باش -

 : دی چشم درشت کرد و پرس  ستاره

 ! م؟ی کجا بر -

. اگر به دلت ننشست  ینیخونه رو بب برمتی بره م درشیگفته بودم سرا  ز،یکامب ی خونه  -
 خونه اجاره کنم!  هیمن  میبگو که تا فرصت دار

  انیاش را مرا نوازش کرد. گونه یزبر و دوست داشتن شیردستش را باال برد و آن ته  ستاره
 فشرد و لب زد: یدو انگشت شست و اشاره به آرام

 آسمون، کنار تو هرجا که باشم، خوشبختم.  نی سقف ا ریقبول دارم. ز دهیند  -
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که هرم   کی کرد. آنقدر نزد ترشک ی کمر دخترک را فشرد و به خود نزد ماین ی هادست 
طرف خم کرد و کنار گوشش پچ   کی سرش را  .دادی ستاره را قلقلک م ی گونه   شیهانفس

 زد:

ناز و ادا   یهم ب یجورن ینکن دلبرک، فکر منه دلداده باش که هم یزبونن ی ریش یجورن ی ا -
و نفسم بند   زنهیدلم واست غنج م یگیبا هر نگاه و باز و بسته شدن لبات، با هر کالم که م

 .  ادیم

به هم قفل بود    شانیهادار بود. نگاه سرخ و تب  شیهالب به دندان گرفت و گونه  دخترک 
را درست   جانش یلرزان از ه ی ها داد و لب  تیرضا  یشانیپ انیم ی ابه بوسه مایو باز هم ن

 ستاره نشاند.  ی دو ابرو نیب

 . میخوری م رونی . صبحونه رو با هم بمی بر ایزود آماده شو ب رون؛یب رمی م -

  ستادیجا اهمان ی الحظه  رفت. ستاره  رونیتعلل دخترک را از خود جدا کرد و از اتاق ب بدون 
و پالتو و شلوار   دی. سمت کمد چرخکردیتنش حس م ی را هنوز رو ما یآغوش ن ی و گرما

خودش دقت کرد و با   ری به تصو ی ارا برداشت که نگاهش به لپ تاپ افتاد. لحظه  نیج
و دستش را    ختیفرو ر  یبود؛ دلش ُهر ستادهیرو به لپ تاپ ا  مایکه ن یلحظات یادآوری

 مقابل دهان گرفت.  

 *** 

رو  یحالیو با ب  زدی لنگ م یکم شی غرولندکنان وارد خانه شد. پا هانیخانه باز شد و ن درب
  یطوب ی ابروها  نی ب یفیبود سالم کرد. اخم ظر یآشپزخانه مشغول آشپز   ی که تو یبه طوب

 ی هاسمت اتاقش رفت. حسام با پاکت   یبه نگاه پرسشگر طوب جهتوی ب هانینشست و ن
  یدرب گذاشت. نفس ی جا جلوها را همان پاکت  ی شد و همه  انهوارد خ د یو درشت خر  زیر

 به استقبال رفت.   یداد و طوب رونیب  یاز فرط خستگ

 چش بود؟  هانیمادر. ن یسالم، خسته نباش  -
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ناراحته،   نی راه بره واسه هم ادیو نتونست ز  گرفت یمدام درد م کرد؛ی م تی پاش اذ  -
 ناقص شدم.   گهیم

 دلسوزانه ابرو کج کرد و لب زد: یطوب

قرص خورد تا دردش  شبم یداره. د دی هر روز خر شی عروس کیحق داره خب. نزد ، یآخ -
 آروم شد.

 گفت:  زدی را باال م ش یهانیکتش را درآورد و همانطور که آست  حسام

 !  هیجورن یکه ا ستی دکترش خوب ن دی . شاکنمیدکترش رو عوض م -

 انداخت و متبسم لب از لب برداشت: یرا نگاه دهای خر ی با کنجکاو یطوب

 گه؟ ید  نید یخر  یمبارکه... همه چ -

  میبر   دیبا گهی دو نوبت د یکی ! فکر کنم شهی تموم م می خری م یممنون، نه بابا مگه هر چ -
 بازار. 

لباس عوض کرده   هانیسمت توالت رفت. ن  شیهاشستن دست  ی را گفت و برا نیا حسام
 آلود گفت: آمد. لنگ لنگان سمت کاناپه آمد و بغض   رونی بود و از اتاق ب

کفش پاشنه   ی چجور می کرد. من االن شب عروس یجور ن یکه پامو ا یخدا لعنتش کنه اون -
ارم و مطمئنم خسته بشم دردم  کار د یبرقصم، اصال اونروز من کل ی بلند بپوشم، چجور

 .زنمی و لنگ م رهیگیم

  یشد. طوب ری سراز شیهاکاناپه نشست و اشک  ی گذاشت و رو یعسل ی را رو اشی گوش
 لب باز کرد: انهیانداخت و دلجو هانیبه ن  ینگاه ختیریم  ی همانطور که چا

 یصندل  ی که رو شگاهی آرا  یری گلم. م یندار یکار تی غصه نخور. روز عروس زمی عز -
واست انجام   یداشته باش یپاشنه بلند نپوش. خودم هر کار ادی. کفش هم زی انشسته 

 . نی تو فقط بش دمیم
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 .  دیستاره دستش رس امکیبغض کرده وساکت بود که پ هانین

 .امی اگر ب ستمی سالم، مزاحم ن -

 اش پاک کرد و نوشت: از گونه  اشک

 . شمیوشحال مخ ایاتفاقا دلم گرفته. ب زم،ی نه عز -

. اشک از  دیدور گردنش حلقه شد و او را سمت خودش کش هوای حسام ب دست
 : دیپرس یبرداشت و با اخم کمرنگ شیهاگونه 

 آ!  بخنده  دیمن فقط با  هانین ه؟ی اشکا واسه چ نی ا -

 شد و ابرو کج کرد:   دهیکش نیی رو به پا هان ین ی هالب سوک 

!  مونیلحظه فکر کن به شب عروس هیموهامو کوتاه کردم، مچ پامم که داغونه.   مونمیپش -
 ی شونه  ر یپاشنه کوتاه، قدش تا ز  ی به خاطر کفشا زنه،ی کوتاه، لنگ م  ی عروس با موها هی

 شده!  ف یمهمونا بگن دوماد ح ی همه دمیقول م  یعنیدوماد! 

 نما زد و گفت: دندان ی لبخند حسام

. به شب رمیگی که بخوان واسه عشقم حرف بزنن رو ِگل م ییمن دهن اون مهمونا -
  ی گل رو ی حلقه  هیکه  نمیبیعروس خوشگل و خوش خنده م هی کنمیهم که فکر م  یعروس
که منم واسه آخر شب و تنها شدن باهاش  آلده ی و ا ی توو بغل  شه،یپرکالغ ی موها
 .کنمی م یشمارلحظه

سرش را در  هانیدخترک گرفت و ن ی از گونه  یز ی گاز ر درنگی تمام شدن حرفش ب یپ در
 .  دیخند ز یر زی فرو برد و ر قهی

 چه واسه خودش رنگ موهامم انتخاب کرده!  -

و ادامه  شد ی هر لحظه کمتر م شان ی. فاصلهدیخز  ترش ی بلند باال گفت و پ ی «ا»بله  حسام
 داد: 
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  یو کل یاون شب مال خودم   ، ی فکر کرد یچشاتم فکر کردم! چ ی ه یبه رنگ رژ و سا یحت -
 گفت!   شهیاالن نم گهیکه د ختمی ر امگهید ی هابرنامه 

وقتت   یذار ینم جاچ ی مطب، آسانسور، ماشاهلل ه ن، ی! تو ماشستمیاالن مال تو ن نکهینه ا -
 تلف بشه!  

را چنگ زد و   شیبازوها  هانیرک فرو برد و ندخت ی بلند قهقهه زد و سرش را در موها  حسام
 گفت:  ظی فشرد. با غ

 از مامانت خجالت بکش!  م،یوسط سالن  تیتربی ب -

 هانینبود. ن  یاز طوب یو پشت سرش را نگاه کرد، اما خبر  دیفورا خودش را عقب کش حسام
 لب به دندان گرفت و متبسم لب زد: 

 البد رفته تو اتاق!    دهیخجالت کش چارهیب -

 باز کرد: ه یو کنا  یلب به شوخ وارطنت یش حسام

 !  م؟ی وقت رو تلف نکن ی خوای خب م -

قفل، خبر از آمدن   ی تو دیچرخش کل ی بدهد که صدا یلب از لب برداشت تا جواب هانین
 لب غرولند کرد: ری . حسام زدیو بلند خند  دینگاهش سمت در چرخ هانیداد. ن اوشیس

 ! مون؟یسر خونه زندگ  می بر م یر یبگ یزودتر آخر هفته بشه، ما عروس شهی م  ایخدا یعنی -

 *** 

 متوقف شد و ستاره لبخندزنان گفت:   اوشیس ی خانه یکی در نزد ما ین نیماش

 ؟ یندار یکار زم، یممنون عز  -

 دنبالت؟  امیقربونت، ساعت چند ب -

 گردن کج کرد و لب زد:  ستاره
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  ی ایب یفتی از کار ب یه یستیمن که ن یراننده شخص ،یکار کن ن یماش نی با ا د ی... تو با ماین -
 خودم. گردمیدنبالم. با آژانس برم 

 جان ی! من دربست مخلص و چاکرتم. تو هروقت استم؟ین تیگفته راننده شخص یک  -
 .  رسونمیشهر باشم خودمو م   ی بده منم هر جا امی پ هیکارت تموم شد 

 زد: ناچار قبول کرد و لبخند ستاره

 . دمیم  امی . هروقت خواستم برگردم بهت پی تو بخوا یباشه؛ هرچ -

 مای. خواست عقب برود که ندی اش را بوسشد و گونه   لیما  مایحرفش، سمت ن یپ در
 .  دشی را گرفت و به آغوش کش شی بازو

 پس خانوم خانوما؟!  شهی م  یسهم من چ -

او ثابت ماند و   ی هانگاه مخمورش به چشم  ی او لحظه  دی لوپ دخترک را بوس درنگیب
و    دیکه سر چرخاند، حسام را مقابل درب آپارتمان د نی. همدیستاره خودش را عقب کش

باشند تمام تنش از   ختهیاز آبجوش بر فرق سرش ر یچشم در چشم شدند. انگار که سطل
سمت   دن،ی داش را قورت داد و با تظاهر به نشرم داغ شد و به عرق نشست. حسام خنده 

 اش رفت. پارک شده  نیماش

و   دی خند ی حسام، نخود دنی ستاره را دنبال کرد و با د ی متعجب رد نگاه شرمزده  ماین
 گفت: 

 م؟ یمگه چکار کرد دمتیفدا سرت بابا... بوس -

 آلود لب زد: و حرص  ن یلب به دندان گرفت و شرمگ ستاره

 ! آبروم رفت... مایبود، ن  هانیشوهر ن نی ا -

 نگاهش کرد و گفت: ترقیدق ماین

 !  دمشید یخانوم دادفر. چند بار ی . برادرخونده یگیاو... ه؛ آره. راست م -
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 باهاش چشم تو چشم بشم؟  یچجور گهید ی نگاهش نکن بذار بره... وا -

 .  دی بلند خند نشیو با حرکت ماش د ییپای حسام را م نی ماش یرچشمیز ماین

 باال دختر... رفت.  ریسرت رو بگ -

 داد و لب باز کرد:  رونیب ینفس ستاره

 نکن. آب شدم از خجالت!   دی شد ی ابراز عالقه  ییهات ی موقع نیهمچ گهیتو رو خدا د  -

شد. سمت ساختمان رفت و   ادهیپ یکوتاه یو دخترک با خداحافظ  دیدر جوابش خند  ماین
جا منتظر ماند و با بسته شدن  مان که ستاره وارد آپارتمان نشده بود، ه  ی اتا لحظه  ماین

 درب، حرکت کرد.  

بعد مقابل درب  یدوم را فشرد. لحظات ی طبقه ی آسانسور شد و دکمه  نیوارد کاب  ستاره
در را باز کرد.  اوشیکه س  دی نکش یبود و زنگ را به صدا درآورد. طول ستاده ی شان اخانه

قرمز و   یشلوار راحت هانیوارد خانه شد. ن اوش،یکردند و با تعارف س یگرم  یاحوالپرس
بود، به تن داشت و به استقبال   اشنهیس  ی گل رز براق رو کی  از یکه طرح ی دی سف شرتیت

 آمد. 

هر دو سمت اتاق رفتند. به محض بسته شدن درب اتاق، ستاره   ،یبا طوب  یاز احوالپرس بعد
 گفت:   نشست،ی م یصندل ی همانطور که رو

 شد!  یز یچه آبرور یدونی نم هانین ی وا -

 :دیزد و نامفهوم پرس  ی لبخند  مچهین هانین

 شده؟  یچ -

 بشم با حسام چشم تو چشم شدم!   ادهی . برگشتم پدیمنو بوس مای ن ن،ی توو ماش -

 کش آمد:  ش یدستش را در هوا تکان داد و صدا یالیخی با ب هانین
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کاناپه  ی که رو ی. پس من و حسام چگهی بوس بوده د هیشده حاال!   یاو... ه، من گفتم چ  -
در باز   هویکه  هیبه چ یمعلوم نبود چ می بغل هم فرو رفته بود نقدریو ا م یبود دهیدراز کش
کرده بودم.  دای و بابام اومدن تو خونه. تازه اونجا هنوز من تازه بابامو پ  یشد، طوب

 ! میداشت یسیرودروا

 . زدمی تو بودم سکته م ی من اگه جا ی وا -

 و لب باز کرد:   دیسرخوش خند  هانین

پنجره رو شکستن من   شهیکه با سنگ ش یتا بناگوش باز بود. تازه اون شب شمینه اتفاقا ن -
 اومدن توو اتاق!  یبودم که بابا و طوب چوندهیفقط مالفه دور خودم پ

بر لبانش نشسته   نی شرمگ ی ان گرفته بود. خنده سرخ شده و لب به دندا  شیهاگونه   ستاره
 گفت:  یبود که با چموش هانیبه ن  رهیو متعجب خ

 گرشیهنوز ج ای ی کرد  رابی لب چشمه س ی رو برد چارهیب ؟یدر چه حال مایتو با ن -
 سوزه؟ یم

 لب زد:  دیلب کج کرد و ناام ستاره

زده   دیلپ تاپ د ی از تو صفحه  کردمی امروز لباس عوض م ایحی. بیچینه... هنوز که ه -
 !  نهیبب موه یحداقل سا دهی خودم رو که ند چاره یبهش نگفتم. ب  یزیچ یمنو. ول

 لب گفت:  ری بود، ز دایخنده در آن پ  ی که رد پا ییبا صدا هانین

 .گهی د  ای. کوتاه بی بد یلی بدبخت! تو هم خ -

  ادیم والیمثل ه ن یرام بندم،یکه چشامو م  نی. همستیاصال، دست خودمم ن تونمی نم -
ازم  مایو ن شهی. بعد حالم بد مکنهی م یاون االن داره بهم دست دراز کنمی تو ذهنم، فکرم

 .  زنهی قلبم رو هزار م رهیگی . هر بار بغلم مرهیگی فاصله م

 لب باز کرد: یتأمل کرد و با تأن یاندک  هانین
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ازت سرد   هوینکرده   ییخدا ماین یجورن یدکتر ستاره؛ زودتر درمان کن خودت رو. ا برو -
 نشه!

که   ی ا. صبح منو برد خونهتونمی اما باورکن نم ه؟ی قض نیاز ا  ترسمیخودم نم ی فکر کرد -
اون روز  ادیتو خونه، مدام   رفتمیکه دنبالش م یجورن ی. هممیکن  یقراره با هم زندگ 

 ... نیکه رام فتادمیم

  لیتحل  شیماند و صدا  رهیهم فشرد. نگاهش به روبرو خ ی حبس شد و لب رو نفسش
 رفت: 

به  امگه یدو نفر د ،یقانون  یکه رفتم پزشک ینکنه! روز یزن و دختر چی ه بیخدا نص -
اون بال رو سرش   هیدختر پونزده ساله بود که مرد همسا هی  شیکیاونجا بودن.  لیدل نیهم

هم   یکیاونقدر مقاومت کرده بود مقابل اون مرد که دستش شکسته بود.  یطفلآورده بود. 
. دزدنشی حامله بوده و دو تا جوون م گفتیبود که م ساله یزن جوون حدودا س هی

متحرک   ی ُمرده  هیاش سقط شده بود، از شوهرش هم بهت نگم بهتره! بنده خدا  بچه  یطفل
 بود. 

 با تأثر لب زد: هانی کرده بود و ن سیرا خ شیهاگونه   اشک

 نگو تو روخدا... حالم بد شد!   -

 زد و گفت:  ی تلخند  ستاره

دارم پس؟! بهم حق بده که نتونم زود با   یو حالت بد شد! من چه حال ی دی فقط شن -
 .امیکنار ب هیقض

  یطرف دستش شکسته تو چه لذت ،یبگه روان ستین یکی آخه  آ؛ضن یاونام مر  یلیخداوک  -
 !  ؟ی ربیم

 صدا زد:  یو طوب دی تق تق درب، رشته کالمشان را بر ی صدا

 آوردم.   ی جان... چا هانین -
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 خواست از جا بلند شود که ستاره فورا برخاست.  هانین

 . رمی من م کنه،یپات درد م نیتو بش -

ستاند و تشکر   یبود را از طوب ت یی سکوی ب یدار و ظرفهل  ی که داخلش دو فنجان چا ینیس
 باز کرد:  نی ریش ی امطالعه گذاشت و لب به خنده  زیم ی را رو ینیکرد. س

 ن؟ یدیم یرو ک  ی... بگو شام عروسالیخی ب  نارویا -

 با شوق جواب داد: هانین

 هفته!   ن ی شاهلل آخر همان  -

 گفت:   رفتی افتاد و پر شور از جا برخاست. همانطور که سمت کمد م شیدها ی خر ادی

 ... دم ی خر یقشنگ ی چه لباسا نیبب  ایب ی وا -

 شد.  یو عروس  هیزیجه د،یشان گرم خررا آورد و صحبت  شی دهایخر

 *** 

بود   ده یو حسام فرا رس هانین  ی. شب عروسآمدندی و م رفتندی م گریکدی  یو شب در پ روز
تا قبل از آمدن حسام خودش را   بار،ن ی آخر ی و برا  ستادهی ا شگاهیآرا ی نه یو دخترک مقابل آ 
 ی بلند داشت و رو ی هانی که آست یبود؛ لباس عروس یخوب و عال  زی نگاه کرد. همه چ

سرش بود و   ی همراه تور رو دی سف ی هااز گل ی اشده بود. تاج حلقه یدوز دیمروار  اشنهیس
داشت. ستاره   ییبا یتضاد ز اشی و بلور دی با پوست سف اشی اه و کج پرکالغکوت ی های چتر

 حلقه کرد و با ذوق گفت:  هانیرا دور کمر ن شیهادست 

  ذارمی عالمه ماچت کنم، اما م هی خوادی . دلم می خوشگل شد یلیمبارکه... خ زمیعز  هانین -
 واسه حسام!   یبمون

 . یعروس  امی! من با بچه نآد یر یبگ ی! فقط زود عروسماخانیتو و ن یعروس شاالیقربونت، ا  -
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 گفت:   شگریو آرا دندی خند زیهر دو ر -

 آوردن.    فی آقا دوماد تشر -

 آمد که دخترک لب به اعتراض باز کرد: هانیشنل عروس را برداشت و سمت ن ایلع

ارم معلوم  موهامم که تور د اس، ده ی . لباسم که کامل پوشگهید خوادیعه مامان! شنل نم  -
 !ین

 آورد و لب زد:  شیشنل را پ ایلع

 . یممکنه سرما بخور یهم که بر نیماش ی سرده، تا جا رونی ب یآره مادر ول -

وارد سالن   لمبردارینگذشت که حسام با قامت بلند و خوش پوشش همراه ف ی الحظه
روس را  هم بود و حسام دسته گل ع ییبا یبه ز ره یشان خشد. نگاه پر از تعشق  شگاهیآرا

. حسام  ختیری و نقل و اسکناس بر سر عروسش م دیکشیِکل م یسمتش گرفت.  طوب 
از کف داد و دخترک را به آغوش   اریاخت ش،یلرباصورت د  دنی با د ستادی مقابل عروس که ا

را  ی ا. دست در دست هم سالن را ترک کردند و چند پله دی را بوس اشی شانیو پ دیکش
. ندیباز کرد و دامنش را باال گرفت تا بنش هانین  ی را برا نیرفتند. حسام درب ماش نییپا

 گفت:  یقیکه پشت فرمان نشست با لبخند عم نیهم

 !  ی نگران بود نقدریرفت ا شی خوب پ یهمه چ  ی دی. ددی هم رس یباالخره شب عروس  -

 نشه!   ادی. خدا کنه دردش زکنهی خوبه، فقط پام داره ذق ذق م یچ آره همه -

 . شهینم  ادیشاهلل که زان  -

 گفت:  هانیبه دلبرش ثابت ماند و ن ی ارا گفت و نگاهش لحظه  نیا حسام

 !  مونی جلو رو بپا... نکش -

 و دخترک در گردش بود.  ابانیخ نیحسام ب نگاه
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 واسم.  یذاری حواس نم ی خوشگل شد نقدریخودته ا ریتقص -

 ! شهی تو نم  ی چشا تی من قد جذاب یتمام خوشگل -

 و گفت:  دی بلند خند حسام

 آ!خونه  میری تاالر م ی به جا کنمی رو عوض م ریدختر، مس زیزبون نر  -

شاد را تا   ی ترانه ی باز کرد و دست سمت پخش برد و صدا نی ریش ی الب به خنده  هانین
کنان ها را رقص و دست  چرخاندی دست م ی باال برد. دسته گل را تو نست توایجا که مآن 

 را باال برد:  شی . حسام صدادادی تکان م

 دختر!   ریخب آروم بگ کنه،یپات درد م یگی مگه نم -

 یخوانو در جواب حسام همراه با خواننده لب  زدی دخترک موج م ی و شور در صدا  خنده
 کرد: 

 م؟ ی دردو واسه فردا نذار ی ... چرا قصه میامشبو دار نیامشب شب عشقه... هم هی -

رژ سرخش   ی را با خواندن ترانه و رقص گذراند. جا ریتمام مس هانی و ن دندیدو خند  هر
  نینگشتان پاکش کرد. ماشبا سرا دندیحسام افتاده بود و مقابل تاالر که رس ی گونه  ی رو

نفر از   نی و چند یهست فه،یشر اوش،یحسام مقابل تاالر متوقف شد و س ی تزئين شده 
در   دنیِکل کش ی خوش اسپند و صدا ی و داماد آمدند. بو روسبه استقبال ع گریمهمانان د

تاالر قدم  ی سمت ورود نهیدست در دست حسام با طمأن هانی بود. ن  دهی چیفضا پ
سوت و کف   ی صدا  ،یبپا بود و همزمان با نورافشان  یتاالر آتش باز  ی رود. وداشتی برم

اش  خانواده ی صورت خندان و خوشحال تک تک اعضا ی بلند شد.  دخترک نگاهش رو
شاد و  ی ارا با چهره  ایکه لع نیاز ا  اوش،یمثل س یو خوشحال بود از داشتن پدر   دیچرخیم

مادربزرگ، عمو و   یکه روز دیگنجی هم نم الشی. در خدیدی م ادیبه دور از غبار غم و گَرد اعت
 زنعمو داشته باشد و در مراسم ازدواجش حضور داشته باشند. 
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نمانده بود، اما   یتا نوروز باق شتریب گریآلود بود. هرچند ده روز دسرد و مه رونیب ی هوا 
 سرد و سوزناک بود.   اسفند هنوز ی هاشب  نی آخر

 نیمتبسم، نگاهش ب  هانیعروس و داماد رفتند. ن گاهیسالن شدند و سمت جا  وارد
 کردیصحبت م  اوشیبا س ی درب ورود ی که جلو ی مرد  دنیکه با د  دیچرخی م تیجمع

 .  دیلبش خشک ی و لبخند رو ختیقلبش فرو ر

قلب دخترک را باال   ی هااصالن بود که پا به تاالر گذاشته و تپش  هچردهی مرد قد بلند و س آن
 اصالن، متعجب لب زد: دن یرا دنبال کرد و با د  هانیبرده بود. حسام رد نگاه نگران ن

 کنه؟یچکار م جان یاصالن ا  -

 و گفت:  دی لرز یبا ناباور هانین ی هالب

 !  دونمی... نمین... نم -

 آلود از جا برخاست.و حرص   دیلب گز  ظی با غ حسام

 ! خواد؟ی م یخرمگس مزاحم چ نیا  نمیبرم بب -

 نگران لب باز کرد:دل  دخترک 

 حسا... م! -

زد و  یینمالبخند دندان  دنشی بلند سمت درب رفت. اصالن با د ی هابا قدم  حسام
 شدـ  انیاش نماخورده و کرم اهیس ی هادندان

 ام؟ بگو من چکاره  ا یشما ب  شم،ی خان نم اوشیس  نی ا فی شادوماد! من که حر نمیبه به ا  -

 آلود تشر زد: و اخم   دهیی به هم سا یی هابا دندان  حسام

 ؟ی اشما چکاره  -

 زد و جواب داد:  ی پوزخند اصالن
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 آ! عروسم  ی من بابا ی! ناسالمتیزک  -

باال نرود و مهمانان متوجه نشوند،   شی داشت صدا  یکه سع یو طور فشردی لب م اوشیس
 :دی غر

 . رونیمزخرف نگو مردک. زودباش برگرد و برو ب -

 رو ترش کرد و گفت:  اصالن

کردم. حاال  ر ی. تر و خشکش کردم، شکمش رو سدمیعمر جور دخترت رو من کش هی -
 ؟ یدار یپدر ی ادعا دهی از راه نرس یجنابعال

متورم و   ت یاز فرط عصبان اشقه یگردن و شق ی هاکه رگ یجلو رفت. در حال یقدم حسام
 خ شده بود، کنار گوش اصالن پچ زد:سر

رفته چک دادم و گفتم فراموش کن   ادتی  دم؟ی رو ازت خر هانیرفته ن ادتی ی مردک عوض -
 ؟یکنی زر زر م یاالن چ شیهم بوده؟! تو که اونقدر مفت و آسون فروخت یهانین

 زد و گفت:  شخندین  ی با خونسرد اصالن

ام دخترخونده  یبهتون ندارم. اومدم شام عروس یبود آق دکتر. االنم که کار  ربهایاونکه ش -
 خان ببنده!   اوشیس دمی کمر عروس رو م د،ی بدم و برم. نگران نباش ه یرو بخورم، هد

مضطرب و   هانی. نکردندیآلود نگاهش مو حسام خشم  اوش یسر داد و س یهیکر ی خنده 
. ستاره جلو آمد و با اخم  دیجوی ه و لب مچشم به در دوخت یتصنع ی آشفته با لبخند

 گفت:  یکمرنگ

 !شهیخراب م  ششی دختر آرا ری لبت رو دندون نگ ؟ی خوب هانین -

 ملتمسانه رو به ستاره گفت:  هانین

در با حسام و بابام   ی ستاره حامد کجاست؟ برو بهش بگو بره شر رو بخوابونه. اونکه جلو -
 اصالِن!  م ی ناپدر زنهی حرف م
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 ی آشفته ی چهره  دن ی. با دد یو نگاهش به سرعت سمت در چرخ دی از رخ ستاره پر  رنگ
 حامد رفت. حامد کنار الهه، سهراب و  یدور شد و پ هانیفورا از ن اوش، یحسام و س

 نشسته بود و مشغول گپ و گفت بودند.   ی اشه یکوچک ش ز یهمسرش دور م

 عموجون... -

. آب دهانش را فرو برد و مسترس  دیها سمتش چرخگفت و نگاه  یرا با نگران  نیا  ستاره
 لب زد:

. زننیدارن باهاش حرف م اوش ی در آقا حسام و آقا س ی اومده، جلو هانیانگار ناپدر ن -
 ه!نگرانه شر نش هانین

نبود و حسام اصالن را   یدر کس ی و حامد ابرو باال پراندند و از جا برخاستند. جلو سهراب
رفتند که حسام و اصالن را مشغول جر و بحث   رون ی سالن تاالر برده بود. از سالن ب  رونیب
 . حامد فورا جلو رفت و مداخله کرد:دندید

 چه خبره؟ حسام آروم باش!   -

 گورش رو گم کنه و بره رد کارش! دی بفهمون با ی عوض نی به ا -

 زد: بی را گفت و اصالن بالفاصله نه نی ا نیبرافروخته و آتش حسام

 دخترم باشم.   یتو عروس یذاریو هفت جد و آبادت که نم ییتو  یعوض -

 برداشت:  زیو سمت اصالن خ  دی دندان جو  ریها را زحرف  تیو با عصبان  دیی دندان سا حسام

 ...کهیِد ببند دهنت رو مرت -

 ناچار رو به حسام گفت: اوشیشدند و س یریو سهراب اما مانع درگ  حامد

 .  میدلش خوش باشه آدم حسابش کرد نهیگوشه بش هی ادیولش کن حسام... بذار ب -

 چشم درشت کرد و لب به اعتراض گشود:  حسام
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تو   نهیشی نم کاری! شک ندارم اومده فتنه بپا کنه. باوشیآقا س نهیبش  ادیب وی چ یچ -
 مجلس! 

ها را سمت خودش  نگاه  ییزمخت و ناآشنا ی بزند که صدا یلب از لب برداشت حرف سهراب
و  ی ا. کاپشن قهوه یو مشک  یکوتاه فرفر ی قد بلند و الغراندام با موها ی جلب کرد. پسر

. و کنارش خوردی به چشم م اشی شانیراست پ یاز زخم گوشه  ی داشت و رد ن یشلوار ج
 بود.   ستادهیعبوس ا  ی اتر و چهره درشت  یکلیبا ه یگریجوان د

 ن؟ یآورد  ری گ کَسی رو؟ مظلوم و ب رمردیپ  نیدوره کرد یچهار نفر هیچ -

 کرد و سر جنباند:  زیچشم ر حسام

 ا؟ یجنابعال -

 زد:  ادیور شد و فرله جوان ناغافل سمت حسام حم پسر

 !ایجنابعال نیهستن ا  یک   یتا بعد بفهم ایباقال  یبرو قاط ایفعال ب -

 اصالن بلند شد:  گرخ ی توب ی بزند؛ صدا ی ااز آنکه جوان به حسام برسد و بخواهد ضربه  قبل

 قبا... د!  -

اصالن چون چوب   ی صدا  دنی جوان که حاال مشخص شد نامش قباد است، با شن پسر
و نگاه به   فشردی و فکش از شدت خشم منقبض شده بود. لب م ستادی در جا ا ی اده یخشک

 لب نشاند: ی جلو آمد و باز پوزخند رو ی اصالن انداخت. اصالن قدم

  می . ما فقط اومدزی دخترعموت رو بهم نر یپسرجون! عروس ستین یکاروقت شلوغ  -
 مگه نه؟   میبگ کی تبر

حسام دوخت و با کف دست به   ی سرخ و برافروخته  ی هارا به چشم  شنینگاه آتش قباد
 لب زد: زیآمه یو کنا د یاو کوب ی نهیس

 . ستی آداب معاشرت بلد ن  زبانمونیانگار م یآره، ول -



 2 خواهر خوانده

 
343 

 

 گفت:  دواری و تهد دیکتش کش ی به لبه  یدست اصالن

 توو.  میگرفتن... بر   ادی  گهیفکر کنم د -

حامد مچ   ی و حسام خواست مانعش شود که پنجه سمت ساختمان قدم برداشت  اصالن
 کرد.  ری دستش را اس

بهشون.   دمیو مبهم! صبر کن پسرجون. من حواسم  زهیری م یبشه عروس یکتک کار -
 .زهیمجلس بهم بر  ذارمینم

 : دیکشیزبانه م شیهابود و آتش خشم در چشم  سیصورتش از عرق خ حسام

شب   نیترکه قشنگ  نی بسه! هم زهیری بهم م دنشون ی با د هانیکه اعصاب ن  ن یهم -
 امشب ناراحت باشه.  هانین خوامیبسه! نم  شهی زهر جونش م شیزندگ 

آمده بود و خطاب به مردها   رونیاز تاالر ب مهیبلند شد که دلواپس و سراس فهیشر ی صدا
 : گفتیم

 ! ن؟یجلسه گرفت جان یو ا  نیشماها؟ چرا مهمونا رو ول کرد دیی کجا -

 گفت:  یداد و با کالفگ  رونینفسش را ب  اوشیس

 باشم.  خوامیدخترمه م ی عروس گهیبود دعوا بشه. م  کی اصالن اومده، نزد -

 لب زد:  ریسر جنباند و متح  فهیشر

 کجاست االن؟  -

 اومدن داخل!   -

 و سر کج کرد:  دیچرخ اوشیحسام و س  نی نگاهش ب فهیشر

 به مجلس ندارن سکوت کن.   یکارحسام ... مادر... شر به پا نکن! تا اونا  -
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بزند سمت   یحرف آنکهی. بدیجوی و لب م خوردی را فرو م تشیعصبان یبه سخت حسام
  یمحو و ساختگ ی خشک بود و به محض ورود به سالن لبخند شی ساختمان راه افتاد. گلو

.  گشتی اصالن و آن دو جوان م یو پ  دیبر چهره نشاند. نگاهش دور تا دور سالن چرخ
عروس   گاه ی نشسته بودند، اما قباد... نگاهش سمت جا یزیکنار م  گرین و جوان داصال 
. زدندی حرف م گریکدیو رخ به رخ   ستادهی. هر دو ادی را مقابل قباد د هانیکه ن دیچرخ

  شیها. خون در رگزدی م شتریقباد به قلبش ن هیکر ی اما خنده  د،یدی را نم هانیصورت ن
فاصله داشت    یقدم دکرد و نفسش تنگ آمد. قدم تند کرد و سمت سکو رفت. چن انیغل

رفت.   هانیفاصله گرفت. حسام نگاهش به قباد بود و سمت ن  هانیکه قباد لبخند بر لب از ن
 : دی پرس ی چشم از قباد برداشت و با تند

 ؟ یعوض  نیا  گفتی م یچ -

 . دیلرزی م شی بود و صدا  دهی رنگ از رخش پر هانین

 گفت!  کی اصالِن. اومد... اومد تبر  ی ... اوم... برادرزادهیچی... هیه -

 افتاد:  نیچ  شیهاچشم  ی و گوشه   دیحسام لرز  ی هاچشم  ین ین 

 ازش!  چوقتیه ی نگفته بود -

 نشست و لب زد: نداشت؛   ستادنیکه تاب و توان ا هانین

 حرفش نشده بود که بگم.  -

 . شدیفشرده م   شیهانشست و دندان  یصندل  ی کنارش رو حسام

بهش و چشم تو چشمش   ی ُزل نزن شیآرا  لویک   کی سر جات و با  یبتمرگ  یتونستی نم -
 !  ؟ینش

 لب باز کرد: ریمتح هانین

 حسا... م!  -
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 آلود گفت:انداخت و حرص  ی نگاه تند حسام

 حسام و درد... فقط ساکت شو!  -

. زدیتا اشک نر زدی پلک بر هم م دخترک به اشک نشسته و مدام ی هاچشم  ی کاسه
و نگاهشان   کردندی کنار گوش هم پچ پچ م یاوضاع بودند و گاه یمهمانان متوجه آشفتگ

پر از   ییهاالهیپ  شانیهابه لب داشتند و چشم  یتصنع ی بود که لبخند  ی به عروس و داماد
 خون بود.

عروس و داماد آماده   ی رقص برا جیمجلس را عوض کند. است نیالهه در تقال بود، جو سنگ 
سن    ی عروس و داماد را رو م،یمال  یبا رقص نور و آهنگ  کیتارمهین یی شد و در فضا
 فراخواندند.  

خاموش بود و نگاهشان   شانیهادو به اجبار از جا برخاستند و سمت سن رفتند. لب  هر
  یو خشم د یبلعیم هانی. بغض بود که نهیو گال پر از حرف  ییهابپا کرده بود. نگاه  ییغوغا

.  دندیرقصی و آهسته م  کیتمی . دست در دست هم، رشدیور مکه در وجود حسام شعله 
 و زمزمه کرد: دلب نشان ی رو ی تلخند هانین

 تن و توانم همه تو  یزندگ  ی ا -

 دل و جانم همه تو  ی ا یو دل یجان

 همه من  یاز آن ی من شد یهست تو

 شدم در تو از آنم همه من  ستین من

گونه ُسر خورد. حسام قلبش فشرده شد و   ی و رو  دیچشمش لغز  ی از گوشه  یاشک قطره
 آرام پلک بر هم گذاشت.  

 خراب بشه؟  مونیشب زندگ  نیتر قشنگ می چرا اجازه داد -

 بالفاصله جواب داد: هانیو ن  دیرا با تحسر پرس نیا حسام
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 !هامه یق  توو یختیچون تو بازم ماستا رو ر -

 کرد و گفت: ی اتک خنده  حسام

 هنوز تموم نشده مگه نه؟  -

اش پا بلند شد و نرم و آهسته گونه  ی پنجه  ی پلک بر هم زد و لبخندش کش آمد. رو هانین
 سوت و کف بلند شد.   ی . صدادی را بوس

اش راه  گونه ی که اشک رو ینیو ح  ختیلبخند و بغضش در هم آم ت،ی جمع انیم  ستاره
 : دی فشرد و پرس  یدست ستاره را به نرم یبا اخم کمرنگ مایود، لبخند بر لب داشت. نگرفته ب 

 شده ستاره؟ چه خبره؟  یچ -

 بغضش را قورت داد و لب از لب برداشت:   ستاره

 !هانین یعروس دوماد. طفل نی زهر کردن امشب رو به ا ، یچیه -

 شده؟  ی مگه چ -

 . گند زد به حال خوبشون! ادیازش خوشش نم چکسیاومد، ه هان ین یناپدر -

  ی میو مال  کالمی ب کی . موزشدندیسرو شام آماده م  ی برا   زهایمجلس بود و م یانی پا ساعات
به گوش   شانیهاخنده  ی صدا یصحبت مهمانان و گاه ی و زمزمه  شدی در فضا پخش م

 مایکه ن د یچرخی داده بود و نگاهش دور تا دور سالن م هیتک ی. ستاره به صندلدیرسیم
 گفت: 

  یکی! نیا شهی م شی شب عروس  دمیکه ازش شن یبا سرگذشت هان،ی مثل ن یکی جالبه!  -
 مثل من و تو... 

 داد: رونیو حبس شده اش را ب نی ناتمام ماند و نفس سنگ حرفش

 رو...  یعروس نیبهتر از ا  یلیمن خ کردیاگه بابام باهام لج نم -
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 تشر زد: نی ریمعترضانه کالمش را قطع کرد و ش  ستاره

ازدواج   یهردو با کس هانیمن و ن  نهیمهم ا  ؟یکن ی که بهش فکر م ه یچ نای...! امایعه ن -
 فکر نکن! زای چ نیبه ا گهی . توام دمی که کنار هم دار یمهم آرامش م، ی که عاشقش میکرد

مهمانان را   گر یو د  مایسالن حواس ستاره و ن ی از انتها ی مرد نیخشمگ ی دم صدا همان
هر دو  انیقباد را م ی قهی  تیکه با عصبان ی شان جلب شد به مردپرت کرد و نگاه همه
 :زدی م ادیدست گرفته بود و فر

 . یگ یکه به زن من چرت و پرت م یخوریگ*و*ه م  یلیتو خ -

  ظیو با غ درنگی و او ب کردی م یبار مرد عصبان ات یو جفنگ  دیخندیم  عقل یبلند و ال قباد،
با چند   گر،یبپا شد و اصالن و جوان الت د  ی اقباد فرود آورد. همهمه ی گونه   ی مشتش را رو

تاالر آشفته و در هم   ی ها بلند شده و فضاها و بچه زن غیج ی شدند. صدا ری مرد مهمان درگ 
رام و سهراب هر چه تقال کردند تا آشوب را آ اوشیو دار، حسام، حامد، س ری گ آنبود. در 
به   کی تحر  شتریها بقباد و اصالن، جوان  کیرک  ی هاو با فحش   شدندینم  یکس فیکنند حر
 ی مجادله گر ید ی اسمت سالن پناه برده بودند و گوشه  ک یها ها و بچه . زنشدندی دعوا م

  ی . صدادندی و مجلس را از هم پاش ختندیمردها بپا بود. اصالن و قباد آخر زهرشان را ر  نیب
ها پرت شده بود و  الهام و صورت غرق از خون سهراب، توجه همه را جلب کرد. حواس  غیج

شدند   دی ناپد یرفتند و طور رونیبرسد، از تاالر ب سی اش قبل از آنکه پلاصالن و دو نوچه 
 که انگار اصال نبودند! 

هر   و کردندی تاالر را ترک م ی خته یسالن آشفته و در هم ر ی گریپس از د یکی هامهمان 
سالن بود و   ی آشفته   تیبه وضع رهیآلود خاشک  ییها. ستاره با چشم کردی م ی کس غرولند

  شی برا هانی از حال رفتن ن آنکهی که غرولندکنان و ب د یرا د ی .  هستفشردی دندان م ریلب ز
  یبلند سمت درب خروج ی هاو با قدم  انداختیسرش م ی شال را رو اشد، داشته ب یتیاهم

 : گفتیو بلند بلند م  رفتیم
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!  ان؟یکجا بزرگ شده، کس و کارش ک  کنهی و نگاه نم کنهی م دای پ ابونیزن از تو خ یوقت -
توو مجلس   دونیچاله م  ی حضور اراذل اوباش و التا شهی... منی ا شهی م اشجهینت

 ما!   ی و به باد دادن آبرو ش یعروس

 اشیشانیپ ی هم فشرد. عرق رو ی انداخت و لب رو یتبه هس ینگاه چپ چپ  حامد
که هاج و واج اوضاع در هم   مای. رو به ندیکشی شعله م  شیهانشسته بود و چشم 

 گفت:  کردی را نگاه م یعروس ی خته یر

 . مارستانیبرم ب   دیو خانجون و ستاره رو ببر خونه. من با الهه و الهام با ز یشما عز  ماجانین -

 و مضطرب مخالفت کرد:  شانی پر ستاره

 !  امی نه عمو منم م -

 به دخترک انداخت و عتاب کرد:  ی نگاه تند حامد

ببرشون   مای با ن م؟یبسپر  یبازار به ک آشفته   نیرو وسط ا  رزن ی بچه نشو ستاره! اون دو تا پ -
 ! اریو حرف رو حرفم ن خونه

  یصندل ی رو حالی بود که ب هانین شینزد. دلش پ  یو حرف دی اش لرزآلود چانهبغض   ستاره
 . دادیرا ماساژ م شیهاشانه  فهیافتاده بود و شر 

 ستاره را فشرد و مستأصل لب زد: ی بازو ماین

 !  ستی ستاره، خانجونت حالش خوب ن می بر  -

  زیبود. عز  ستادهی ا زی و کنار عز سی صورتش از اشک خ که دیستاره سمت خانجون چرخ نگاه
هم   ی رو شی هاو لب زدیاز ترس دو دو م شیهاچشم  مرش،یو آلزا   یپرتبا تمام حواس 

 . ناچار سمتشان قدم برداشت و رو به خانجون لب باز کرد:دی لرزیم

 خونه!   می خانجون... بر می بر  -

 نگرانم!  مادر؟ دل  می کجا بر -
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 کالفه سر تکان داد: ستاره

تو رو خدا االن   می رو ببرم خونه. بر زیگفته شما و عز   ه،یعصبان یلیخانجون عمو حامد خ -
 زبونم الل.   شه ی م تونی زیچ هی

مدام  زی را گرفت و کمک کرد تا از جا بلند شود. عز رزنیپ ی بازو یبا درماندگ  صفورا
 داشت او را آرام کند.   یو ستاره سع زدی ا صدا مو سهراب ر  اوش یس  شیپسرها 

 کجاست؟ سهرابم کو؟! اوشی... سامینم -

عقب نشاندند. ستاره دلش   ی صندل ی بردند و رو  نیکه بود او را سمت ماش ی هر زحمت به
را   ری که داشت. تمام مس ی بود و حال بد هانین شی و تمام ذهنش پ شد ی چنگ واچنگ م

 دوخته و سکوت کرده بود.  ابانیعبوس و مشوش چشم به خ مایو ن خت یاشک ر  صدایب

 

 

ستاره که    شانیبر افکار پر  دیکشی شده و چنگ م  نیو سرما عج یشب با خاموش  یکیتار 
آلود  اتاقش چمباتمه زده و چشم به آسمان گرفته و مه ی نگران و آشفته کنار پنجره دل

 درنگی منتظر تماس حامد بود و ب زنگ خورد و فورا آن را برداشت. اشی دوخته بود. گوش
 تماس را وصل کرد.

 الو عموجون... -

 خوبن؟  زی چه خبر ستاره؟ خانجون و عز -

شون رو خوردن و به هر دوشون قرص دادم و  شام گرفت. شام  ر ی توو مس ما یآره، ن -
 شدن؟   یآقاسهراب، چ هان،ی. نامهینگران بق. دل دنیخواب

 و جواب داد:  دی کش یهوف حامد
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  گهیدو ساعت د یکی تا  م یِسُرمن؛ سهرابم سرش را پانسمان کرد ریو الهام خانوم ز هانین -
 خونه. میریم

 . حامد ادامه داد:د یبغض کرد و لب ورچ هانین ی برا  ستاره

هست. من   شتونیمرد پ هیراحت باشه  المیجا بمونه تا من خبگو امشب همون  مایبه ن -
 خونشون.  رمی م نایبا آقاسهراب ا

 راحت. التونیچشم عموجون، خ  -

 وارد شد.  مایبه در خورد و ن ی اکرد و تماس قطع شد. تقه  یخداحافظ یلحن غمبار با

 شد ستاره؟  یچ -

 خونه!  گردهیچون خودش برنم یبمون جانی عمو گفت امشب ا  مارستانن؛یهنوز ب -

 : دیسر جنباند و پرس  دییبا تأ  ماین

 ت؟ ی واسه شکا یحسام نرفته کالنتر  -

 آلود و المبار لب زد:بغض   ستاره

 ! دمینپرس دونم،ی نم -

 گفت:  ی با تلخند مایو ن دیکش یآه

 آرامبخش بخور بخواب.   هیجان، ستاره  روقتهی د -

 اش ُسرخورد. گونه   ی زانو بغل گرفته بود و اشک رو دخترک 

نگاه   هیحسام و بق ی تو چشا یداره؟! چجور  یاالن چه حال هانین یبخوابم، طفل تونمی نم -
. منم  هانمی منم مثل ن کنمی فکر م ن یاتفاقات بوده؟ مدام به ا نیاش باعث ا گذشته  یکنه وقت

 !  ندهیآ  نیر یش ی هاهراس دارم از خراب کردن لحظه شهیتلخم هم ی به خاطر گذشته 
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هش را باال گرفت و از جا برخاست؛  . ستاره نگاستادیسمتش قدم برداشت و کنارش ا  ماین
ها اشک از  دخترک شد و با شست  فیقاب صورت ظر ماین ی ها. دست ستادیمقابلش ا 

 برداشت.  شیهاگونه 

جاشو کردم. فکر کردم به باهات عهد بستم، فکر همه  یاومدم سمت تو، وقت یمن وقت -
تمام   دن یمطمئنم که داشتن تو ارزش چش نیو به ا  ادیب شیکه ممکنه پ ییتموم اتفاقا

  یرو اونقدر هانیو ن کنهی ازدواج م یداره با ک  دونستهی داره! حتما حسامم م ارو یاون تلخ
و حرف مفت   ی... نه بهم خوردن مهمونهانِ یاش حال بد ندغدغه  مدوست داره که االن تما

 !هیبق

ده بود، آرامش را در بند  ش ده یچیپ ماین ی هاتک تک کلمات صحبت  ی که ال به ال یعشق
گرم و پر تعشق کش آمد. نگاهشان   ی به لبخند ش یهاکرد و لب  قیبند وجود دخترک تزر

ستبر   ی نهیس  ی رو شیهارا آرام بر هم گذاشت. دست  ش یهابود و ستاره پلک   گری کدیقفل 
ه را  ستار ی لبها یپلک بر هم گذاشت و گرم مایبلند شد. ن پاها ی بود و آهسته بر پنجه ماین

  شیهاگونه  اریاختی بود و ب شی هادست  انیگونهاش حس کرد .صورت دخترک هنوز م ی رو
و  کردی را حس م مایقلب ن ی تند و کوبنده  ی هاستاره، تپش ی ها. دست فشردی م شتریرا ب

دست    انیآن قلب عاشق و تپنده را م  خواستی که انگار م یرا چنگ زد؛ طور راهنشیپ
 و ببوسد.   ردیبگ

دخترک سرخ و   ی هامخمور از هم فاصله گرفتند و گونه  ییهازنان و با نگاه دو نفس  هر
 دو رگه و مرتعش لب باز کرد:  یی با صدا مایدار بود. نتب

 برم.  دیکه صبح زودتر با  میآب بخورم، بخواب رمی م -

و   دیسف  راهنیشد که هنوز با پ دهیکش مایگفت و نگاهش دنبال ن ی الب باشه  ر یز  ستاره
اتاق گذاشت و سراغ   رونیبود و فقط کتش را از تن درآورده بود. قدم به ب یشلوار طوس
که با  د یرا د  مایبرداشت و به اتاق که برگشت، ن  یحامد رفت. شلوار راحت ی هاکمد لباس 

 است.   دهیباز دراز کشتخت طاق  ی ها روهمان لباس 
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! مال  یرو بپوش  ی اگه یلباس کس د ادیواست آوردم، البته اگه بدت نم یشلوار راحت  هی -
 عمو حامده. 

 زد. ی لبخند مچهیرنگ در دست ستاره انداخت و ن دیبه شلوار سف ینگاه ماین

 اما حامد ناراحت نشه!   اد،یمن بدم نم -

 راحت.   التیخ ست؛ین یجورن ینه ا -

. دیآن دراز کش ی فورا سمت تخت رفت و رو  از جا برخاست و شلوار را که گرفت، ستاره ماین
تخت   ی بعد لبه  ی الب نشاند. لحظه ی رو نی نمک  ی لبخند مایپتو برد و ن ریسرش را ز 

 .دینشست و پتو را کش 

 ! عوض کردم شلوارم رو.ری اون ز ی دختر خفه شد رون ی ب ایب -

را  راهنشیافتاد که پ مایلب به دندان گرفته بود و آرام پتو را کنار زد. نگاهش به ن ستاره
پهن  ی هاو تنومندش با آن شانه  می حج ی به تن داشت. بازوها یرنگ دی سف یدرآورده و رکاب

گل انداخته بود. آب دهانش را قورت داد و  شی هاو گونه دیدیمرتبه م نیاول ی را برا
 وار گفت: زمزمه 

 . خوابمی م نیزم ی رو ارمیتشک م رمی تخت بخواب، من م ی رو ایاس! بنفره  هیتخت  -

 و لب از لب برداشت:  دیتخت چرخ  ی رو ماین نگاه

 .  یشیم ت یاذ  نی. رو زمدی مهربونتر خواب جان یهم شهی م -

 دستپاچه لب زد: ستاره

 نصفه شب... ترسمیاوم... نه... م -

 و از جا برخاست تا چراغ را خاموش کند:  دیکالمش را بر  ماین

 هم نترس!   یز یاز چ فته،ینم یاتفاق چی نصف شب ه -
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 نه منظورم... -

 مهلت حرف زدن نداد و گفت:  مایهم ن باز

 نترس و بخواب.  یچیگفتم، از ه  یکه بود من کل یمنظورت هر چ -

خودش را عقب  توانستیجا که مرا خاموش کرد و سمت تخت برگشت. ستاره تا آن  چراغ
 برد.    شیو دست پ دی تخت غلت ی رو  مایبود. ن دهیچسب واری و به د دهیکش

 ! وار؟ی تو بغل د یریم جامن ی من ا ادی. دلت منمیجلو بب ایب -

 

بر   یاندک  یی. نور مهتاب روشنا دی را دور کمر دخترک انداخت و او را در آغوش کش دستش
  شیجزء به جزء صورت دلربا  ی رو ما،یمان نلرزان چش ینی ستاره انداخته بود و ن ی چهره 

را  اشیشانیو سرش را جلو برد. پ  دیدی دخترک م ی . دلهره را در نگاه معصومانه دیلغزیم
 و سرمست از استشمام عطر خوش تنش، لب از لب برداشت:  چسباند دلدارش   یشانیبه پ

 ی عاد یتقال دار نکهی. افهممیرو خوب م  یدلهره دار شم، یم کی هرموقع بهت نزد  نکهیا -
درست همون   شه،ی. همفهممی رو خوب م اد یترس تو وجودت م اریاختی اما ب ،یباش

 ی . من تا خودت نخوارسونمی نم بیکه من هرگز بهت آس اریب ادتیحرفمو   ن یها الحظه
 بارن یاول ی که خودت برا ی ابوسه  نیمثل هم ت. درسامی از حدم جلوتر نم چوقتیه

 و راحت بخواب دلبرک.  ری ! پس آروم بگی طعمش رو بهم چشوند

حل کرد و پلک بر هم   گاهشه یرا در آغوش امن تک ش یهاترس  ن،یریش   یبا تبسم دخترک 
در همان لحظه،  دی که شا یبه خواب رفت. خواب های گذاشت. آرام و فارغ از دلواپس

  دهیاز وجود دخترک پر کشکه  یرا داشت. آرامش  شی آرزو  هانیخسته و متورم ن ی هاپلک 
مشترک با   یشب زندگ  نیبود. در اول  دهیدرنورد  ابود و اضطراب سلول به سلول تنش ر

خون بود،   ی کاسه  شیهاانداخته بود و چشم  اهیاش خطوط سکه رد اشک بر چهره  یصورت
نداشت که  یبه عروس خوشبخت یاش شباهتاش گذاشته بود. چهره قدم به خانه 
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که  ود ب یعزادار هیشب  شتریلب داشته باشد. ب ی ن باشد و لبخند روگلگو شیهاگونه 
 بود. ختهیاشک ر   ش یخاک شدن آرزوها ی ها در عزاساعت 

رنگارنگ تزئين   یسوزن ی هاسه یسرخ و ر  ی هادرب سالن تا اتاق خواب را با گلبرگ  ی ورود
. وارد اتاق  دی چکیاش مبر گونه  ی سست بود و با هر قدم، قطره اشک شی هاکرده بودند. قدم 

آماده شده بود،   زیانگو خاطره  ییایرؤ  یساختن شب ی افتاد که برا ی اشد و نگاهش به حجله 
 اما... 

در  اشه یهق هق گر ی زانوها گذاشت و صدا ی نشست؛ سر رو واریو کنار د دی ترک  بغضش
 ...دی چیاتاق پ

را   ن یبه خانه برگشت. ماش ی بح نمانده بود که حسام پژمرده و دژم روص ی ده ی به سپ یزیچ
 ی رو  ی انداخت و تلخند ن یماش ی هابه گل  یشد. نگاه  ادهیپارک کرد و پ اط یداخل ح

 ی درب خانه ی نشست. سالنه سالنه سمت ساختمان خانه قدم برداشت. جلو شیهالب
سرک   رونیخاطر از خانه به ب  شانیپر   فهیشد و شر زدرب آهسته با د،یکه رس خانمفه یشر
 .دیکش

 شد؟  یسالم مادر؟ چ -

 شانه باال انداخت و المبار لب زد: حوصلهی ب حسام

 شه؟ ی عوض م یزیمگه چ یول  میکرد  تیشکا   ،یچیسالم. ه -

 دار لب از لب برداشت.و غصه  دیرا بلع شی جمع شده در گلو ی توده  فهیشر

 تنها باشم.   خوامی . منم نذاشت برم باال... گفت مومدین نیی پا ادیرو هرچقدر گفتم ب هانین -

 بود و لب باز کرد:   دهی حسام دو ی هابه چشم  اشک

 حق داره!  -



 2 خواهر خوانده

 
355 

 

مستأصل و متأثر به دنبالش  فهیها را باال رفت. نگاه شرانداخت و با رخوت پله  ریبه ز  سر
ظلمت و  قفل چرخاند و وارد خانه شد. خانه غرق در ی را تو دیشد. حسام کل دهیکش

را فشرد که به محض روشن   دیبود. سمت اتاق خواب رفت و وارد اتاق شد؛ کل یخاموش
 و گفت:   دیدر هم کش هره تخت، چ ی رو هان یشدن چراغ، ن

 خاموشش کن!  -

داد. کتش را از تن   رونیو پرصدا ب ن یناچار چراغ را خاموش کرد و نفسش را سنگ حسام
اش جا انداخت و تن خسته را هم همان راهنشیتخت انداخت. کراوات و پ  ی درآورد و رو

 یدلدار ی برا یدل چکدامی. هد ی و بغضش را بلع دیتخت رها کرد. طاق باز دراز کش ی را رو
  نیسکوت زهرآگ  هان،یمرتعش ن ی را مچاله کرده بود. صدا شاننداشت. آوار غم قلب  یگرید

 بر خانه را در هم شکست:  حاکم

محال بود... من هر جا برم، هر جا باشم باز همون   ی ! آرزویخام بود تصور خوشبخت الیخ -
و   می دنبالشه. که مثل بختک افتاده رو زندگ  هیبه سا هیبدبختم که اصالن سا هانین

ام؟  حس ی دیو از پشت بهم خنجر نزنه. د ادیتنم بلرزه که ن دی با شهیبره... هم خوادینم
به قلبم؟ دستش   رسهی زنت هم که باشم، کنارت هم که باشم بازم دست اصالن م ی دید
رد زخمش   نی اگه تا قبل از ا ،کردی م یتنمو زخم شهی ام بده! اگه همبهم که شکنجه رسهیم

 ...موندی رو تنم م

 ادامه داد:  هیگر انی نکرد و هق هقش بلند شد و م یصبور  گری د اشک

 .مونهیقلبم م ی زخمش تا ابد رو ی امشب جا -

اش فرو  پهن و مردانه ی نهی. دخترک سر در سدشی و به آغوش کش دیسمتش چرخ  حسام
 وار لب باز کرد: و مالمت  د یلرزیحسام م  ی . صداختیری برده و اشک م

که اونقدر آرزوش رو   یخاک بر سر من که نتونستم مواظبت باشم. که اجازه دادم شب -
از خودم  نقدر یا  چوقتی... ههانیدلت ن ی برا رمیرو خراب کنن. بم ی و منتظرش بود یداشت
 بود.  ومده یبدم ن
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 به زحمت نفس گرفت و تقال کرد حرف بزند:  هانین

تو رو هم به   یزار دارم و زندگ تو لجن شهی. منم که رینداشت یریحسام... تو تقص نو ینگو ا -
 . دمیگند کش

را زد و چراغ را روشن کرد.   دیاز جا برخاست. کل ظی دخترک را از خود جدا کرد و با غ حسام
و   ده یتخت دراز کش ی رو  ،یدوخت که با بلوز شلوار راحت هانینگاه غضبناکش را به ن

و وادارش کرد به   دیرا کش  شی فت و بازو. سمتش رکردی نگاهش م ر یآلود و متحاشک 
 زد:  شرت شیهابه چشم  رهینشستن. خ

سرت رو باال    دیکه با  ی ! مرداوِش یتو س ی شه یمن؟ ر   ایزاره؟ هان؟! تو تو لجن یک  ی شه یر -
  دهیکه کش ییهای مرد پدرمه! الزمه برات از زحمتاش، از سخت نیا یو با افتخار بگ   یریبگ

  ادتیرفته؟  ادتیبوده؟ هان؟! حرف خودت رو  ی حاال پدر من ک  ؟یدونی خودت م ایبگم  
پدر من باعث و   ی! گفت؟یی تاوان گناه پدرش رو بده اون تو یقراره کس  گها یرفته بهم گفت

 بوده.   اوشیس  ی ایتمام بدبخت یبان

از   یانداخته و لب به دندان گرفته بود. حسام درمانده و ته ریشرمزده و نادم سر به ز  هانین
 اشنهینبض گرفته بود. نفس در س شیهاقه یو شق زدی ُغل م شیهاخون در رگ  ،ی غرور هر
 و لب از لب برداشت:  سوخت یم

وسط سرزنش بشه    نیقراره ا  ینمک به زخمم نپاش دختر. اگه کس  هاته یتو رو خدا با گر -
اون   از خودش خجالت بکشه دی با  یاون منم، اگه کس دهی داره تاوان م  یاون منم، اگه کس

  بتیپدر من اون همه مص تی نجات داد، پدرت به خاطر جنا ی منم. پدرت، مادرمو از بدبخت
رو دادم چکار  یعروس نیتو که قول بهتر  ی چکار کردم؟ من برا ترشدخ ی من برا یول د،یکش

 بودم. کی شر  مونهی جاش تا ابد رو قلبت م یکه گفت ی کردم؟ منم امشب توو زدن اون زخم

به   یی حسام صدا ن یتند و خشمگ ی هاشده بود و جز نفس  رهی بر فضا چ نی سهمگ  یسکوت
دور گردن    شیهاو دلسوزانه نگاهش را باال گرفت و دست  مانیپش هانی. ندیرسی گوش نم

 را بوسه باران کرد و گفت: شیهاحسام حلقه شد و او پلک بر هم فشرد. دخترک گونه 
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حرفارو   نی. تو رو خدا اگفتمی ارو نماون حرف شدمی الل م یاله د،یحسام جونم ببخش  -
اصالن و قباد که  ی خوشبختم. اصال به درک، به جهنم به گور بابا یل ینزن. من کنارت خ

 جدامون کنه.  تونهینم یچیکه ه م،یمن و تو االن کنار هم نهیخراب شد. مهم ا یعروس

  یینماخودش و او پاک کرد. لبخند دندان ی هارا از حسام جدا کرد و اشک از گونه خودش
 ی قهیچند دق  نیکه انگار نه انگار تا هم زدیمشتاقانه حرف م  یها نشاند و طوربر لب 

 . سوزاندیچطور تا مغز استخوان حسام را م زشیانگغم  ی هاحرف  ش،یپ

ام. گرسنه یحساب م؛یشام نخورد  شبیکه د میاز عزا درآر یدل هیاول  می پاشو... پاشو بر -
تا خود صبح برنامه   یواسه شب عروس یکه تو اون روز گفت ییهاسراغ برنامه  میبعدش بر 

 !  ی دیچ

و   دی. دخترک اما باز خودش را عقب کشدیرا در آغوش کش هانیو ن  دیخند اریاختی ب حسام
 و شور اصرار کرد: اقیبا همان اشت

تزئين شده و خوشگل و  ی های خوراک نقدریا  خچالی... پاشو حسام. تو  گهی پاشو د -
 ...می کدومش رو بخوره. پاشو بر دونهیخوشمزه هست که آدم نم

 لب از لب برداشت: زدی که خنده در آن موج م یبا لحن حسام

 ندارم.  یچیه ی . االن حوصلهستیجون توو تنم ن هان یبه خدا ن -

 . ختشانیحسام فرو برد و در هم ر ی موها انیپنجه م هانین

و غصه و همه   ی. خستگمی ری دوش بگ میبر  یی... اصال پاشو دوتا رمتایمن سر حال م -
 . رهی م ادمونی یچ

 کشاند... رونیجا برخاست و به اجبار حسام را دنبال خود ب از

 *** 
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از مقابل  ی اکرد و دلش آشوب بود. حال بد دخترش لحظه یقراری ب  ایشب را لع تمام
حرف بزند،   هان یرفت و خواست برود و با ن راه پله ن یی . بارها تا پاشدیدور نم  شیهاچشم 

  کیآنکه صبحانه بخورد، تنها   یآماده شد. ب الطلوعی اما هربار مهتاج مانعش شد. صبح عل
رفته بود، اما   شانی می قد یرفت. اصالن از محله  رونیو از خانه ب  دینوش ی استکان چا
 داده بود.   ایرا به لع دشی آدرس جد

عقب نشست. کاغذ را دست   یصندل ی رو ایمتوقف شد و لع ابانیزرد رنگ کنار خ یتاکس
 جوان داد و گفت:  ی راننده 

 آدرس آقا. نی دربست ببر ا -

  بایتقر ک یصبح بود و تراف  ی ه یبه کاغذ انداخت و حرکت کرد. ساعات اول ینگاه راننده
  ایمتوقف شد و لع ی اهخان د یمقابل درب سف نی بعد، ماش یراه افتاده بود. ساعت ینیسنگ

 را برداشت و سمت راننده گرفت:  هیکرا ف،یسر مرتب کرد. از داخل ک  ی را رو اشی روسر

هرچقدر   هی . کراگردمی باز برم د؟یساعت منتظر بمون  مین هی  دیتونیدست شما درد نکنه. م -
 . کنمی بشه حساب م

 به ساعت انداخت و لب زد: ینگاه راننده

 . مونمی . منتظر مستین یمشکل -

  آنکهیب  دینکش ی. طولستادی شد. زنگ خانه را فشرد و به انتظار ا ادهیتشکر کرد و پ ایلع
 جواب بدهد، در باز شد.  فونیاز آ یکس

به چشم    ینه چندان بزرگ  اط ی. حدی خانه سرک کش اط یدر را باز کرد و داخل ح اط یاحت با
  دیچرخیم  اط یداخلش پارک بود. همانطور که نگاهش دور ح یرنگ ی اه سمند نقره خورد ک 

به   یخاکستر  دی راه راه سف ژامهی آمد. پ  رونیاز خانه ب شخندیدرب سالن باز شد و اصالن با ن
 رنگ.   یآب یراهنیپ ری پا داشت و ز

 طال...  ایبال... لع ای اومده! لع یک  نیبه به... بب -
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رو ترش کرد. در را پشت سرش بست و لب و دندان بر هم   ایقهقهه زد و لع مشمئزانه
 را باال برد. شی فشرد. سمت اصالن قدم تند کرد و صدا 

که   یوسط مجلس جفتک انداخت ی اومد ؟ی کرد شب یبود د ی... چه کاریعوض وونیح -
 و... دخترم  یچرا عروس ؟یچ

و   دیاش کوباصالن با دست به شانه بود و حرفش تمام نشده بود که   دهی اصالن رس مقابل
 به عقب هولش داد: 

من که  ی گ* و* ه نزن تو اعصاب وامونده  ی... اول صبحیمافنگ ی کهی ببند دهنت رو زن -
 توو... ای. بینیبی بد م

 ناچار به دنبالش راه افتاد. ایگرداند و لخ لخ کنان سمت خانه برگشت. لع رو

 ! ؟یداریاز سر من برنم  چرا دست ؟ی خوایم یاز جون دخترم چ  -

ها گذاشت. فندک را جلو برد و  لب  نیرا ب گارشی و س دیرنگ لم ی امبل قهوه  ی رو اصالن
 داد:  رونی زد و دودش را ب گاری به س یرا روشن کرد. خونسرد ُپک گاریس

  نیاتفاقا باش! ا نیمنتظر بدتر از ا  ا ی تی سر خونه زندگ  ی گردی برم ایقبال هم بهت گفتم؛  -
 فقط هشدار بود. 

 نندازم!  سی باش، نامردم اگه لو ندمت! اگه تو رو دست پل الیخ نی به هم -

 را باال برد:  شی پوزخند زد و صدا اصالن

 .نمیبب جان ی ا ایقبا... د! ب -

لب داشت و دستش را   ی رو ی. لبخند کجستادی اتاق باز شد و قباد در چارچوب در ا درب
 گرفت و گفت:  گاریاز س  یگریرد. اصالن کام دتن ک  گاه هیتک

 ا؟ یانداخت زندان لع یقباد رو ک  -



 2 خواهر خوانده

 
360 

 

 !« هانیزمزمه کرد:» ن شدی م دهی که به زحمت شن ییو با صدا  دی لرز ایلع ی هالب

 : دی داد و باز پرس رونیتند ب یرا با نفس  گاریس دود

 بود؟  یحکمش چ -

 سکوت کرد و اصالن لب زد:  بارن یا ایلع

 ابد بود مگه نه؟   -

 مرتعش جواب داد:  ییبا صدا ایلع

 آره!   -

 از جا برخاست و چشم تنگ کرد: اصالن

 هان؟!   کنه؟ی چکار م جان یپس االن ا  -

. سرش را به گوش  ستادیعبور کرد و پشت سرش ا ایلع ی کش آمد و از کنار شانه لبخندش
 گفت:   دیکرد و با تأک ترک ی او نزد

شده! چون پشتم به کوه بند شده!   قیچون عموش که من باشم با ُدم کلفتا رف جاستن ی ا -
 !اینترسون لع  یپس منو از زندون و هلفدون

 :دی ابرو نشاند و پرس نی را دور زد و سمت قباد رفت. اخم ب ایلع

 ...یگفت ی از زندان خالص شد ادمهی ؟یکنی چکار م هانی با ن یقباد تو گفت -

 بود گفت:  دای که نفرت در آن هو یی تمام نشده بود که قباد با صدا   حرفش

انداخت. گفتم حکم حبس ابد رو واسه خودش   یکه عرب ن ییجا فرستمش ی گفتم م -
 ! چمیپیم

 و اصالن گفت: دی لرزیبود. زانوانش م  دهی به تپش افتاده و رنگ از رخش پر ایلع قلب
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 از زبون خودت بشنفه! ا یلع خواستمیرو م  نا یتوو اتاق قبادجان. هم یبر یتونی م -

 لب گفت: ر یز قباد

 چشم عموجون.  -

 و لب باز کرد:  دی مبل لم ی و به اتاق برگشت. درب را که بست، اصالن رو دی پاشنه چرخ ی رو

 مرد عمله!  زنه؛ی حرف مفت نم یشناسی گفت؟! قباد رو هم خوب م یکه چ ی دی شن -

 اشاره کرد و لب زد:  ایسر به لع با

 ن یبش -

 پا انداخت. ی که اصالن پا رو کردی نگاهش م ران یناچار مقابلش نشست و ح ایلع

. توو  رهی گی م شتریب ی برگرد. کارم گرفته، تو برگرد  گمیکه م ستمیعاشق چشم و ابروت ن -
  هیزن که  هیزن مثل تو کاربلد.  هی! ینه هر زن یزن دارم، ول هیبه  ازین  شرفتمیکارم واسه پ

به نفع هردومونه...  تو  ا،یلع  ی جور آتو ازش داشته باشم که منو نفروشه! به نفعته برگرد
کار نداشته   هانیکنه. قباد گوش به فرمون منه! من بگم به ن یبرگرد تا دخترت راحت زندگ 

 باش، نداره.  

  شیهاگونه ُسر خورد. لب ی و اشک از سوک چشمش رو  کردی آلود نگاهش مبغض  ایلع
 شده در گلو آزاد ساخت.   ریرا از پس بغض اس شی و صدا د یلرز

   ؟یلعنت یترسی م ی! از لو رفتن چیقیبا ُدم کلفتا رف یگی مگه نم -

  ییهایی. واسه جا به جا خوامی م شرفتیگفتم زن رو واسه پ  نمیا یول  قمیمعلومه که رف -
 ندارم! شویی که من توانا

 : دیمستأصل نال ایلع

 اصالن، توبه کردم!  تونم ی من نم -
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در  داد. چهره  رونیداد و فشرد؛ نفسش را پرصدا ب  رونیب شی هالب نی زبانش را از ب اصالن
 کرد: یو دهن کج  دیهم کش

 ی کرد ینقش باز هانیکه واسه ن ی زر نزن... توبه کردم! واسه من جانماز آب نکش . انقدر -
  یرفتیم  ی دادی خبر داره توو خودت مواد جا م  هان ینه؟! ن یو طاهر  بیباورت شده ط
  یرفتیم یذاشتی تو شکمش مواد م ی دیدزدی خبر داره بچه ُمرده م هانیشهرستان؟ ن

   ؟ یاریرو در م هاسه یقد  ی شهرستان؟ حاال واس من ادا

 گفت: شیهاهق زدن  انی ها گرفت و بغضش شکست. مدست  انیصورتش را م ایلع

 ! ی کردیتو مجبورم م ،یلعنت ی کردی تو مجبورم م -

اش را اشاره  شد. انگشت   شتری ب اشیشانیپ ی هان ی را باال انداخت و چ شی ابروها اصالن
 باال گرفت: 

هنم. اونقدر  ج فرستم ی رو با هم م هانیمن تو و ن ایبرگرد   ای! کنمیاالنم من مجبورت م -
سرت رو بفرستم باال دار... آب خنک که  یبخور یگ*و*ه اضاف  ی ازت مدرک دارم که بخوا

حساب تو با منه، حساب   ی... برنگشتچیکه ه ی. برگشتدمی سهله! بهت چند وقت فرصت م
 با قباد!  هانین

 لب زد: یبا زانوان سست از جا برخاست و با درماندگ  ایلع

 ازت متنفرم اصالن... خدا ازت نگذره! -

 خانه را ترک کرد. جانیسست و ب ی هاانداخت و با قدم  ریبه ز  سر

 *** 

 ییطال  دیسف  نیس. هفتد یرسی به مشام م یبهار و تازگ  ی سال بود و بو  قیدقا نی آخر
. ستاره مقابل  دیرقصیم یتنگ بلور انیسرخ م ی شده بود و ماه  دهی از سالن چ ی اگوشه 

تن داشت و دامن   ی و بند دیبه خودش انداخت. تاپ سف  یو نگاه ستادیاتاق ا  ی قد ی ه نیآ
بود و   ختهیها رشانه ی بلند و مواجش را آزادانه رو ی . موهابودزانوها  ی که تا رو ی اسه یپل
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عطر به مچ   یکرد و کم لیتکم  ییهلو  یرا با رژ لب ششیسر داشت. آرا   ی رو ی دیتل مروا 
 زد.  اشنه یس ی گوش و رو ی ها، الله دست 

  لیتحو ی لحظه ی به خاطر سدرا، از پدر و مادرش دور بود و خانجون و حامد هم برا امسال
را   مایو انتظار آمدن ن  زدیسال منزل سهراب و الهام رفته بودند. دخترک در سالن قدم م 

 ی هاگونه  ی . دست روختی فرو ر ی . زنگ خانه به صدا در آمد و دل ستاره ُهردیکشیم
دکمه را فشرد و در باز شد.  ما، ین ری تصو دنی رفت. با د فونیو سمت آ  دی ُسرخش کش

  ییکادو ی بسته  کی و  ینی ریش ی اسرخ، جعبه  ی از رزها ی با دسته گل مایبعد، ن ی الحظه
 کوچک وارد خانه شد و ستاره به استقبالش رفت.

 .  دیدخترک را در آغوش کش فیرا از هم باز کرد و تن نح شیهادست  ماین

 . شهی م  لیسال تحو گهی ساعت د می ! نی اومد ری چه د -

و لب   دیرا بوس  شیموها  ی رو ما یرا گفت؛ ن نیداشت و ا مایپهن ن ی نه یس ی سر رو  ستاره
 باز کرد:

 ؟ ی ریرو ازم بگ نایا ی خواینم زم، ی بود عز کی تراف -

 ی و بسته  ینیری ها، شرا باال برده بود و ستاره با لبخند از او فاصله گرفت. گل  شیهادست 
 را از او ستاند. ییکادو

 خودت رو. یدستت درد نکنه، به زحمت انداخت -

برهنه و خوش   ی شد. پاها  دهی نگاهش دنبال دخترک کش ما یآشپزخانه رفت و ن  سمت
کمر آمده بود و با   ی که تا رو یمواج ی موها د؛یسف  ی اسهی تراشش با آن دامن کوتاه و پل

 لبش نشاند و گفت:  ی لبخند رو دیلغزی کمر م ی هر قدم دخترک رو

 . ادیبهت م دی دلبرک! چه سف  ی شد مثل فرشته  -

 را باال انداخت: شی ابرو ی تا  بارطنت یگذاشت و ش یستالیها را داخل گلدان کر گل   ستاره
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   ه؟یفرشته ک  -

 ب داد:جوا  ی ابا تک خنده  ماین

 . گمیرو م یآسمون ی فرشته -

  مایگذاشت. ن نیسهفت  زیم ی را همراه کادو آورد و رو  یستالی و گلدان کر دی خند زیر  ستاره
دستش را  ماینشسته بود و دخترک خواست به آشپزخانه برگردد که ن نیکنار هفت س

 گرفت. 

 نرو.  ییکنارم ستاره، جا نیبش -

 . امیم ارمیو شربت ب ینیر یبرم ش -

 لطفا. نیبش خوام، ی جز حضورت رو نم یچیاالن ه -

در عمق آن نگاه خسته   شدیماند که غم را به وضوح م  ماین ی هابه چشم  رهیخ نگاهش
 او را در آغوش گرفت.   درنگی ب مای. آهسته کنارش نشست و ندید

 . دیکشیم قیعم ی هاو نفس   فشردیرا در آغوش م دخترک 

 ... چته؟ ماین -

 ... دلتنگت بودم. ستی ن یزیچ -

داد  حیکرده، اما ترج قراری آشفته و ب  نقدریرا ا ماین ، یجز دلتنگ یزیچ دیفهمی خوب م ستاره
فاصله گرفت و   مای. از نردیآرام بگ   یکم مایدر آن لحظه فقط سکوت کند و اجازه بدهد ن

و   شدیم  دهید ماین ی هادر چشم  یسرخ ی هااو به گردش افتاد. رگه ی چهره  ی نگاهش رو
 زده بود. محزون لب باز کرد:  رونیب یکم ونهگ ی هااستخوان 

 !ی ... چه الغر شد ماین -

 کرد و گفت:  ی اتک خنده  ماین
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 کم شده!   گارممی بخدا معتاد نشدم؛ تازه س -

 را فشرد. ماین  ینیو با دو انگشت نوک ب دی خند ستاره

. حاال یکن ی کار م ی ادیز نهیا  کنار. منظورم یبه کل بذار دی با  گارمیس ،ی نگفتم معتاد شد -
 . ادینم نیآسمون زم  فتهیخورده عقب ب هی  مونی عروس

 یفیاش نشست. ستاره با اخم ظر چهره  ی و گرد غم رو  دیخشک ماین ی هابر لب  خنده
 :دی پرس

 زدم؟ ی شد؟ حرف بد  یچ -

 .میزنی رو روشن کن. بعد حرف م ونی. پاشو تلوز شهی م لینه... االن سال تحو  -

نگاهش به  مایرا روشن کرد. ن ونیمردد از جا برخاست و کنترل را آورد و تلوز   ستاره
  شی هااشک به چشم  ی. هر از گاه کردی م ری س گرید  ییبود، اما حواسش جا ون یتلوز 

تقالها و   نیاز ا  چکدامی و ه کردیمهارش م یدر پ یپ ی هاو او با پلک زدن  دیدویم
شاد در فضا    کیموز  ی شد و صدا  لیماند. سال تحوی دور از چشم دخترک نم های ودخورخ
  کی گرم و عاشقانه سال نو را به هم تبر ی ارا در آغوش گرفتند و با بوسه  گریکد ی . دیچیپ

  رونیبا ب کردی که نوازشش م  ینیدخترک گذاشت و ح ی گونه  ی اش را روگونه   مایگفتند. ن
 لب از لب برداشت:  قیعم یدادن نفس

تنهام  یط یشرا چی ! فقط قول بده... قول بده توو هیلیدوستت دارم ستاره... خ یلیخ -
 . باشه؟ ینذار

 متعجب لب زد: دخترک 

 ...! ماین -

  رونیب مای. خودش را از آغوش ن کردیآن را حس م ی بغض داشت و ستاره به خوب شی صدا
. خوردی تکان م ش یگلو بی و س شودی که فکش منقبض م دیدیو نگاهش کرد. م دیکش
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. دست  کردی بود که دخترک آشکارا حسش م ن یآنقدر سنگ ماین ی بغض نشسته در گلو 
 : گذاشتاش گونه   ی لرزانش را باال برد و آهسته رو

   ما؟ یشده ن یچ -

 ؟ ی دی قول نم -:دی و باز پرس د یچک ماین ی گونه ی اشک رو قطره

 بند دلش را پاره کرد. مایاد و اشک نتکان د نیناباورانه سرش را به طرف دخترک 

آرامشم رو از تو   ی تنهات بذارم؟ نفسم به نفس تو بنده. همه  دی چرا با ما؟ین یگی م یچ -
 ؟یزنی حرفارو م نی شده که ا یدارم. چ

 زد و گفت: ی تلخند ماین

 تر بشه.  سخت   نیاز ا یلیخ  طمونیشرا   دیشا  -

 و نامفهوم سر جنباند: گنگ

 چطور؟  -

 داد و گفت:  رونیب  ینینفس سنگ ماین

 خوادی م به،یهفت پشت غر  ی واسم درست کرده. مثل آدما   یبده ستی بابام توو شرکت ل -
 که ازم داره رو بذاره اجرا!   ییهاسفته 

 : دی و پرس دیابرو در هم کش ستاره

 بهش؟  ی داشت یمگه بده -

روند   میبگ  نکهیا ی و برا تهیبودم و بابام اون موقع گفت فرمال پارسال از شرکت وام گرفته -
راحت سفته دادم به  الیشده، چند تا سفته بده بهم که ضامنت بشم. منم با خ یط یقانون

 االن...  یبابا و گفتم همه عالم دشمنم بشن، بابام هوامو داره ول

 نگران آب دهانش را فرو برد و لب به پرسش باز کرد:دل  ستاره
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 .گمی ها رو مچقدره؟ سفته  -

 گفت: ی لبخند مچهینگاهش کرد و با ن حرفیب ی الحظه  ماین

   ؟یباز کن تو ه یهد ی خوای نم -

 : دیحرفش را گرفت و نال ی ملتمسانه دنباله  ستاره

 ... بگو چقدره؟ ماین -

 برد:  شیهم گذاشت و دستش را پ ی پلک رو ماین

 منو بده!  ی دیزود باش... ع -

 از جا بلند شد. ی دیجواب دادن نداشت و ستاره با ناام  قصد

 .امیاالن م -

دستش لبخند زد   یی پاکت کادو دنیبا د  مایکه برگشت. ن د ینکش یسمت اتاق رفت و طول 
 و گفت: 

 که از دست دلبرم باشه. ی د ی چه برسه ع اره؛یگرفتن منو سر ذوق نم  ی دی مثل ع یچیه -

 مایرا دستش داد. ن هیهد  ما،ین ی گونه  ی رو ی اکنارش نشست و با نشاندن بوسه ستاره
قرمز   ی ها پوشال  ی رنگ را از ال به ال د یاسپرت و سف راهنیپاکت را باز کرد و پ درنگیب
 .  دی کش رونیب

 دستت درد نکنه. چه خوشگله!  -

 !  ؟ی گرفت  یچ نمی. حاال من ببیدوسش داشته باش دوارمیقابل تو رو نداره. ام -

.  افتی یگر ید ی را باز کرد و داخل جعبه ییکادو  ی به دندان گرفت و مشتاقانه جعبه  لب
 داد: رونیگردن کج کرد و نفسش را ب
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باز   دی ... چند تا باگستید ی جعبه   هیجعبه هم   نیاالن تو ا  دونمی! من که م ماین ی وا -
 کنم؟ 

 با خنده جواب داد:  ماین

 !  نیرو داخلش رو بب یقبل ی درب اون جعبه  یخز شده ول نمدوی م -

 درب جعبه را نگاه کرد که نوشته شده بود:  داخل

 ... رسدی هامان مبهار خنده   یآخرش روز -

 با عشق ایب پس

 .میبغضمان را رد کن فصل

  ی بعد ی باز کردن جعبه  ی برا اقش یستاره نقش بست و اشت ی هابر لب نینمک ی لبخند
 که داخل دربش نوشته شده بود:  یخال ی اشد. جعبه   شتریب

 کنم  یبودم تا با او زندگ  یبه دنبال کس -

 کنم.  یزندگ  توانمیکه بدون اون نم افتمیرا  یکس

 : ی بعد ی و باز جعبه کردی م بشی ترغ شتر ی جمله ب هر

 قرارمی مِن عاشق ز عشقت ب -

 گل   ی و من مجنونم ا  یلیچون ل تو

ساده نوشته شده بود   ی »دوستت دارم« دیسف ی تکه کاغذ ی که رو آخر ی جعبه  تیدر نها و
 و گفت:  دی داخلش بود. لب گز ییستاره نشان و کوچک طال  ی جفت گوشواره  کی و 

 چرا...؟ تیموقع نی ...! تو اماین -

 حرفش شد:  ی سر کج کرد و مانع ادامه ماین
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 رو! ناقابله...  کیکوچ ی هاگوشواره   نیدلبرک، نه ا  گرفتمی طال م سی واست سرو  دیبا  -

 : دشی را بغل گرفت و بوس مایخوشحال و پرشور ن ستاره

 و قشنگه، اصال ازت توقع نداشتم. یهم عال  یلیخ نی ا -

. بدون تعلل از جا برخاست و سمت آشپزخانه رفت.  ارمیب ینیر یبرم شربت و ش  گهید االن
را هم کنارشان داخل   ینیری و ظرف ش  ختیر هاوان ی را داخل ل خی ی هاو تکه یشربت زعفران

کاناپه  ی رو  ماین دیبرداشت و وارد سالن شد که د اط ی را با احت ینیگذاشت. س ی انقره  ینیس
. انگار  دی هم لرز ی رو شیهادلش نشست و لب ی برده است. غم تو ابشو خو دهیدراز کش

 خسته و غرق در خواب بود.  نقدریبود که ا دهی روز نخوابچند شبانه 

 ماین ی . دلش برادیدراز کش یقال ی تر، وسط سالن و روآن طرف   یآورد و کم یبالش
 ماین ی روزها  نیا ی هایو عذاب وجدان داشت. خودش را باعث تمام سخت سوخت یم
 رفته رفته گرم شد و خوابش برد.   شی ها. پلک دانستیم

به اطراف انداخت و   یکاناپه جا به جا شد و پلک باز کرد. نگاه گنگ ی رو  مایبعد ن یساعت
کاناپه  ی فورا رو   تشی موقع یادآوریستاره آمده بود. با   شی سال پ  لیتحو  ی آمد برا ادشی

تاپش   ی قهیو   دهی. دخترک به پهلو خوابدی نشست و ستاره را وسط سالن غرق در خواب د
باال رفته   یپا انداخته و دامنش کم ی بود. پا رو  انیتنش نما  یسمت افتاده و کم ک یبه 

و خوش فرم دخترک، نفس را  حبس کرده بود. آهسته از جا برخاست   ی تن بلور دنیبود. د
رفت، اما   شی لب داشت و دست لرزانش آهسته پ ی رو ی و کنارش نشست. لبخند محو

ت فرو برد و در سکوت  دخترک متوقف شد. آب دهانش را به زحم ی بازو  یکی درست نزد
را آزاد کرد و   شی. صدا دیرا هم شن  ش یگلو بی رفتن س نییباال و پا   ی محض خانه، صدا

 گفت: 

 جان... ستاره خانوم... دلبرک...  ستاره  -

لب نشاند و به پشت   ی لبخند رو  مای ن دنیو از هم باز شد. با د دی ستاره لرز  ی هاپلک 
 . دیغلت
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 !  دمی بودم،خواب دهیل خوب نخوابمنم شب قب ی دیخواب دمید  د،ی ببخش -

 اش را نوازش داد و لب زد:ها گونهپشت انگشت  با

 تو ببخش خوابم برد.  ، ی کرد یکار خوب -

 را گرفت و سر از بالش برداشت. مقابلش نشست و گفت:  مایدست ن ستاره

 ارم؟ ی. بچسبه ی م ی بعد از خواب، چا گهیاالن د  -

 و جواب داد:  دی نرم خند ماین

 . اریب -

  ی کشان سمت آشپزخانه رفت. سماور داغ بود و فورا دو فنجان چا ازهی جا بلند شد و خم از
  یراهنیپ ی هاو دکمه  ستادهیلباس ا یب ی با باال تنه   مایو به سالن برگشت. ن ختیدار رهل

 ی را رو ین یسو جلو رفت.   دیتا بپوشد. نگاهش را دزد  کردی داد بود را باز م هیکه ستاره هد
 : دیپرس بستی را م راهنیپ ی هاهمانطور که دکمه   مای گذاشت و ن زیم

 چطور شدم؟  -

 لبش کش آمد.  ی را باال گرفت و لبخند رو نگاهش

 !نیسکنار هفت  میر یبگ یسلف  دیو با می ِست شد گهی... االن دی شد یعال -

 ؟ ی هاتو دوس ندارگوشواره  -

 و گفت:   دیلب گز  ستاره

 خودت بنداز گوشم!  ایمعلومه که دوست دارم، ب -

آورد و   رونیرا از گوشش ب ی احلقه ی هادخترک را کنار زد. گوشواره  ی موها مای رفت و ن جلو
  یزیر ی گوشواره را که بست، بوسه   نی. قفل دومختیکوچک را به گوشش آو ی هاستاره 

ا هم زد و باز هم  ر ی بعد ی هم گذاشت. بوسه   ی صورتش نشاند و ستاره پلک رو ی رو
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ستاره ُسر خورد او   ی هاشانه ی از رو اریاختی ب ماین ی هانشان نداد. دست  یدخترک واکنش
. کردیتنش را نوازش م ی جا  ی جا شیهامست عطر خوش تن دلبرش شده بود و دست 

عاشق و پرخواهش   ی هاو تقال داشت چون موم در دست   فشردیهم م ی ستاره پلک رو
  راهنشی. پردیقرار بگ یکم یزباعشق  نی با ا ماین قراری بلکه دل ب رد؛ینرم باشد و آرام بگ ماین

  شیپ  یاهیتند شده بود. ناگهان س شی هاو نفس دیتپی م امانیرا چنگ زد. قلبش ب 
آلود مقابل نگاهش جان گرفت و  شبق  یبرافروخته، نگاه ی اچشمانش رنگ باخت و چهره 

. تمام تنش منقبض شد و لرز به جانش افتاد. دی چیگوشش پ مشمئزکننده در ییهاخنده 
که  یخشک! تمام حال خوش  یسرد شد و مثل تکه چوب ماین ی هادست  ریز  رهتن ستا

 ی های لیو س دیرا عقب کش شیهانگران ستاره را نگاه کرد. دست و دل د ی داشت از سرش پر
 دل نگران و آشفته لب از لب برداشت:  زد،ی به صورت دخترک م یپ دری نرم و پ

. ستاره نگام کن. چشاتو باز کن دی نترس. ستاره ببخش زمیستاره... ستاره جان... عز -
 منو...  نی! بب مایدلم. منم ن  زیدلبرک... ستاره عز 

پلک از هم باز کرد   آمدی م رونی ب نهیاز س یدار که به سختو کش  قیعم ی هابا نفس   ستاره
 هق هقش بلند شد.   ی و صدا د ی کش شیبه گلو چنگ  یو بغض وحش

 ... ببخش گلم! یاله رمیجانم نفسم... بم زم،یجانم عز  -

در سکوت گذشت و ستاره   ی. لحظات ختیری فشرد و اشک م ماین ی نه یسر به س دخترک 
 خش دار و گرفته بود:  شی گذاشته و صدا ماین ی زانو ی آرام گرفته بود. سر رو

کنم، اما نشد! دست خودم  ی دم آروم باشم، باهات همراهکر یسع یلی... خمای ببخش ن -
 . ستین

 و گفت:  دیکشی دخترک م ی موها ی را نوازشگونه ال به ال ش یهاانگشت  ماین

سرت گلم، تو ببخش که مالحظه نکردم. ببخش که حواسم به حال تو نبود و ازت  ی فدا -
 .یداشته باش  تیغافل شدم. من بهت قول داده بودم کنارم امن
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باشم، تا   ی تا عاد کنمی دارم. قبولت دارم. بخدا دارم تمام تالشمو م  تی... امنمایدارم ن -
 عشقم کم نذارم و اونو به... ی برا ی اگهیفراموش کنم. تا بتونم مثل هر دختر د 

 حرفش شد.  ی دخترک نشست و مانع ادامه  ی هابر لب  ماین ی اشاره  انگشت

تالشت رو هم   نم،یبی... حال بدت رو منمیبیستاره! دارم م ی! تو برام کم نذاشتسیه -
به   نقدریکه مثل تو باشن و حالشون بد بشه ا  ای لیخ دی. شا ی. پس کم نذاشتنمیبیم

 !  ی دیمشکل رو هم شکست م نیزود ا  یلیمطمئنم خ دونم،یندن. م یخودشون سخت

 شد و لب زد:  ترض یستاره عر  لبخند

شبا بدون قرص  یکم کردم. بعض یلیکه مصرفش رو خ یآرامبخش ی مثل ماجرا -
 اما با فکر تو!  خوابم،یم

 و ادامه داد:  دیخند  زیر

 تو؟!  ی بود  یآرامبخش ک  -

 لب باز کرد: مایو ن دندیخند  نی دو نمک هر

خوب که مطمئنم بهت   ی جا  هیببرمت   خوامیپاشو دختر... پاشو برو لباس بپوش. م  -
 ! گذرهی خوش م

 :دی متعجب پرس  ستاره

 خوب کجاست؟ خوش بگذره؟  ی جا -

 حدس بزن!  -

 لب زد:  یرا جمع کرد و با اندک تأمل شی هالب  ستاره

 !  ستیجاها که خوب ناون  ی. ولزننیکه معموال به بزرگترا سر م  دیروز اول ع -

 مردانه سر داد و گفت: ی اتک خنده  ماین
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دو تا بهمون   ن یما هم گوهر! پس با وجود ا ی شما سدرا و خونه ی ... خونهدونمی آره م -
 فکر کن.  شتری. حاال بگذرهی خوش نم

 شانه باال انداخت و لب کج کرد:  ستاره

 .گذرهی عمو حامد و الهه بهم خوش م ش ی پ ای هانیحساب فقط خونه ن نیبا ا  -

 و گفت:  کردی دخترک را نوازش م ی هاگونه  ماین

تلخ و   ی هااس، خاطره من و تو پر از خاطره  ی جا که برا هیبذار از اونجا بهت بگم...  -
. دی قلبم واست لرز  بارن یاول ی که برا یی. جاادیعشق م ی جا که قدم به قدمش بو هی. نی ریش
! چقدر دل گنده و  اسله یپ لهیشی دختر چقدر مهربون و ب نیا  ایگفتم خداکه با خودم  ییجا

 ! تپهیو متفاوت با تمام عمرم م گهیجور د هیکه حس کردم قلبم  ییمهربونه. جا

 را بر هم زد. شیهانشست و دست  ماین ی مشتاقانه رو به رو  ستاره

 ما؟ ی... رجب... آره ننایا خانومن یریش   ی جاده... روستا -

 سکرآور باز شد و پلک بر هم زد:  ی ابه خنده  ش یهالب ماین

 .شهیخوشحال م یلیخ م یخانوم. مطمئنم بدونه نامزد کرد ن یریش ی خونه میآره، پاشو بر  -

 *** 

باز اتاق به داخل قدم گذاشته   ی نم خاک و سبزه از پنجره  ی گرفته و بو  دنی بار یبهار باران
سرد از اضطرابش بود.   ی هادست  انینشسته و فنجان داغ قهوه م هانیابل نمق ایبود. لع

خط    شیاصالن برا نکهی. از ادیپا و آن پا داشت تا چطور حرفش را بزند و از رفتن بگو  نیا
انداخت که  هانیبه ن یو نگاه دی از قهوه نوش یکرده. کم  دشیو قباد تهد دهیو نشان کش

 کنان لب باز کرد: بود. ِمن ِمن   ونیتلوز  ی غرق در تماشا

 گفت؟  یبهت چ  یمادر... قباد شب عروس گمی م -

 از داخل پاکت درآورد و دهانش گذاشت. ی بر نداشت و پفک الیچشم از سر  هانین
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 راجع به اون شب حرف بزنم مامان!  خوامی نم گهید -

 مکث کرد و گفت: یاندک  ایلع

 . ترسمی مه! من از قباد، از برگشتنش ماما مه -

 نگاهش کرد و با تحکم لب زد:  هانین

  فرستمشونی دماغ بشن م ی مو یلیازش! قباد و اصالن خ ترسمی نه مهمه، نه م -
 قباد رو فرستادم.  شیکه پنج شش سال پ ییجاهمون 

. اونم همون  یکمک گرفت سیتو از پل زدی قباد داشت منو م هان؛یشد ن  یاون موقع شانس -
گرفته چکار کنه که  ادیافتاد. االن اصالن پدرسوخته   ریجنس داشت و گ  نشیموقع توو ماش

 اش!. قبادم شده نوچه فتهیبه دردسر ن

 زد و با تمسخر گفت:  ی پوزخند هانین

  یرفتیرفته م ادتیداده.   ادشیکاره نبود؛ قباد   نی اصالن؟ اصالن ا ایقباد شده نوچه   -
 . کردی آب م ی جنس دزد دادی و به خودش زحمت م کردی هنر م ی لی! اصالن خیکلفت

 هانیچون ناقوس به صدا درآمد و لرز به تنش انداخت:» ن ایاصالن در گوش لع ی صدا
 ...« دونه؟یم هانین ؟ی دادی توو خودت مواد جا م دونهیم

 کرده اگه... دمی اصالن! تهد شیبرگردم پ خوامیمن م -

 و عتاب کرد:  دینگاهش کرد. ابرو در هم کش یتند و عصب هانیرا گفت و ن نیا ایلع

  ؟یچیآخرش ه دمیهمه دردسر کش نیخمار؟ ا  شهی هم ی ای همون لع یکه باز بش  ی برگرد -
اگه   ایسر خونه اول؟ بخدا لع می شد که باز بر   دهیخراب شد، به گند کش  می شب زندگ  نی بهتر

 .بخشمتی نم چوقتی... هچوقتیه یبر

 گفت:  صالیبا است ایلع
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 دردسر بشم واست.  خوامی. نم گمی بخاطر خودت م هان یبه خدا ن -

 :دیاز جا برخاست و پرده دران ظیبا غ هانین

خراب شد،   م یمواد زده به سرت؟ من پام چالق شد، عروس ی خودت هوا ا یبه خاطر من؟  -
 بشه؟   خواسته یم یچ  گهی . دومدمی کوتاه ن

سرخ   ی هاچشم  نی وارد خانه شد. نگاهش ب د یو حسام با چند پاکت خر خانه باز شد  درب
 : دی در گردش بود و پرس هانین  ن یو صورت خشمگ

 شده؟ چه خبره؟  یچ -

 خشمش را فرو خورد و لب زد:  هانین

 ... ستین یمهم  زیچ -

 ها را از دستش گرفت.  حسام قدم برداشت و پاکت  سمت

 . مینمون کی که خانوم، توو تراف یستیآماده ن -

 گذاشت و گفت:  زیم ی ها را رو پاکت  هانین

 . میآماده بشم بر  رمیاالن م م؛یمونی نه نم -

 :دی پرس  ی بلندتر ی و با صدا  رفتی اتاق م سمت

 دارن؟  امگه یبه جز من و تو مهمون د  -

 و گفت:  ختیآو  یجالباس  ی ا روکتش ر حسام

بدن. حامد   یسدرا و ستاره رو آشت خوانیسجاد رو هم دعوت کردن. م ی آره، خانواده  -
 کنه. شی راض تونهیم قهیبا ستاره رف هانیگفت ن

 زد و لب به تمسخر باز کرد:  ی لبخند  مچهین هانین
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به   گمی به ستاره م نم یخداها خبر ندارن من برم اونجا اون داداش نامردش رو ببهه! بنده  -
 !  ه؟یاغهی چه ص یرو! آشت یوحش   یبزنش عوض  خورهی بگو تا م ماین

 لب به مالمت باز کرد: حسام

افتاده.   ییتوو خانواده جدا  یجورن ی سخته ا ؟یمعرکه بش  اریب شیآت ی خوا ی م یچکار دار -
 وقته به خاطر سدرا و ستاره نتونستن همه دور هم جمع بشن. یلیخ

 از جا برخاست. رو به حسام گفت:  ایدرب اتاق را بست و لع هانین

 ؟ ی ندار یکار ن؛ییپا رمی پسرم من م -

 .یمهمون میری م میاما دار  د،یباش مون ش یپ شتریب شدمی نه. خوشحال م -

 لب نشاند و جواب داد: ی رو  یلبخند نرم ایلع

 .نی پسرم، راحت باش دونمی م -

 وار گفت: رفت و زمزمه  لیتحل شیدرب شد و حسام به دنبالش قدم برداشت. صدا  کینزد

به  کنهیم ی تند یدوست داره، گاه یلیشما رو خ  هانین یبود، ول یچ  انیجر دونمی نم -
 . شهیم یتراماحی من بهتون ب ی ام اگر توو خونه . من شرمنده دی ریدل نگ

 جواب داد: یزد و به نرم ی تلخند ایلع

 نی به دل گرفتن ا ی برا  ییهستم که جا هانیبدهکار ن نقدریپسرم. من ا دونمی م -
 .  ستیبرخورداش ن

حسام سمت اتاق رفت و در   ا،یرفت. با رفتن لع رونیکرد و از خانه ب یخداحافظ  ریبه ز  سر
و با لبخند به کت شلوار    بستی رنگش را م ی کاربن ی مانتو ی هادکمه هانیرا باز کرد. ن

 تخت گذاشته بود، اشاره کرد:  ی همرنگ مانتواش که رو

 کت شلوار رو بپوش.  نیا  ایب -
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 داد و لب زد: هیدستش را به چارچوب در تک حسام

  ،یبغض کرده بود؟ دختر خوب تو که هواشو داشت یبه مادرت اونجور یگفت یچ هانین -
 ! گهی احترامشم نگه دار د ،ی کمکش کرد

 لبخندش را جمع کرد و گفت:  هانین

 .شهینم  ری. دلگدونهی بعدشم اون اخالقمو م گه،ید کنهی م میعصبان -

 تکان داد: نی قانع نشده بود و سرش را به طرف حسام

 .هانیرفتارت ن ست ی درست ن -

 و ادامه داد:  دیکش یقیعم نفس

 . شمی آماده م امیم رم یدوش بگ رمی م -

شدند. باران   ادهی صفورا خانم متوقف شد و هردو پ ی حسام مقابل خانه   ن یبعد، ماش یساعت
بود. حسام   ری و هوا خنک و دلپذ  شدی بند آمده بود، اما عطرش هنوز در فضا استشمام م

 : دیبه گوش رس فونیحامد از آ ی صدا  دینکش یزنگ را فشرد و طول 

 . نیاومد! خوش یآب ی سالم مرغ عشقا -

 لبش نشست و گفت:  ی رو یلبخند کج حسام

 بنداز.   کهیبعد ت  میسالم. بذار برس -

 جلوتر آمد:  هانیو ن د یحامد به گوش رس زیر ی خنده  ی صدا

 با تو!  دونمیحامد؛ امشب من م ی گور خودت رو کَند  -

بود و چند   هانیدست ن از شکالت ی اشدند. جعبه   اط یباز شد و وارد ح کی ت ی با صدا درب
 ی جعبه دن ی جعبه گذاشته بود. حامد متبسم به استقبال آمد و با د ی رو  ی شاخه گل داوود

 ها لب باز کرد:شکالت 
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 مغزداره!  ییآخ آخ... نگو که شکالت کاکائو -

 را باال انداخت و گفت: شیابرو  ی تا هانین

 .یهمونه که گفت قایدق -

 حامد موج زد و ادامه داد: ی در صدا خنده

 ؟ یدونستی م نی شد  یقشنگه، زوج جذاب یلی لباساتون خ -

 شکالتارو واسه ستاره آوردم.  نی من ا  یهم بگ یتو هر چ یول دونستمی که م نویا -

وارد   رد،ی بگ هانیجعبه را از ن  ی فندو حامد تقال داشت تا با تر  کردندیکه بحث م  همانطور
به تن   ی گلدار بلند  راهن یچانه سنجاق زده بود و پ ریز  ی دیسف  یخانه شدند. صفورا روسر

آمد و همراه   رون یبود، از آشپزخانه ب ییرا یپذ لی داشت. الهه که مشغول آماده کردن وسا 
به  یها را به صفورا داد و نگاه گل  هانیکردند. ن یآمدند و احوالپرس  الصفورا به استقب

 :دیاطراف انداخت؛ پرس 

 !  نمشیبیستاره کجاست؟ نم -

 ها اشاره کرد و گفت: اتاق ی به راهرو صفورا

 انگار نه انگار. میزنیخوابه! هر چقدر صداش م -

  ی وارد اتاق ستاره شد. ستاره دمر رو صدای سمت راهرو رفت و آرام و ب درنگی ب دخترک 
گذاشت   یپاتخت  ی بود. جعبه را رو ختهیصورت ر ی رو  شانشیپر  ی بود و موهاتخت خواب 

را از داخل   یجلو رفت و آهسته گوش ن یپاورچ نی . پاورچدیلب کش ی زبان رو  طنتیو با ش
کنج اتاق پنهان کرده   ی مطالعه یو صندل  زیم نیکه خودش را ب یآورد. در حال رون یب فشیک 

به آهنگ شده بود را با   لی شده و تبد   کسیم هاغ یاز انواع ج یبیکه با ترک  ییبود؛  صدا
 . دیو هولناک از جا پر  جی در اتاق پخش کرد. ستاره گ یبلند و ناگهان  ی صدا

 خدا... ای -
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  شی به تن داشت و موها یرنگ  ی. تاپ شلوارک نارنجدیوحشتزده سمت درب اتاق دو  
رفت، به او   رونی که ستاره از اتاق ب نی . همدیو دنبالش دو زدیقهقه م هانیه بود. نآشفت

دور کمر ستاره حلقه شد. دخترک تعادلش را از دست داد و هر دو   ش یهاو دست  دیرس
و مات و مبهوت   دیها دواتاق  ی سمت راهرو داهاص  دنیافتادند. حامد با شن نیزم

 .کردی نگاهشان م

 ه؟ شده؟ چه خبر  یچ -

تازه متوجه شده بود چه   هانین ی هاخنده  ی خودش کنار زد و با صدا ی را از رو  هانین ستاره،
 .  دیکوبی م هانیبه بازوها و پشت ن یدر پ یآرام و پ ی هاافتاده. با مشت  یاتفاق

 .زدمی. داشتم سکته میروان  ی وونه یزهرمار... د -

اش را کنترل کند. هر دو از جا برخاستند و ستاره  لب به دندان گرفته بود تا خنده  حامد
 پشت سرش واردشد.  هانیغرولندکنان به اتاق برگشت و ن

 تخت نشست و گفت:  ی لبه  دهیرنگ پر  ستاره

 ! یکنیم  یخرک  یباز شوخ خورم ی قرص اعصاب م یدونی... مهانی ن یبدجنس یلیخ -

 به دماغش انداخت: ینیرا برداشت و چ  هاشکالت ی جعبه هانین

شکالت بخور سرحال   ایبسن کم!    نی... خجالت بکش با ا خورمی برو بابا قرص اعصاب م -
 .ی ایب

 ابرو باال پراند و چشم درشت کرد:  ستاره

 ؟ یآخ جون شکالت مغز فندق -

 بله... قابل شما رو نداره!  -

ها را برداشت. پوستش را باز کرد و داخل دهانش  از شکالت  یکیجعبه را باز کرد و  بالفاصله
 گفت:   هانیگذاشت که ن



 2 خواهر خوانده

 
380 

 

 ! کنه؟یبدبخت توو آشپزخونه کمر بسته کار م ی الهه  ی دیتا االن خواب  یکشی خجالت نم -

 جمع شده جواب داد:  ی هابا دهان پر و لب  ستاره

روستا، شب هم همونجا    می رفت مایبا ن  روزی. ددمیاصال خوب نخواب شبیاوم... م... د -
 ! ی. امروز برگشتم هالک بودم از خستگمیموند 

 اد؟ یامشب م ماین -

 هشت شب بود.  کی به ساعت انداخت که نزد ینگاه ستاره

 بشه.  داشیکم کم پ دیهر جا باشه با  گهی آره، االن د -

 جلوش!  ی نباش جیاومد شکل هو  یکه وقت گهیپس پاشو آماده شو د -

 ی زنگ خورد. شماره  اشیچپ چپ نگاهش کرد و خواست لب باز کند که گوش   ستاره
با   هانیتماس را وصل کرد. مشغول صحبت شد و ن دی بود و پرسشگر ابرو در هم کش کزادین

 جلو آمد و آهسته لب زد: دنشیرفت. صفورا با د  رونی برداشتن چند دانه شکالت از اتاق ب

سر صحبت رو باز کن و   واشی   واشی مادر... برو توو اتاق  انیدارن م نای دختر گلم، سجاد ا -
 داره!  ی ازت حرف شنو  یقشیوقت. رف هیبه ستاره بگو سدرا اومد جار و جنجال نکنه 

 جواب داد: ی با تلخند هانین

 .نمک یم شیراض رمی اما چشم. به خاطر شما م دم،ی هر چند تمام حق رو به ستاره م -

 و لب به عطوفت باز کرد:  دی دخترک را بوس یشانیپ صفورا

 .بال ی مادر. چشمت ب ینیبب تیاز جوون ریخ یاله -

. به اتاق  دی اش را بوسها را در  دست صفورا گذاشت و گونه شکالت  یق یبا لبخند عم هانین
 داد. رونیب یکه برگشت ستاره همزمان تماس را قطع کرد و نفس
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باهام گرم گرفت و گفت دلم تنگ شده،   ی! کلنایا یشرکت هست  ی، منشبود کزادیخانوم ن -
 حرفا!   نیسر بزن و از ا  ایب

 رو ترش کرد و با انزجار گفت: هانین

اونجا بود خوِن همه رو   یهست هیجا! قبال اون  امیب کنمی حال نم یدمت گرم ول یگفتی م -
شرکت از    سنی بنو  دیهم اضافه شده! سر در شرکت با  سی. حاال که پارمکردی م شهی توو ش

 ها!  افتاده  لیدماغ ف

 !  ؟یاونجاست؟ تو از کجا خبر دار سیمگه پارم -

 گفت:  یینمابا لبخند دندان هانین

 !  رونیب  کشمی زبون مهتاج م ری منم از ز گه،یم فه یبه شر ادیم شهیم  یهر چ یهست -

 لب زد:  ی او با تک خنده   دیلب گز  ستاره

 اره؟ یتو راه واست خبر ب ی ! مهتاجم  کشوند آیفضول   ی ! از اون عروساهانیتوو روحت ن -

 : دی و پرس دی خند ی نخود هانین

 ؟ ی گفت ی چ کزادی حاال به ن -

 رفت و جواب داد: شیهاستاره سمت کمد لباس  -

 . ادیرو گرفت که فردا ب جان یآدرس ا ام؛ی گفتم نم -

 گفت:  هانیرنگ را از داخل کمد برداشت و رو به ن ی شمی ز یشوم

 . امیلباس عوض کنم م رون،ی پاشو برو ب -

 لجوجانه جواب داد: هانین

 . می منم دارم. عوض کن با هم بر ،یتو دار یبرو بابا... هر چ -
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 داد و لب زد: رونیب ینفس  یبا کالفگ  ستاره

 !گهی سمت د هیبرگرد   ن،یمن نش ی حداقل صاف روبرو  -

چانه گذاشت و همانطور که ستاره   ری نازک کرد و روگرداند. دست ز ی پشت چشم هانین
 بود؛ لب از لب برداشت: شیهالباس  ضی مشغول تعو

 ش؟ یبخشی اگه سدرا بهت بگه غلط کردم، شکر خوردم م گمی م -

 و جواب داد: کردیرا مرتب م اشقهیتن کرده و   زیشوم  ستاره

 ... سدرا واسم ُمرد!  اهیصد سال س -

  یمجبوره اون هیآدم به خاطر بق  ییوقتا  هی یول گفتم،ی م ون ی. منم بودم همیآره، حق دار -
...! پنج تا یهست  نی! مثال همزامونهی عز زیعز آ،ست ی ما ن زیکه ازش متنفره رو تحمل کنه. عز

به خودم بود   !خانوادهیب گهیبهم م  گردهی انگشتمم عسل کنم و بذارم دهنش آخرشم برم
زن که توو تمام   نیترمهربون  اس؛فهیخب مادرش شر  یول کردمیو پتش م تش زدمیم

دوسش داره   فهیکه دوسش داره. منم چون شر فهی شر  اد، یبدم م ی! من از هستدمی عمرم د
 پس دوسش دارم.

 داد. رونی و پرصدا ب ن ی سنگ ینفس ستاره

و رگ  ! مغزمزامونهیعز زی! دوسش داره، دوسش دارم، عزهان؟ین یگیم یچی فهمیخودتم م -
 ! یزنی حرفارو م نیکه ا ی بگ ی خوای م یچ نمیبه رگ نکن صاف برو سر اصل مطلب بب

 گفت:  وقفهی برگشت و رو به ستاره تند و ب هانین

بدن! صد در   تونی تا آشت جان یا  انیکه مامان بابات امشب با سدرا م نهیاصل مطلب ا -
 کنم. تی بهم گفتن راض ینه، ول یبگ دم ی ق مصد بهت ح

 لب زمرمه کرد: ریماند و ز  رهیخ هانیزده نگاهش به نبهت   ستاره

 !جان یا ادیب کنهیغلط م  یلیسدرا خ -
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 ابرو کج کرد: هان یو ن دیرسی به گوش م یاحوالپرس ی سالن صدا از

 اومدن فکر کنم!  -

 و صورتش از خشم سرخ بود. دیجوشی ستاره م ی هادر رگ  خون

 بره!   دیسدرا هم با  اد؛یبرو... برو بهشون بگو ستاره نم -

 توننی نه بابات، نه سدرا نم گهی و د ی ستاره! حاال که خداروشکر ازدواج کرد الیخی ب -
 ! گهی د ایخوردن افتاده. کوتاه ب زیکنن. اونم که به چ تتیاذ 

 کرد: از کف داد و لب به اعتراض باز اریاخت ستاره

 . دمی سدرا منو کُشت! مرگ رو جلو چشام د هان؟ین ی خوایازم م یچ یفهمی م -

 : دیبه گوش رس حانهیر ی به در خورد و صدا ی اتقه

 داخل؟  امیجان... دخترم. اجازه هست بستاره  -

 را باال برد و عتاب کرد:  شیصدا   ستاره

 نه! تا سدرا هست، نه!  -

 لب غرولند کرد: ری از جا برخاست و ز هانین

 !وونهیعه زشته د  -

وارد اتاق شد و نگاه   حانهیکرد. ر یاحوالپرس حانهی درب رفت و با باز کردن درب، با ر  سمت
 ملتمسش را به ستاره دوخت: 

 کن!  یبهت بد کرده! تو ببخش، توخانوم دونمیمادر دورت بگرده؛ م -

 زد:آلود لب وبغض  دی دخترک لرز  ی هالب

 محاله... محاله ببخشمش!   -
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. ترک کرده،  مونی نداشته؛ اما االن خوبه، خوبه و پش ی عیدخترم... به خدا سدرا حالت طب -
کنه سدرا   دیی هم گفته اگه دکتر تأ ترایم ی. حترهی م یداره جلسات مشاوره و روانشناس

 !  گردهی خوب شده، برم

 لب نشاند و ابرو باال انداخت:  ی رو ی پوزخند ستاره

 خبر نداره سدرا باهام چکار کرده مگه نه؟!   ترایم -

 مضحکانه سر داد و گفت: ی اخاموش ماند و لب به دندان گرفت. ستاره تک خنده  حانهیر

رو   دیکنم تا سرپوش بذار یکنم. آشت یآشت  نیخوای م گردمی گفته برم ترا ی ! چون منهیهم -
 سدرا! ی کارا

 شانه خماند. ی سر رو  یبا درماندگ  حانهیر

سدرا   ،یتنم ی بزنم درد داره! تو پاره  یلی تو بگو چکار کنم ستاره؟ هر طرف صورتم رو س -
کردم تا   ترایزدم تا ترک کرد، تا مشاوره رفت. التماس م شی و به آب و آتهم هست. خودم 

. حاال که خودتم  گردمی برم ،یمشاوره و خوب بش   یبه سدرا گفت اگه بر یچند کلمه تلفن
تموم   بت یمص نی . بذار ارهی . بذار سدرا هم سر و سامون بگی کرد ازدواجهزار مرتبه شکر، 

 ... دمی بشه مادر. بخدا ُبر

 مرتعش ادامه داد:  یی با صدا هیگر انیجا کنار در نشست. مشکست و همان  بغضش

اونم دل خوش کرده   بود، ترایسدرا رو درک کن. اونم عاشق م  ،یحاال که خودت هم عاشق -
.  یبه خدا حق دار ،یتو حق ندار گمی م داغون شد. نمازش قهر کرد، بچه  یبود بهش. وقت

 اما سدرا رو به من ببخش، به خاطر من ببخش. 

 ستاره گذاشت. کنار گوشش پچ زد:   ی هاشانه  ی جلو رفت و دست رو هانین

 گرفت به خدا!   شیآت گرمی. جای ستاره کوتاه ب -
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و   دیلب کش ی به اشک نشسته بود و بغضش را فرو خورد. زبان رو شی هاچشم   ستاره
 گفت: 

 کنمی . وانمود مامیاما به خاطر شما کوتاه م  بخشمش؛ینم  چوقتی توو دلم ه -
 .نی! فقط همدمشیبخش

 را گرفت. لب به عطوفت باز کرد:  شی رفت و آهسته بازو  حانهیسمت ر هانین

  هی  رونیب   می. پاشو بر شهیشاهلل درست م... انینکن خانوم سپهر تیاذ  نقدریا خودت رو  -
 .ادیبه صورتت بزن. ستاره هم آرومتر بشه م یآب

تخت   ی رفت. ستاره لبه  رون ی از اتاق ب هانیبا رخوت از جا برخاست و همراه ن  حانهیر
شده در قفس گلو را رها کرد و    ریها گرفت. بغض اسدست  انینشست و صورتش را م

 گفت:  ری شد. باز شدن درب اتاق را حس کرد و همانطور سر به ز یباران شیهاچشم 

 تنهام بذار لطفا...  هانین -

رفته باشد، اما تخت تکان خورد و متوجه شد که او   هانیاتاق بسته شد و تصور کرد ن درب
. دیکش ینیه  ماین دنی ه با د بزند ک  یهنوز نرفته و کنارش نشست. سر بلند کرد حرف

نگاه پر از تعشق و آرامش را به او دوخته بود   مای. ن دی لرز ش یهاسکوت کرد و لب ی الحظه
 ی نه یس ی گرفت و سر رو ی در بغلش جا یمعطل ی آغوش باز کرد. دخترک ب  شیو برا 

 و کنار گوشش نجوا کرد: دی لغز شی موها ی ال به ال  ماین ی هاستبرش گذاشت. پنجه

 باهات حرف بزنه. ادیب خوادیو م مونهیپش گهیباهام حرف زد. م سدرا -

 : دی پرس مایسکوت کرده بود و ن  ستاره

 اد؟ یبگم ب -

 و لب زد:  دیکش رونیب مایسر از آغوش ن دخترک 

 باهاش تنها باشم.  خوامی کنارم باش؛ نم -
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آن منصرف شد و   کیگفت. خواست از جا بلند شود که   ی آهسته پلک زد و »باشه«ا ماین
انگشت اشاره و   انیاش را مچانه مایکه ن کردیباز نشست. ستاره پرسشگرانه نگاهش م 
 و گفت: دیلب کش ی خنده زبان رو  انیشست فشرد . سرش را که عقب برد، م

 !ی دی طعم کاکائو م -

 وار لب باز کرد: دشها پوشاند. چنو صورتش را با دست  د ی خجول خند ستاره

 شکالت خورده بودم...!  دی... ببخشییا -

 و لب باز کرد:  دی بلند خند ماین

 رو هم امتحان کنم!   ی اگه ید ی هابود. مشتاق شدم طعم  یهم عال یلی اتفاقا خ -

در رفت. به پشت سر نگاه کرد و   یکی تا نزد مایلب به دندان گرفته بود و ن نیشرمگ  ستاره
 گفت:  وارطنت یش

 ! گهید ی ها... قسمت گهید ی هاطعم  -

رفت.   رونی از اتاق ب مایو متکا را برداشت تا سمتش پرت کند که ن دیکش ی اخفه  غیج ستاره
  نی سنگ یو نفس دیتب دارش کش ی هاگونه  ی . دست روستادیا  نهیاز جا برخاست و مقابل آ

به  ی اگرفت. تقه  دنیتپ ی مچ دستش لمس کرد و قلبش بنا ی را رو  هیداد. رد بخ رونیب
و سدرا، شانه به  مایتنش نشست. درب آهسته باز شد و ن هدرب اتاق خورد و عرق ب

 و آب دهانش را فرو برد. ختیبودند. قلبش فرو ر ستادهیهم مقابلش ا ی شانه

 ی از آن عالقه یبود. خبر یهر احساس از  یزده و خال خی سدرا و نگاهش سرد،  ی هاچشم 
بود. سدرا   ستاده یمقابلش ا  احساسیب ی اخواهرانه در وجود ستاره نبود و مثل مجسمه 

را   شیها و به زحمت لب  ستادیبه عقب برداشت. سدرا ا   یجلو آمد و دخترک قدم یقدم
 تکان داد: 

 منو؟!   یبخشیم  ؟یبخشیم... م -
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 ی با لرزش شیها. لبد یجنب نیو سرش آرام به طرف کردی نگاهش م حرفی ب  ستاره
 گفت: منده یمحسوس از هم باز شد و گال 

 یبفهمم چقدر حالت بد شد وقت   تونمیچون م بخشمی رو آره، م ی کتکم زد نکهیا -
  نکهیبه خودش و خانواده زده! ا ی اخودش، چه ضربه  ی جایخواهرت بابت اعتماد ب ی دیفهم

هضمش   تونمی رو م یاز شرم خالص بش یخواستی م نکهیا  یرو آره، حت ی باهام قهر بود
 اما... شمت،بهت حق بدم تا ببخ یجور هیکنم و 

 بلندتر شد: یکم شیراه گرفت و صدا  شی هاگونه   ی رو اشک

من   یگفت  نکهی! بابت ا بخشمتینم ی که بهم زد  یبابت تهمت چوقتی... هچوقتیاما ه -
گرون تموم شد واسم سدرا. تو    یلیحرفات خ نیهستم... ا ایلیبا خ یشدم! که گفت  یعوض

   ؟ یشناخت یجورن ی. منو ا ی تو با من بزرگ شد ،ی برادرم بود

  ستاده یا ی اآلود و مسکوت گوشه که اخم  مایو با اشاره به ن  دیدست کش شیهاگونه  ی رو
 زد:  بیبود، نه

اما تو   ؛یو خام  یادگ س ی گذاشت پا  دیرو فهم انمیجر یبود و وقت بهیهفت پشت غر ماین -
ازت   چوقتیدلم ه یول شهیزخمم پاک م  ی هم رو هیبخ ن یا ی ! جا؟ی چ ی که برادرم بود

 . ی که اون حرفارو زد شهی پاک نم

 لب زد: ریسدرا سر به ز  

حرف باد هواست... تو  !  تیزدم تو عصبان یحرف  هی. کننینم راتیتوو دعوا حلوا که خ -
 ببخش!  

 زد و گفت:  شخندین ستاره

  گهید  چوقت،یه دمیام پناه آورده بودم که فهمدعوا نداشتم. من به خانواده یمن با کس -
حرف   یگ ی که م نیمامان. هم یکنم! نه تو، نه بابا و نه حت هیبه شماها تک دی نبا چوقتیه
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داشتم.   ی من چه حال دی دینفهم چوقتی هکه شماها  کنهی بهم ثابت م شتریباد هواست، ب
 .  نیددرکم نکر چکدومتونیه

 گفت:  یتصنع ی تازه کرد و با لبخند ینفس

بفهمه تو با من   ی کس میمن برگردم خونه و نذار نیخوای نداره. شما م ی اده ی حرفا فا نی ا -
بر فراموش کردن اون   لیخونه، اما اومدنم دل امیباشه. من امشب م گمی منم م ؛ی چکار کرد

  ترای و مطمئن باش م هی بق شی راحت برو توو سالن پ الی. حاال هم با خستیرفتارا ن
 رو!   انین جر یا  فهمهی نم چوقتیه

  مای. ندیاش زد ونگاه سدرا سمتش چرخشانه ی دست رو مایبزند که ن ی خواست حرف سدرا
 اتاق اشاره کرد و گفت: رون یبه ب

 لطفا برو...  -

اتاق را ترک کرد. با رفتنش ستاره   حرفی هم فشرده شد و ب ی رو شی هاناچار لب  سدرا
 و لب زد:  دیآلود خند حرص 

توو دعوا   گهی منو له کرده محرف باد هواست؟   گهی چه راحت م ینیبی م ما؟ین ینیبی م -
 !کننی نم راتیحلوا خ

 و لب باز کرد:  د یجلو آمد و ستاره را در آغوش کش ماین

  نیا شهیفراموش نم  دونمی. م فتهیواست ب یاتفاق ترسمی حرص نخور دلبرک؛ م نقدریا -
بشه و   د ییکه پر کردم تأ یدفعه ُفرم نیبهش فکر نکرد. به جاش دعا کن ا شهی اما م ا،یتلخ

 .  خدا استخدام بشم دی مصاحبه، بعدش هم به ام ی برم برا

 لب نشاند و گفت: ی رو ی می لبخند مال  ستاره

رو   اقتشیچون تو ل ادیم  رتی دعا کردم و مطمئنم باالخره کار خوب گ شهی من که هم -
 !یدار
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. گاه  کردیلحظات خودش را در آشپزخانه مشغول م  شتریبود و ستاره ب نی سنگ یمهمان جو
و   هانین ی هایکه آن هم به خاطر شوخ دیرسی خنده از سالن به گوش م ی صدا یگدار

به قصد رفتن از جا برخاستند   حانهیبعد از شام، سجاد و ر  یحسام با حامد و الهه بود. ساعت
 باز کرد:  لبرو به دخترش  حانهیو ر

 خونه؟  ی ایجان امشب نمستاره  -

 بودند انداخت و رو به مادرش گفت:  ستادهی و الهه که کنار هم ا هانیگذرا به ن ینگاه ستاره

خواست بره   مای. فردا که نمیدور هم باش می خوایم مونن یم جان ی و حسام ا  هانیامشب ن -
 قبلش منو برسونه خونه.  گمی سر کار م

لب گفت و رو به صفورا ادامه   ریز  ی سر جنباند و » باشه«ا یتیبه اجبار و از سر نارضا  حانهیر
 داد: 

 خانجون!  ی ای شما که با ما م -

 لب باز کرد: هانیو ن دی متعجب سمت صفورا چرخ هانگاه 

تو ول  . شما چرا خونهمیریخب ما م  یخوابیشب راحت نم میخانجون اگه ما مزاحم -
 !  ؟یبر یکن

 و لب زد: دی نرم خند  صفورا

من صبح زود   ه؟یچه حرف نیا د ی واسم ندار یفرق چیه هنه مادر! تو و حسام با حامد و اله -
  نیامشب همراهشون برم که صبح نخواد ا گمی برم امامزاده صالح، م جانحانه یقرار بود با ر

 دنبالم.  ادیهمه راه ب

 رو به مادرش گفت:  حامد

 فته؟ یچرا زنداداش به زحمت ب گه،ید برمتیخب من خودم صبح م -

 مداخله کرد:  حانهیبدهد، ر یاز آنکه صفورا جواب قبل
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 ما بهتره.   ی خونه ادیبرم. خانجون شب ب خوامی خودمم م ؟ی نه چه زحمت -

 سکوت شد و صفورا گفت:  ی الحظه

 .  امیچادر بردارم االن م  هیام، من آماده  -

 اتاقش رفت و رو به ستاره اشاره کرد: سمت

 جان.ستاره  ایلحظه ب هی -

را  فشی به دنبال مادربزرگش راه افتاد و صفورا وارد اتاق شد. همانطور که چادر و ک   ستاره
 لب به سفارش باز کرد:  داشتی برم

و حسام بگو   هانیبه ن ن؛ید یو زنونه مردونه جدا نخواب  نیاگه مثل اون دفعه قهر نکرد  -
شب   نره ادتی توو اتاق من بخوابن. حواست به سماور باشه آبش تموم نشه،  انیب

 .دی راحت بخواب ام،ی . منم تا ظهر نمیخاموشش کن

 گفت:  یترم ی مال  ی را جلوتر برد و با صدا سرش

 تو کمد من هست مختص مهمون.   زیتم ی هم اگر خواست حموم بره، دو تا حوله یکس -

 دخترک رنگ گرفت و لب به دندان گرفت.   ی هاگونه 

 ...می خوایبره حموم؟ مگه م خوادی م یخانجون ک  -

 زد:  یمی و تشر مال  دی حرفش پر انیم فوراص

درآد رفت   شی خواست خستگ د یشا  یکی تو فقط بگو چشم، توو حرف من نپر دختر!  -
  ادمیسفارشام  ی ه یبق نیبابا! بب ی نما شد خواست بره حموم، اخواب  دی شا یکیحموم،  
 رفت...

 و صفورا سمت کمدش رفت و گفت: دی خندی م زیر  زیر  ستاره
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که مثل اون دفعه شلوار   مای واسه ن  دمیهم خر  ی راهنیپ ری و ز یشلوار راحت هی  ایآهان! ب -
 حامد رو نپوشه، زشته! 

 صفورا نشاند. ی گونه ی رو ی اها را گرفت و بوسه لباس  ستاره

 . دستت درد نکنه.یهست یقربونت برم که فکر همه چ -

شد. سوار   یاش راهبعد همراه سجاد و خانواده  یآخر سفارش کرد و کم  ی تا لحظه  صفورا
 :دیو پرس   دیاز خانه دور شدند، سجاد ابرو در هم کش یکه کم نی شدند و هم نیماش

 خانجون؟ هر شب با ستاره کنار همن؟!   دهی چند شب اونجا خواب ماین -

 سرش مرتب کرد و لب زد:  ی چادر را رو صفورا

خونمون موند، اونم حامد ازش خواست که ما تنها  هانین یفقط همون شب عروس -
 که رفته بودن روستا. چطور؟  شبمی. دمینباش

 پشت چراغ قرمز متوقف شد و لب باز کرد:  سجاد

شبا   نکهی نباشه؛ نه ا یمشکل رن ی با هم م یو مقدمات عروس  دیخر ی که برا  می محرم کرد -
 !  دهیستاره هنوز سف ی ار هم باشن. شناسنامهکن

 ابرو باال انداخت و گفت: ی تا صفورا

 داره؟  یهم کردن. چه فرق یکار رمیگ  ست،یکه ن زه یما... در! دخترت دوش ی ا -

دختر حامله شد.  نیا  می نگرفت؛ اومد تیازدواج رسم  نیا یلیو به هر دل  می اومد -
 اونوقت...

 گشود:   و لب دی حرفش پر انیم صفورا

که خاطرخواه   نایو خالص... ا کننی م یعقد رو رسم شه،ی حامله م بهیدختر مردم از غر  -
 ؟یکنیحالل خدا رو تو حروم م ؟ی ترسیم یهستن. از چ گهی همد
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 داد و گفت:  رونیب یبا کالفگ ینفس سجاد

خانجون؛ امشب رو به خاطر حضور حسام و خانومش سکوت کردم، اما   دونمی من نم -
 کنن. یعقد رسم یباشه تا وقت مایشب با ن ذارمینم گهیاونجا د  ادیستاره ب

عقب و کنار سدرا نشسته و تا آن لحظه سکوت کرده بود؛ لب به اعتراض   یکه صندل حانهیر
 باز کرد:

بشه از خونه؟ به قول   یکه فرار یکن یریگسخت و تو   ادیب خوادیسجا... د! باز ستاره م -
بره که  کنهی ستاره رو دوست داره، ولش نم ماین ؟یکنی خانجون حالل خدا رو حروم م

 .  می باش یزی نگران چ

 لب نشاند و طعنه زد:  ی رو ی پوزخند سدرا

وجب چه صد وجب! ما  هیآب که از سر گذشت، چه   ؟ی خوریم ویباباجون حرص چ  -
   م؟ی بترس یحاال از چ گهی آبرومون قبال رفته د

 به سدرا انداخت و تشر زد: ی نگاه تند حانهیر

 شروع شد؟   هیدادن و طعنه و کنا ریباز گ ومدهی باز شروع شد؟ هنوز ستاره ن -

 کرد: ی حرف عروسش تند ی در ادامه صفورا

... شوهرم که داره باز  گهیبرگرده! بسه د ذارمینم نیکنی م تی به خدا بدونم دختر رو اذ  -
 د؟ یداریدست از سرش برنم 

 لب غرولند کرد: ر یبا حرص لب به دندان گرفت و ز  سجاد

ارزش   یزیخودم حرفم پش  ی اونوقت توو خونه چمیپی هزار نفر توو دادگاه نسخه م ی برا -
رو ول کرده به   شی زن و زندگ  شه،یکه داماد عاشق پ نمیبی صد تا پرونده م ینداره. روز

 !  گهید یک یفرستادم توو بغل  دیسف ی و با شناسنامه امون خدا و رفته؛ اونوقت دختر خودم

 و صفورا عتاب کرد:  حانهیتکان داد و خطاب به ر دواری را تهد انگشتش
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به بار اومد من   ییرسوا بارن یخدا اگر ا  ی باهاشون ندارم، اما به خداوند یباشه کار -
 نداره.  یشماها تموم  یدندگ ک ی و  ی... سادگ و شماها دونمیم

 *** 

ستاره تازه شروع شده و دور هم نشسته بودند. تا    ی برا یمهمان ه،یرفتن خانجون و بق با
گذراندند. وسط سالن پر بود از پوست   ی شب را به بحث و خنده و پاسور باز ی هامهین

 اط یبه ح ی هر از گاه ماین. وهیپر از پوست م  ییهاو پفک و ظرف  پسی چ ی هاتخمه، ُخرده 
 .گشتی به جمعشان برم گار یچند ُپک س دنیو بعد از کش   رفتیم

. الهه و حامد از  کردندی استراحت م یاتاق ی ها جداگانه توبود و هر کدام از زوج  روقتید
نداشت؛ کنار حسام   دنیاما قصد خواب  هانیزود خوابشان برده و ن  یلیخ یفرط خستگ

سر داشت و با دست    ریدست ز  کی و حسام  کردیم  یزبان ن یری ش یو پر شور و انرژ دهیغلت
 هانین ی صدا  گریگرم شد و د   شیها. رفته رفته پلک کردی م زشدخترک را نوا ی موها گرید

 . دیرا نشن

بودند؛ دخترک از برگشتن به   داری تخت ب ی چراغ اتاق ستاره روشن بود و هر دو رو تنها
ستاره را در آغوش فشرد و کنار گوشش نجوا   مای . نگفتی و ترس از سدرا م یپدر ی خانه
 کرد:

  ی بد امیپ  ای یبهم زنگ بزن هیروز که الزم بود، کاف نترس ستاره؛ هروقت از شبانه یچیاز ه -
  هیمن باش.  شی و شب پ م یبا هم بر  ایب یگاه  ی. اگه بابات اجازه داد حتشتیپ امیتا ب

سر خونه   میری و سدرا رو تحمل کن، بعدش م طی شرا نی ا گهیدو ماه د تیماه، نها 
 گلم.   یشیراحت م شهیهم ی و برا مونی زندگ 

 : دی و با لبخند پرس د ی را بوس اشیشانیپ

 م؟ یبخواب -

 ب زد:بغلش جابجا شد و ل   ی توو  یکم ستاره
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 . میبعد بخواب یعوض کن ارمیبذار ب ده، یخر  یخانجون واست لباس راحت -

 دستش درد نکنه، به زحمت افتاد.  -

خودش   ی داد. برا مایها را دست نها را از کمد برداشت؛ آن از جا برخاست و لباس  ستاره
 دور کمرش حلقه شد.  ماین ی هاکه دست  گشتی م یمناسب یهم به دنبال لباس راحت

 اش گذاشت و کنار گوشش نجوا کرد:شانه ی بود و چانه رو ستادهیسرش ا  پشت

 ؟ یتا لباس عوض کن سمیپشت بهت وا  دی بازم با  -

 لب به دندان گرفت و گفت: ستاره

 !  ی از توو لپ تاپ نگام نکرد شیپ ی دفعه  نکهینه ا -

 باز کرد:  طنتیو لب به ش دی سرخوش خند  ماین

 خودم لباساتو عوض کنم.   ندفعهی بذار اپس اصال  -

 فشرد.  اشنهیس ی برگشت و سر رو مایخجول سمت ن ستاره

 ! یادبی ب یلیخ ماین -

 باشم هان؟!   ادبی نباشم کجا ب ادبی کنار زنم ب -

. ستاره  دیکش رونیآن را از تنش ب هوای دست به دو طرف لباس ستاره برد و ب درنگیب
 تشر زد: ن یری ش مایسر داد و ن ی اخفه غیج

 ؟ یکن داری همه رو ب  ی خوای! مسیه -

گرفت و   مای . نگاه از نفشردیهم م ی را رو شیهاصورتش سرخ و ملتهب بود و لب دخترک 
ستاره را    ما،ین ی هابزند. دست   رونی ب نهیاز س خواستی ها هر آن مقلبش از شدت تپش 

 هم گذاشت.   ی و  ستاره پلک رو کردی نوازش م

 دست گرفت و گفت: انیدخترک را م ی چانه ماین
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 نگام کن ستاره!  -

 باز تکرار کرد: مایدوخته بود که ن نینگاهش را به زم نیپلک باز کرد، اما شرمگ دخترک 

 نگام کن ستاره!   گمی م -

 ی اقهوه  ی هاله ی و ت رایگ ی هابه آن چشم  رهیخ  مایستاره نرم نرمک باال رفت و ن نگاه
 طورش، لب باز کرد: 

بره...   دیجا که نبااون  رهیذهنت م  ی بندیلحظه هم پلک نبند دلبرک؛ چشاتو که م هی -
منم.  پرستهی که داره وجب به وجب تنت رو م یاون نیپس چشاتو نبند و نگام کن. بب

تو نره. چشاتو   ی تو که حاضره خار به چشم خودش بره و توو پا ی عاشق و دلباخته ی ماین
 کنه!   تتیاذ  خوادینم ماین ینیکه بب  ، ید که بدوننبن

. سرش را آهسته جلو  دیلغز ش یهالب  ی رو مایلب به دندان گرفت و نگاه مخمور ن ستاره
خودش را به   ،یی تقال  چیهیدخترک حصار شد. ستاره ب فیدور تن نح شیهابرد و دست 

 آغوش او سپرد...

در هم   ی زی تاک ساعت روم ک ی با ت شانیهانفس ی نشسته و صدا شانیبر سر و رو عرق 
در هم    گرید  یبار یبهار اهیس  ی . ابرهاشکستیبود و سکوت شب را در هم م  ختهیآم
شان دل آسمان را شکافت. روح و  پنجره را لرزاند و برق ی هاشه یشدند و رعدشان ش  دهیتن

کنار هم آرام گرفتند و تنها   یآغوش هم  ن یاز اول عدب  یشد و لحظات نیجسمشان با هم عج 
و هر دو خاموش سر   دیرسیپنجره به گوش م ی شهی قطرات باران بر تن ش ی بوسه  ی صدا

از   ینمک آب شد. قطره اشکو نم زدی دخترک دل م ی در گلو یبالش داشتند. بغض ی رو
افتاد و ابرو   تارهنگاهش به س ما یهم فشرد. ن ی را رو شیهاسوک چشمش راه گرفت و لب 

 نگران لب باز کرد: . دل دیدر هم کش

 ستاره...  ؟ی شد تی اذ  ؟یکن ی م هیستاره! گر  -

تکان داد و لب   نیاش برداشت. سرش را به طرفلبخند زد و اشک از گونه هیگر انیم دخترک 
 زد:
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 ایدن ی جا ن ی تر. خوشحالم، خوشحالم که تو رو دارم. که بغلت شده امن جونماینه... نه ن -
نداره.   یبرام معن ی اگه ید  زیچ  چیاسترس و ه  ،یکنارتم، ترس، نگران یمن. که وقت ی برا

آرومم   شتریو ب ترهی قو ی فسات از هر قرص آرامبخشن ی قلبت، صدا ی هاتپش  ی صدا
 دوستت دارم. یلی... خمای. دوستت دارم نکنهیم

 ی . دستش نوازشگونه رودی لرزی و قلبش با هر کلمه م شدی م ترقیهر لحظه عم ماین لبخند
 و لب از لب برداشت:  د ی صورت دخترک لغز

دهن باز کنم و درسته  لیل کروکدمث خوادی آ! االن دلم مشدن داره  دهیحرفات خطر بلع -
ُنقل و نبات  یجورن ی نفس تازه کنم بعد ا هیساعت بگذره،  مین یذاشت ی قورتت بدم. م

 دلبرک!   رونی ب یختیریم

زمخت و   ی هادست   مایفشرد. ن مایپهن ن ی نه یس ی و سر رو د ی خند نینمک ستاره
 دور تن دخترک فشرد و گفت:   شتریاش را بمردانه

که لپات گل   میابغلم... هالک اون لحظه  ی ایم ی کشی جونم که هروقت خجالت م ی ا -
 ! یکنی م  میو صورتت رو تو بغل من قا   ندازهیم

. خاک باغچه هنوز از  دیتابی را پس زده و شاهانه در دل آسمان م ره ی ت ی ابرها دیخورش
  شدی سبز تازه جوانه زده م ی هاها و برگ وفه شک ی شب گذشته مرطوب بود و رو  ی هابارش

 .دی قطرات به جا مانده از باران را د

. دخترها هر کدام به بستیرا م  راهنشیپ ی هاآمد و دکمه  رونیبا عجله از اتاق ب حسام
الهه  شست، ی به جا مانده از شب قبل را م فیکث ی هامشغول بودند. ستاره ظرف  یکار

به حسام افتاد که  هانی . نگاه ندیچیصبحانه را م زیم هانیو ن کردی سالن را مرتب م
 بود. آلوداب و صورتش خو شانیپر شی موها

 لنگ ظهره!   هان؟ین  ی نکرد دارمیچرا ب -

 لب زد: هانیو ن دی پرس یرا با آشفتگ نیا حسام
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 مگه؟  یبر ی خوایخب. کجا م م ی بود داری ب روقتیتا د شبی عه وا! د - 

 مطب!   می بر  دی با  م،یحاضر شو بر  -

 طرف جمع کرد و کالفه گفت:  کی را   شیهالب هانین

 ست؟ ین لیمطب کجا بود؟ مگه تعط دی روز سوم ع -

دندوناشو درست   ادی. وقت گذاشتم واسش باسگه ید ی هفته  شینه بابا... طرف دوماد -
 کنم. 

 دنبالم.   ایعصر ب ام؛یمن االن نم -

 نگاهش کرد که ستاره گفت:  حرفیب ی الحظه  حسام

دنبالم. آخه تا   ادیعصر م مایبمونه. منم ن هانین شهی اگه م ی! ولآکنمیدخالت م  دی ببخش -
 ! گذرهیخوش م شتری ب میواسم، دوستمه البته... دور هم باش  ادیمهمون م  گهیساعت د هی

 شانه کج کرد و لب از لب برداشت: ی سر رو حسام

 . حامد کجاست؟ رمی من م  باشه، پس -

 لب زد:  دیکشیرا دستمال م های عسل ی همانطور که رو الهه

 حامد خوابه هنوز!   -

بعد با عجله   یقیجنباند و باز سمت اتاق رفت تا کتش را بپوشد. دقا  دیی با تأ ی سر حسام
 دنبالش بود.  ر ی ش وانیبا ل هانیو ن  رفتی سمت درب م

 .یبخور ضعف نکن نویا  ایب -

و   دینفس سر کش کی را گرفت.  ریش  وانیو ل د ی پا چرخ ی پاشنه ی در رو  یکینزد حسام
کرد و   یخداحافظ  یکه آماده کرده بود را دستش داد و حسام هول هولک ی ادخترک لقمه 

 رفت. 
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 *** 

انوش پر از مهمان بود. درب اتاق   ی و خانه  ده یچیخنده و خوش و بش در سالن پ ی صدا
انداخت که  سیبه پارم ی آلودد و شکوه همسر انوش پا به اتاق گذاشت. نگاه حرص باز ش

  ی دوخته بود. دندان رو رونیآلود نگاهش را از پنجره به بتخت زانو بغل گرفته و بغض  ی رو
 اش غرولند کرد: شده  دیکل ی هادندان  نی و جلو رفت. از ب دیی دندان سا

پسر   نی بب ا ی. برونی ب ایاتاق ب نیلباس قشنگ بپوش و از ا  هیِد آخه دختر چه مرگته؟!   -
 ی . تاجر رو ول کردشهی نم نمیا ی که ی ناخن انگشت کوچ مای! نهیفرخنده چه شاه پسر ی آقا

دل نه صد   هی ینیبب ی ای! به خدا ب؟یغم بغل گرفت  ی زانو اقتیلی ب یشوفر تاکس هیو از غم  
 ... لیاص پ، ی. خوشگل، خوشتیشیدل عاشقش م

 را باال برد:  شیو صدا  د یلب جو ظی با غ سیپارم

 ؟ ی دست از سرم بردار شهی مامان م -

 خفه تشر زد: ییو با صدا  دیکش ینیه شکوه

پسره از خارج بلند شده اومده   نی! خونه پر از مهمونه. احمق ادهی ورپر  نیی پا اریصداتو ب -
 ها... مادر ُمرده  نیبعد تو ع نه، یتو رو بب جان یا

مادرش توجه نکرد. نگاهش   ی هابه حرف  گرید سی و پارم خوردی تخت زنگ م ی رو یگوش
 را برداشت و رو به مادرش عتاب کرد: یافتاد. فورا گوش کزادین ی به شماره 

 با دوستم حرف بزنم.  خوامی مامان... برو م رونی برو ب -

تماس را وصل کرد و  س یو درب را بست. پارم  رفت رونیغرولندکنان از اتاق ب شکوه
 : دیشتابزده پرس

   ن؟ی الو... چه خبر طن -
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  هانیدوستش ن نی مادربزرگ ستاره بودم. زنعموش و ا ی خانوم، االن خونه  سی سالم پارم -
 ازش حرف بکشم، اما... ادیهم اونجا بودن. نتونستم ز

 لب زد: تابی ب سیپارم

 ؟ ی اما چ -

شده بود و    ی. حرف از عروسگفتی م د یزد که انگار نبا یحرف هی هانی حرفامون ن نی ماب -
  ی و برا کنهی م  یزنداداشت آشت تونی شاهلل تا موقع عروسبه ستاره گفت:»حاال ان  هانین

  شگاه یآدرس آرا ی ابهانه هیباشه، به  یقیخودش!« حاال بعد به هر طر   شیپ یریم  شیآرا
 رو... 

 زد: بیو نه دی را بر کزادیهم فشرد و دستش مشت شد. حرف ن ی لب رو ظی با غ سیپارم

آخه؟! من گفتم از    خورهیستاره به چه درد من م ی زنداداش قهر کرده  شگاهیآدرس آرا  -
 نه زن برادرش!   ،ر ی ستاره آتو بگ

 لب نشاند و گفت: ی رو  یلبخند کج نیطن

روز   هیکه  یکس هم مثل دشمن چی! ههیاالن ازشون عصبان یعنیقهر کرده  گهی م یوقت -
 ی ادیز ی زایچ  یرو آب!  چون حتما زمان دوست زهیریآدم رو نم ی دوست بوده، پته 

 خدمتتون. امیخانوم، من دست ُپر م  سی پارم نی . بهم فرصت بددونستهیم

 تر شد و لب زد:تأمل آرام  یبا اندک  سیپارم

 واسم؟   یاریخبر م یک  -

 .دمیبشه حتما اطالع م یرو. خبر تراخانومیم نی ا نمش یزودتر بب کنمی الشمو ممن ت -

 دستش فشرده شد.  انیم  یبدون حرف، تماس را قطع کرد و گوش سیپارم

 *** 
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و   خوردی مزون به چشم م ی ها از هر مدل و طرح در گوشه گوشه لباس عروس  انواع
 و الهه گفت:  کردندی ها را نگاه مستاره و الهه با دقت لباس   هان،ی. ندیدرخشیم

 ! کی حال ش نیباز نباشه و در ع یلیخ هان؛ین خوامی لباس مثل لباس تو م هی -

 باال گرفت.   یرا کم اشیپور یگ  نیرفت و آست  یسمت لباس  ستاره

 قشنگه.   یلیخ  یکی ن ی... اناهایا -

 آمد. جلو  هانیجلب شد و ن هانیالهه و ن توجه

 رنگه!  یری ش ست؛ی ن دیرنگش سف یمدلش قشنگه... ول -

 سر جنباند و لب زد: الهه

 دوست دارم. دیآره من سف -

 : دی و پرس دیابرو در هم کش هانین

 نظر بده؟!  هی ادیب خوادیحامدخان کجاست؟ نم  نی ا نمیاصال بب -

 و لب فشرد:  د ییبا چشم اطراف مزون را پا  الهه

 ! کنهی م یبا بچه مردم باز یاوناهاش... نشسته رو صندل -

 ی ااز سالن نشسته و با دختربچه  ی اکه گوشه  دیرد نگاه الهه را دنبال کرد و حامد را د هانین
 لب نشاند و گفت:  ی رو یمیچهار_پنج ساله مشغول صحبت هست. لبخند مال 

اما حسام   ،خوادی م بچه مآ! بر عکس من و حسام که من دل اس عشق بچه یلیحامد خ -
 !ی اتو خودت هنوز بچه گهیم

حامد تکان   ی برا یزنگ خورد؛ کالفه دست اشیخواست حامد را صدا بزند که گوش  ستاره
بود و لبخند  یگوش ی صفحه  ی رو مایخندان ن  ریبرداشت. تصو  فشیرا از ک  یداد و گوش

 لبش نشاند.  ی رو
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 زم؟ یجانم عز  -

 ؟ یی. کجایجون و دلم فدات خانوم -

 ! یعروس دیبازار. خر میبا عمو حامد و الهه و ستاره اومد  -

 ... شاالیا یبه سالمت -

 : دیمکث کرد و پرس یاندک 

 گفتم؟ در مورد کارم! ی خانجونت بهت چ ی خونه  ش،یدو سه هفته پ ادتهیستاره   -

 کرد و گفت:  زی متفکرانه چشم ر دخترک 

 جون... واسه کار! اوم... خونه خان -

 جنباند و تند لب زد: سر

 حرفا! آره؟  نیمصاحبه و ا  یبر ،ی جا فرم پر کرد هی ی گفت -

 شدم!  رفتهیآره، مصاحبه رو رفتم. امروزم باالخره تماس گرفتن و گفتن پذ -

پاها باال و   ی پنجه ی را سمت خود کشاند. رو هی و نگاه بق دیکش ینی از سر شوق ه ستاره
 : گفتیذوق زده م  ان،یبه نگاه متعجب اطراف توجهی بو  دی پر نییپا

 خبر بود!  نی عاشقتم. بهتر مای... نیچه عال ،ی وا...  -

 .  دیسرخوش و مردانه خند ماین

دو نفره، اما   کی جشن کوچ هی.  رونیب می دنبالت و شام رو بر  امیب خواستی دلم م یلیخ -
 !نیکنیم  دی خر نیدار یگیم

 جواب داد: اقیبا همان شور و اشت  ستاره

 . نمتیبب خوادیدلم م یلی . منم خمی بر  ای... بماین ایخب ب -
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 ناراحت بشن!  نایعموت ا ترسمی آخه م -

 لب باز کرد:  یالیخیبا ب دخترک 

  زونشونی آو  هانی. من و ندیخر  انیب خواستنیم  یخودشون دو نفر ا یطفل نینه بابا... ا -
 ... مایتو رو خدا ن ای. بمی شد

 بود و لب زد:  دایپ ما ین ی در صدا ی شاد

 . امیکن م امکیباشه گلم، آدرس رو پ -

نشسته بودند. نور   یجگرک  ی در محوطه  مایشدن هوا، ستاره و ن کی بعد با تار یساعات
  ی کباب شده و دل و قلوه رو ی جگرها  ی و بو دیتابی م زیبر سطح م بیرنگارنگ ار  ی هاچراغ

و ماست   یکباب ی هاتازه و خوشرنگ کنار  گوجه  ی هاحان یشام را پر کرده بود. رنان داغ، م
 . کردی چندان م  واشتها را د ی اکوزه 

 تخس گفت:  ی جگر را مقابل دخترک گرفت و با لبخند ی لقمه ماین

 ! یجون داشته باش یبخور که واسه امشب حساب -

 نرم تشر زد: یی. با صدا دییو اطراف را پا  دیلب گز  ستاره

ها ... بعدم بابام قانون گذاشته فقط شب جمعهادبی زشته. ب شنوهی م یکی!  سیه -
 ؟ یبمون ی خوا ی م یمامانم؛ بعد تو امشب چجور  یونی . اونم با پادر می موندن دار ی اجازه

 زد:  یینمارا باال پراند و لبخند دندان ش یابروها ماین

 جا.اون  برمت ی. م ستین زیب کامبخونتون. امش  برمی! تو رو نممونمی نم -

 رنگ گرفت و لبخندش کش آمد:  شیهاگونه   ستاره

 ! فردا بابام... مایزشته ن -

 : دیکالمش را ُبر  ماین
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 !  م؟ی کنار هم نباش ستی شب قشنگ و پر خاطره ن نیا فیضدحال نزن ستاره... ح -

 و ادامه داد:  دی از دوغ نوش یکم

هوامو داشت.  یلیگرم... خ زیبره. دم کامب شیخوب پ نقدریا  زیهمه چ کردم ی اصال فکر نم -
  ره یشاهلل کار و بارم بگگذاشته. ان اریها رو گردن گرفت. خونه هم که در اختپول سفته 

 . کنمی واسش جبران م

 اش را قورت داد و با تحسر لب باز کرد: لقمه ستاره

  شهی م مون؟ی زندگ  سر خونه  م ی بر م،یر یبگ یعروس  ایزود نیهم شهی! مماین شهی م یعنی -
سدرا رو نداشته باشم؟   ی بابا و غرولندا ی شب کنار هم بودن استرس اخما هی  ی برا گهید
 ی ادغدغه  چی ه گهی و د ی رو هم بد زیبه کامب  تیبره که بده ش یکارت اونقدر خوب پ شهیم

 م؟ ینداشته باش

حس  ییوقتا  هینرفته؟!  شی خوب پ یمگه تا االن همه چ ؟یخدا شک دار یبه بزرگ  -
درست   میکردی که فکرش رو نم ییجااز اون  یول می بد آورد یلیخ م،یبد شانس  یلیخ میکرد

مشکالت هم حل   ی ه یشد. بق  دای ها حل شد، مشکل خونه، االنم که کار پشد. مشکل سفته 
 دلبرک. غصه نخور. گذرهیبوده، هست، اما م شهی هم یتو زندگ  یمطمئنم. سخت شه،یم

کوچک   ی به لقمه  ینگاه مای آماده کرد و سمتش گرفت. ن  ماین ی برا یاستاره لقمه  بارن یا
 :دی خند ی انداخت و نخود

 !  یریگیکوچولو م  ی هالقمه  نقدریقربونت برم ا  -

بود و   ما یرا از دستش ستاند و با لذت در دهان گذاشت. نگاه پر تعشق ستاره به ن لقمه
گرفت و با خود زمزمه   مایزنگ خورد. نگاه از ن اشی لب داشت که گوش ی رو یمیلبخند مال 

 کرد:

 خدا... حتما مامانه! ای -

 با عجله لقمه را فرو برد و گفت:  ماین
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 ...گمیم مرو بده من، خود یاگه مامانت بود گوش -

 را برداشت و نگاهش به صفحه افتاد. یتمام نشده بود که ستاره گوش  حرفش

 !نِ ی. طنست ینه... مامانم ن -

 و گنگ لب زد:  دی ابرو در هم کش ماین

 ن؟ یطن -

 شرکت دادفر!  یمنش  کزاد،یبابا همون ن -

 ابرو باال پراند و »آهان« گفت. ستاره تماس را وصل کرد: ماین

 .زمی الو... سالم عز -

و   زدیکه همان اطراف پرسه م ی ری کودک فق یمشغول خوردن شد و حواسش رفت پ ماین
حواسش به آن   یو خوش و بش بودند و کس حی. همه سرگرم تفر شدی رد م نیعابر نیاز ب

نشست و از جا  شیهالب ی رو ی نبود. تلخند  دهیژول ی هفت_هشت ساله  ی پسربچه
.  چاندیدر هم پ حانیو همراه چند برگ ر   شتنان گذا ی برخاست. چند تکه از جگرها را رو

نشست و رفتار   شیابروها   نیب یفیاخم ظر  کرد،ی صحبت م کزادیستاره همانطور که با ن
 نظر گرفت.   ریز  ی را با کنجکاو ماین

آن صحنه،   دنیشده را دستش داد. ستاره با د   دهیچیپ ی ت پسربچه رفت و لقمه سم  ماین
را هم دست پسربچه داد و او با   یاسکناس مایکه ن د ی گرم باز شد و د ی به لبخند  شیهالب

 لب نشاند.  ی رو یقیلبخند عم  یخوشحال

زودتر   مای کند؛اما ن نشیبرگشت و او متبسم خواست تحس مایرا قطع کرده بود که ن تماس
 :دی پرس

 کزاد؟ین گفتی م یچ -

 با همان لبخند نقش بسته بر لبانش گفت: دخترک 
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. حاال زنگ زده که تو رو خدا اگه کارش خوبه،  شگرهی بود زنداداشم آرا دهی قبال فهم ، یچیه -
 ی ه، خراب شده و دنبال جابد رنگ کرد یلیموهامو خ شگر ی آرا هی گه یآدرس بده برم. م

 .گردمی خوب م

 ؟ یگفت یتو چ -

 شانه باال انداخت و جواب داد:   ستاره

کردم. گفتم   ی و من معرف شناسهی نگه منو م یز یسفارش کردم چ یدادم آدرس رو ول  -
 بره. ی به عنوان مشتر ینطوریهم

 *** 

آلود در هم  خاک  نیبا هر وزش باد خار و خس زم د؛یوزی روشن هوا بود و باد م ک یتار
. سجاد با  د یرسی به گوش م نی خشمگ یخسته و پارس سگ یگرگ  ی زوزه  ی . صدادیچیپیم

 ی بشاش سجاد و فضا ی . چهره ستادیآمد و مقابل دخترش ا  شی خندان پ ی اچهره 
 . تندبا هم نداش یتناسب چی اطراف ه زیانگوهم 

 فشرد و لب باز کرد:   یدست سرد ستاره را به گرم سجاد

تو بود رو   ی ایکه باعث بدبخت  ی! اونمیاعدامش کن میخوایجان... مستاره  ایدخترم... ب ایب -
 بابا؟   یستی. خوشحال نم یاعدام کن می خوایم

 ی. دربکردی بلند پدرش را دنبال م ی هاقدم  اریاختی را به دنبال خود کشاند و او ب دخترک 
که  دندیرس یمخوف یوار ی از هم باز شد و به چارد یزیق زیق ی با صدا  یبزرگ و فلز

بود و طناب دار درست وسط محوطه بود.  دهی اش سر به فلک کشدود گرفته  ی هاوار ید
سر   ی هاپوشاه یآن س نینبود. ماب دای پ شانیهاو چهره  ودنددر اطراف ب   پوشاه یس یتیجمع
اش خندان و  و چهره  ستادهی ا دی سراسر سپ  ییهازن با لباس  کی انداخته، تنها  ریبه ز

به ستاره    رهی خ میمال  ی در آغوش داشت و با لبخند ی نوزاد دپوشیخوشحال بود. زن سپ
و   دهیخشک شی. گلو رفتی سمت طناب دار م دهیبود. دخترک هراسان و رنگ پر 
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  ختهیو طناب بر گردنش آو ستاده ی پشت به او ا ن یبود. رام نی چون کوه سنگ  شیهانفس
 : شدی سجاد در گوشش پژواک م  ی بود. صدا

 رو بکش ستاره... ستاره...  هیرو بکش... چارپا هیچارپا  -

عرق بر    زیر ی ها. قطره شدیم  ترق یدارتر و عمهولناک دخترک کش ی هالحظه نفس  هر
بر فضا حاکم شد و    نیسهمگ ی بود. سکوت دهیبه خون غلت شیهااش نشسته و چشم چهره 

را با هر دو    هیلرزانش جلو رفت و چارپا ی ها. دست د یشنی نم یزیچ شی هانفس  ی جز صدا
او  ی پا ری را از ز هیحرکت چارپا  کی برد و با  فرودست گرفت. آب دهانش را به زحمت 

 .  دی کش رونیب

 غی. جزندی که دست و پا م د یدار د ی سدرا را باال  ن،یرام ی را که باال گرفت، به جا نگاهش
نوزاد همراه قهقهه  ی ه یگر ی کمک به سدرا باال برد. صدا ی را برا شیهاو دست   دیکش ی بلند

. حاال آن جماعت  دیبه اطراف چرخ مناکشی گوشش را کر کرد. نگاه ب یطانیش ی هاو خنده 
و...  بلند و مضحکانه  سی پارم ار،یبود. گوهر، خشا  انی نما شانی هاچهره  پوشاه یس
 .دادندی نشان م گریکد یه  و با انگشت ستاره را ب دندیخندیم

 چشاتو باز کن. دلبرکم چشاتو باز کن... زمیستاره... ستاره جان... عز -

  یلیس  آمد، ی باال م یبه سخت شی هادستپاچه و هراسان به صورت ستاره که نفس ماین
 بود.  سی. فک دخترک سفت شده و صورتش از عرق خزدیم

آب به صورتش، دخترک    دنی آب آورد. با پاش یوانیو ل دی دو رونیاز اتاق ب مهیسراس ماین
  دنیترک  الیچنگ انداخته و خ شینفسش آزاد شد و پلک از هم باز کرد. بغض به گلو 

 ها قاب گرفت.  ستاره را با دست  ی ده ی صورت آشفته و رنگ پر ما ینداشت. ن

ه.  ... من کنارتم ستارشتمیمن پ  نی. ببی دیدیگلم... آروم باش... کابوس م ست ی ن یزیچ -
 نفس بکش دختر...

سفت و دردناک بغضش  ی . توده آمدی باال م دهیبر  دهیبر   شیهاو نفس زدی دل م دخترک 
گذاشت و با تمام توان   ماین ی نه یس ی بلند شد. سر رو اشه یدر گلو سر باز کرد و هق هق گر
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در هم فرو رفته   یچکی دور تن لرزانش چون پ ماین  ی ها. دست فشردیخود را به آغوشش م 
 بود.    دهیکشو او را سخت به آغوش 

 دلم. آروم باش گلم. آروم... ز ی جانم دلبرکم... عز -

  مای. ندیتخت دراز کش ی آب خنک، حالش مساعدتر شد و رو  یکم دنی بعد با نوش ی الحظه
 تخت نشسته بود و لب باز کرد: ی نگران لبه دل

 درمانگاه؟   میسرده ستاره، بر  یلیدستات خ -

 را آزاد کرد و لب زد: شیصدا  یبه سخت  ستاره

 .شمی نه... خوب م -

 نخواب.  یجورن یدختر. ا  ینگرانتم... رنگ به رو ندار -

 دار جواب داد: خش ییبا صدا  دخترک 

 . شهی نم می زیحال... چ ن یکابوسا و ا  ن یعادت دارم به ا -

حامد را  ی سمت سالن رفت. شماره  یپاتخت ی از رو  یگوش از جا برخاست و با برداشتن  ماین
 : دیچیحال نگران حامد در گوشش پ نیآلود و در عخواب  ی که صدا د ینکش یگرفت. طول

 ما؟ یالو... ن -

 وقت شب مزاحم شدم.  نی ا دیسالم حامدجان. ببخش -

 دستپاچه جواب داد: حامد

 افتاده؟  یاتفاق کنم؛ی خواهش م -

دستاش   یشد. االن به ظاهر آروم گرفته ول   داریو از خواب ب د یراستش ستاره باز کابوس د -
 درمانگاه.  می بر ادی. نگرانشم، خودشم نمدهی سرده، رنگشم پر یلیخ

 االن؟  ا ینخورده؟ قبل از خواب  یزی چ یقرص -
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 به داخل اتاق انداخت و گفت:   ینگاه مین ماین

  دونمیخوب بود، نم  یلی. حالش هم خخورهینم قرص گهیکه د شهی نه. چند وقت م -
 شد.  یجورن یامشب چرا ا 

 داد و زمزمه کرد: رونیب ینفس  یبا کالفگ حامد

 سجاد؟  ی االن؟ خونه دیی کجا -

 دوستم. ی نه، خونه  -

 .امیآدرس رو بفرست تا ب -

را ماساژ داد و  شیهاو منگ با سرانگشتان پلک  جیتماس را قطع کرد و الهه گ حامد
 :دی پرس

 بود؟ چخبره حامد؟  یک  -

 به الهه انداخت و جواب داد: ینگران نگاه دل  حامد

 برم.   دیستاره حالش بد شده. با  -

 تخت نشست و ابرو کج کرد: ی صاف رو الهه

 !  امیمنم م -

 لب از هم برداشت: انهیشانه خماند و دلجو ی سر رو حامد

نکرده   ییخدا شه،یحتما نگران م میبر   ییتنها گذاشت که گلم. دوتا شهی نجون رو نمخا -
 !گردم ی . زود برمشهیم  نیی فشارش باال پا

 یشانیلباس عوض کرد و قبل از رفتن، پ درنگیو ناچار قبول کرد. حامد ب   دیلب برچ الهه
 .  دیدخترک را نرم و کوتاه بوس
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که پا به خانه  نیزود به مقصد رساند. هم یل یحامد را خ شب،مهیخلوت ن ی هاابان یخ
 به استقبالش آمد و گفت:  خاطرشانیپر مایگذاشت، ن

 کلمه هم باهام حرف نزده! چکار کنم؟  کی حرف زدم،   یباهات تلفن یاز وقت -

 تکان داد و لب زد: نیسرش را به طرف حامد

 .نیکه خودسرانه مصرف قرصا رو قطع کرد نی اشتباه کرد یلیخ -

 نیبه اول  شباهتی زده بود که حال و روزش باتاق شد. ستاره آنقدر شوکه و بهت  وارد
نامعلوم    ی او نگاهش به نقطه  ده یتخت دراز کش  ی وقوع آن اتفاق شوم نبود. رو ی هاشب

ستاره   د، یکه پرس یهر سؤال ،نهیمعا  نیرا باز کرد. ح فش یتخت نشست و ک  ی بود. لبه رهیخ
  مای. حامد با نگاهش، ندیچکی چشمش م ی از گوشه  یاشک قطره یسکوت کرد و فقط گاه

  ماینوشت. دستش را سمت ن ی ابعد نسخه  یو لحظات کردی را به صبر و آرامش دعوت م
 دراز کرد و گفت: 

 ! ی کن. زود برگرد هینسخه رو ته ن یو ا یروز برو شبانه عیسر -

رفت. حامد دستش را   رونیتند از اتاق ب ی هابالفاصله نسخه را گرفت و با قدم  ماین
 و لب به عطوفت باز کرد:  دیدخترک کش ی و تاب موها چینوازشگونه در پ

 بحثت شده؟ هان؟  مایکرده؟ با ن تتیاذ  ی... کسزدلمی ستاره جان... عز -

 همچنان خاموش بود و حامد ادامه داد:   ستاره

باهام حرف بزن قربونت برم. هر   کنن؟ی م تتیخانجون؟ اذ  ی خونه ی ای ه بدوبار ی خوای م -
 . دمی واست انجام م ادیازم بر ب یکار

 از هم باز شد.  یفیستاره با لرزش خف ی هاسکوت برقرار شد و لب  ی الحظه

 ع... عمو...  -

 زم؟ یجون دلم عز  -
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 لب از هم باز کرد: یبود و به سخت  نیسنگ  شیهانفس

 بد...  یلی... خدمید  ی خواب بد -

 شدت گرفت و زبانش باز شد:  شیهااشک 

 ...یرو اعدام کنم ول یاون عوض خوامی م دم ی... خواب ددمی خواب د -

گذاشت. اشک از   نهیس ی و سرش را رو ند یو حامد کمکش کرد تا بنش زدیم هق
 هق هق ادامه داد:  انیو او م کردی پاک م شیهاگونه 

 یلی خ ترسم؛ی دار بود. عمو جون م ی کردم، به جاش سدرا باال یپاشو خال  ری ز یوقت -
  نیا  بخشمشی چون بهش گفتم نم د یشا  ای! فته؟یب ی سدرا اتفاق ی ... نکنه براترسمیم

 مایبودن. ن پوشاه یس ماین ی چرا خانواده  دونمیآره؟ دلشو شکستم؟ نم  دم،یخواب رو د 
 بشه. عمو چکار کنم؟   شیز یچ مایتوو خوابم نبود، نکنه ن

 :د ی را  بوس شیدر آغوش فشرد و موها  شتریدخترک را ب حامد

 خواب بوده... فراموشش کن.  هیگلم. اون فقط   فتهینم چکسیه  ی برا یاتفاق چ یه -

 بود.   دهی دو  شیهاو اشک به چشم  شدی دخترک فشرده م شانیحال پر دنی با د قلبش

که ِسرم به آن   ی ستاره شد و حامد دست ی خسته ی هابعد، خواب مهمان چشم  یساعت
 خانه شد. یکرد و راه یخداحافظ مای. با ندی وصل بود را آهسته بوس

 *** 

ها جلوتر از آن  لمبرداری. فکردی م یپله همراه نیی دست عروس را گرفته و او را تا پا  داماد
 .  دندیکشی و ِکل م کردندیشان مبدرقه  یو چند نفر داشتی قدم برم

شد و رو به   شگاهی عبور کرد و راه پله را باال رفت. وارد سالن آرا تیآهسته از کنار جمع نیطن
 نشسته بود گفت:  زی که پشت م یدختر
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 خانوم کار دارم. هنرجو هستن.    ترایبا م د،ی ببخش -

 : دی انداخت و پرس ینگاه دخترک 

 ن؟ یمدل هست -

 دارم. ی، کار شخصنه -

 باال برد:  یرا کم شی سالن نگاه کرد و صدا ی به انتها دختر

 ... با شما کار دارن.تراجونیم -

  نیبه طن ییبود؛ سمت صدا برگشت و نگاه ناآشنا  یگر ی که مشغول صحبت با دختر د ترایم
 سر جنباند و آهسته سالم کرد. یتصنع ی با لبخند نیانداخت. طن

 رم؟ ی تون رو بگه وقت چند لحظ شهی م -

 گفت:  ییبرد و با خوشرو شیدست پ نیسر جنباند و جلو آمد. طن  ترایم

 باهات حرف داشتم.  ی. چند لحظه خصوصرمیگی وقتت رو م دیببخش  ،یخسته نباش -

 ی اهمراهش شد و به گوشه  ی دستش را فشرد و چند قدم ی کنجکاو و گنگ، به سرد ترایم
 از سالن رفتند. 

 ! ارمیبجا نم د؟ یکن یخودتون رو معرف شهی... مدیی . بفرماکنمیمخواهش  -

 زد و ِمن ِمن کنان گفت:  ی لبخند  مچهین نیطن

 اگر هم اسمم رو بگم. من اومدم... یشناس ی... شما منو نمیعنیاوم... من...  -

 داد.  رونیب یمکث کرد و نفس یاندک 

 ازتون بپرسم!  یسپهر ی اومدم راجع به خانواده  -

 :دی پرس ابیبا ارت ترایم
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 چطور؟!  ؟ ی سپهر ی خانواده  -

 پا و آن پا کرد و گفت:  نیا یکم نیطن

دخترم مثل خودت   هی. منم یو درکم کن یازم ناراحت نش دوارمیراستش چطور بگم...؟! ام -
 ...نکهیا قتیو آرزو. حق دی با هزار ام

 از آن همه مکث و کش دادن حرف؛ لب باز کرد: یبا کالفگ ترایم

 سر اصل مطلب؟   دیو بر  د ی نر هیحاش شهی م -

 و گفت:  دیلب کش ی زبان رو نیطن

کرده. به   یپسرش خواستگار ی از من برا ی! خانوم سپهرقیاومدم تحق نهیاصل مطلب ا -
موضوع  به خاطر تفاهم نداشتن سر   ،ی سابقش بود ی من گفتن سدرا با شما که نامزد عقد

کردم و اومدم از زبون خودت  دای ت رو پآدرس  یحرفا بهم زده. به سخت  ن یکار و اشتغال و ا
  قتیحق کنمی خواهش م ؟ی جدا شد  گهیشما به خاطر مسائل د   ایداره  قتیبشنوم که حق

 داره بگو. ی اگه یحاد د ی مسئله  ای یرو بگو و اگر سدرا مشکل اخالق

گره   ی هاو صورتش از خشم سرخ شده بود. مشت  دیجوشی م ترایم ی هادر رگ  خون
  دشی ها خراش به پوست سفناخن  یزیو ت فشردی ها را به کف دست ماش ناخن شده 

 گفت:  ظیدندان فشرد. رو ترش کرد و با غ  ریکرد و سوک لب ز ی ا. دندان قروچه انداختیم

 به خاطر تفاهم نداشتن؟  می ! گفتن به هم زدت؟ی اومدن خواستگار ؟ی چ -

 سر جنباند و لب زد: نیطن

رو   ی نامزد ؛ی نکرد یآره، گفتن چون اونا مخالف بودن با کار کردن شما و شما هم توجه -
 بهم زدن! 

 : دی کرد و غر ی اخنده  تیبا تمسخر و عصبان ترایم
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رو آدم   شونوونه یکه پسر د  کردنی التماس منو م روزی ! اونا تا دشرفنی پررو و ب یلیخ -
 ! شنومیم   یرو بهم زدن؟ چه خزعبالت ی گرفتن که خودشون نامزد هافیحساب کنم؛ حاال ق

 : دیتکان داد و پرس ن یسرش را به طرف نیطن

 بوده؟  یچ انیپس جر -

 به کمر زد:  یابرو باال انداخت و دست ی تا ترایم

داغون راحت کردم.  ی خانواده   هیو از شر  ! من فقط خودم هیکه پسرشون روان نهیا  انیجر  -
. کنه ی م دادی خانواده ب  نیتوو ا  یفرهنگیعموشون دکتر! ب  له،ینگاه نکن باباشون وک 

پسره بهش دست   هیو بدبخت کرد. آخرش هم خودش  د،یجنبی دخترشون سر و گوشش م
جا هاش هم اون که گم شده بود، خاله  ی . شبابونیکنار خ دکرده بود و ولش کرده بو یدراز

و فاجعه   یز ی آبرور  نیبپرس. ا شون ی مادر ی ال یبرو از فام گمیدروغ م یکنی فکر مبودن. اگه 
 ! فتادمیگرا و جالّدا مشکنجه  ادیکه من  زدی خواهرش رو م یطور یوحش ی به کنار... سدرا

هر   ختهیو افسارگس یبود که عصب ترا یبه م رهیخ  بازمهین یمات و مبهوت با دهان نیطن
 . ختیری م ره یدا ی را رو دانستی م یسپهر ی آنچه از خانواده 

 ها نشاند و آهسته گفت:بر لب  یمصنوع ی که تمام شد، دخترک لبخند ترایم ی هاحرف 

نداشتم، فقط خواستم   ی کردم. قصد بد یکه شما رو عصبان خوامیمن... من معذرت م -
 !ی نجات داد یبدبخت یم قد  ک یو من از   یرو گفت  قتیمطمئن بشم. ممنون که حق

با   نیسر جنباند. طن شی و تنها برا  دیشنیرا نم نیطن ی هابود که حرف  یآنقدر عصب  ترایم
 کرد و سالن را ترک کرد.   یکه گرفته بود؛ خداحافظ یاجه ی از نت تمندیو رضا انهیموذ  ی لبخند

 *** 

قفل چرخاند و وارد خانه شد.   ی را تو دیاز هشت شب گذشته بود که حسام کل ساعت
را در هم فرو برد. تنها چراغ آشپزخانه روشن   شیو سوت و کور خانه، ابروها کی تار ی فضا

 صدا زد:   بست،یکه درب را م ینیبود. ح
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 جان...  هانی... نهانین -

آمد؛ اما نه مثل   رونیشپزخانه بسالن را روشن کرد و جلوتر رفت که دخترک از آ چراغ
 نگاهش کرد و لب زد: نی غمگ ییها. پژمرده و با چشم یقبل، پرشور و پرانرژ ی هاشب

 . یسالم، خسته نباش  -

 وار لب باز کرد: در وجودش رخنه کرد و گنگ و زمزمه ینگران

 شده؟ چته؟  یسالم. چ -

 : دی لرز شی هاو لب  دی اشک دخترک جوش ی چشمه 

 !شهیهم ی برا رفته... ایلع -

  ده یو رنج  پناهی ب یدور گردن حسام حلقه شد. چون کودک  شیهاشکست و دست  بغضش
دور تن دخترک حلقه شد و   ی حسام با اندک تعلل  ی ها. دست ختیریدر آغوشش اشک م 

 :دی پرس

 چرا؟!  ؟ یکجا رفته؟ ک  ؟یگی م یچ -

 :دی نال هیگر انیم هانین

  نکهیزود و قبل از ا یلیبهم داد. صبح خ اینامه از لع هیمهتاج اومد باال و   یصبح که تو رفت -
 بشه، گذاشته رفته. داریب یکس

 ؟ ینگفت یچیدادم، چرا ه امیخونه؟ ظهر که بهت پ امیکه ب ی چرا از صبح بهم خبر نداد -

  دامیبگه نگرد، پ ی وقت ایو لع اسده ی فای ب دونستمی چون م ؛یفتیاز کار ب خواستمی نم -
 کرد.  داشیپ شهینم یکنینم

 ! حاال چرا رفته؟ یحال تنها نباش ن یکه با ا بودمیکنارت م  ومدمیکارم به درک... حداقل م -



 2 خواهر خوانده

 
415 

 

برداشت و سمت   ی کنار مبل رفت. کاغذ ی و سمت عسل دیخودش را عقب کش دخترک 
 به کاغذ انداخت و شروع به خواندن کرد:  یحسام گرفت. حسام نگاه

 سالم دختر قشنگم، مهربونم.   -

که در حقت کردم باز منو دوست   ییهای دل مهربون تو بشه که با تمام بد ی فدا مادر
مثل من    یاگر مادر دی جز تو شا ی. هر کسی من تالش کرد یخوشبخت ی و برا یداشت

  مونهیخاطرم م شهیهم ی تو برا ی های . تمام خوبکردی ترک م شهیهم ی اونو برا داشت؛یم
مرد شرافتمند   ه یکه  اوشیخوشحالم پدرت س یلیخ  دلم، زی. عزکنمیم ی ا خاطراتت زندگ و ب

  ی با بودنم تو خوامی. نمیمثل حسام دار  یقیخوشحالم همسر ال  ،ی کرد دایهست رو پ
آفت تمام    هیمثل  تی زندگ  ی ازت گرفته بشه. حضور من تو هایخوشبخت نیا  تیزندگ 

رفتنم ناراحت   ز! پس اگمیم یچرا و چ  یدونی. خودت مکشهی رو به گند م هاتی خوشبخت
  ی. فقط زندگ یکنی نم دامینکنه. دنبالم نگرد چون پ دیتو رو تهد  یتا خطر رمی نشو! من م

و به   اتیزبونن ی ری ش هات،طنتی هات، شخنده  ی ... دلم براشهیکن. خوشبخت، شاد، مثل هم
  دونمیکه هرچند م  یمنو حالل کن دوارمی. امشهی تنگ م غاتیجغیج  ی قول شوهرت برا

  یاقتیلیکه علتش ب ییهای. بابت تمام سختهیمثل من کار سخت یآدم خطاکار ردنحالل ک 
حتما   زنه،ی بهت نم یبیمطمئن باشم حضورم آس ی. اگر روزخوامیمن بود ازت معذرت م

 دختر مهربونم. خداحافظ.  . دوستت دارمگردمی برم

مبل انداخت و   ی کاغذ را رو داد،ی م رونیب نهیکه از س  ینیهمراه با نفس سنگ حسام
اشک   صدای مبل تک نفره، چمباتمه زده بود و ب ی دوخت که رو  هانینگاهش را به ن

او   ی ها بلند کرد، خودش جادست  ی رو ی. سمتش رفت و او را چون کودک ختیریم
 برداشت. شیهااشک از گونه  انگشتان زانوها نشاند و با سر  ی ونشست. دخترک را ر 

 یچه جونور کهیاون مرت میدونی کرده. همه م دشی دلم، شک نکن اصالن تهد زی عز -
 مجبور شده بره!  ای. لعادی ازش بر م یهست و هر کار

 دار و مرتعش لب باز کرد: خش ییبا صدا هانین
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مثل پازل شده که هر   م یدلم باشه. زندگ  ی گوشه   دی حسرت با هی شهی چرا هم دونمی نم -
عمر حسرت داشتن بابا رو    هی! شهی ازش گم م  گهید  کهیت هی کنمیرو درست م  اشکهیت

 رو ندارم.  ایکردم، لع داشی داشتم و حاال که پ

 گفت:  انهیو دلجو  دیکشیدخترک م ی موها انیوار پنجه منوازش  حسام

و مادرت برگرده.   فتهیزود اون اتفاق ب یلیخ دوارمی برگرده. ام دی که گفته بود شا ی دی د -
 نشو گلم.   دیناام

 ادامه داد:  ی لبخند مچهی که حسام با ن ختی ری اشک م ری نزد و سر به ز یحرف هانین

بابات هان؟   ی خونه  می خواب بر ی بعدش هم برا رون؛ی ب می پاشو حاضر شو شام بر -
   ؟ی موافق

 از اشکش را باال گرفت و سر جنباند:  سیخ نگاه

 .کنمی دارم دق م م،ی بر  -

 .م ی خدانکنه قربونت برم. برو آماده شو بر -

شکل ممکن آماده شد.   نیترزود در ساده  یلیسمت اتاقش رفت و خ ری رنجور و دلگ هانین 
لب نشاند و   ی رو ی آمد. پوزخند رون ی از اتاق ب فیسرش انداخت و با برداشتن ک  ی شال رو

 رو به حسام گفت:  زیآمهیکنا

رو بده تا از   نمی. سوئيچ ماشکنهی نم دمیتهد  یخوشحال باش که خطر گهیرفت، د ایلع -
 ! ی دنبالم فرستاد وی کیفردا خودم هرجا خواستم برم. چند ماه هرجا رفتم  

 لب زد: کردی مرتب م شی هاشانه  ی از جا برخاست و همانطور که کت را رو حسام

 یرفته دار ایلع یتو ماستا... االن ناراحت یزیریرو م هامه ی! قیمنو گرفت ی اخالقا نمیبی م -
 ؟ ی کنی م یسر من خال

 ! ؟ی ستی االن خوشحال ن یعن ی  گم؟ی مگه بد م -
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 کنه؟ی نم دتی تهد  یخطر گهیبده خوشحال باشم د -

 برداشت. فیرا از ک  اشی و گوش دیکش یپوف یبا کالفگ دخترک 

 کلکل ندارم.  ی ولش کن حسام... حوصله  -

 پدرش را گرفت و بعد از چند بوق تماس وصل شد.  ی شماره 

 الو... سالم باباجون. -

 بابا؟  یسالم دختر گلم، خوب -

 دومرتبه بغض کرد و لب باز کرد: هانین 

 رفت!  ای. آخرشم لعستمینه... خوب ن -

 : دی در هم رفت و پرس شیآن طرف خط، ابروها   اوشیس

 چرا دخترم؟ کجا رفت؟  -

 م؟ ی ستیبهتون. مزاحم که ن گمیخونتون م  امیاالن با حسام م -

 .م یشی خوشحال م نی ا یهم دلتنگتون بود. ب یاتفاقا طوب ؟ینه دخترم چه مزاحمت -

را   یآزاد کرد و گوش اشنهینفس از س اوشیگفت و تماس را قطع کرد. س ی »باشه«ا هانین
 از آشپزخانه بلند شد:  شی صدا ی. طوبذاشتڱمبل  ی رو

 اس. شام آماده  ایب جاناوش یس -

 شام خورده باشن. دونمی م دی . بعانیدارن م  هانیساعت صبر کن؛ حسام و ن می ن هی -

 : دی لب گز یطوب

 . تازه کمم هست.کردمی بهتر درست م ی غذا هی... چرا زودتر خبر ندادن؟!  ی وا ی ا -

 لب نشاند و گفت:  ی لبخند رو اوشیس
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بهتره! سوم   می تر بخورشام سبک  نکهی. دوم ا میتعارف داشته باش ستن،ی ن بهیغر  نکهیاول ا  -
  یتا وقت ایغصه نخور و ب یکنارش. پس الک  میذاری هم م مروین  هیکم بود  یلیاگر خ

 کنار من و استراحت کن.   نی کم بش هی رسنیم

 جواب داد: یح یبا لبخند مل یطوب

 .امیاالن م  زمیبر  ی باشه، پس بذار دو تا چا -

  یبلوط ی خوش عطر و داغ به سالن برگشت. موها   ی کوچک چا ینیکه با س د ینکش یطول
را   ینیس اوشیبه تن داشت. س  یخردل یمو پشت سر بسته بود و بلوز دامنرنگش را با گل 

 : دی پرس گرفت ی م ی جا وشایکه کنار س ینیح یگذاشت. طوب زیم ی از دستش ستاند و رو

 شدن؟  جان یا یراه ییهو یشده  یچ -

  خواستی م نی ناراحت بود و واسه هم یگذاشته رفته؛ انگار ایزنگ زد و گفت لع هانین -
 .ادیب

 رفته؟  شه یهم ی برا یعنی -

 شانه باال انداخت و لب کج کرد:   اوشیس

 !  گهی البد د -

 و متفکرانه لب زد:  دینوش ی از چا  یرا برداشت. کم ی فنجان چا یطوب

. خانواده نداره کمکش کنن  یازش بهم نگفت چوقتیه  ؟ی آشنا شد  ایبا لع یتو چجور -
 نکنه؟!   تشیاصالن اذ  نقدیا

 جواب داد: یمیبا لبخند مال  اوشیس

 هم بهتره!   یندون ؛ینگفتم که حساس نش -



 2 خواهر خوانده

 
419 

 

گذاشت و    اوشیس ی شانه ی گذاشت. دستش را رو  زیم ی ابرو باال پراند و فنجان را رو یطوب
 : دی کنجکاو پرس د؛یخز  ترشیپ

  ؟یدوسش داشت یعنیحرفت!  نی حساس شدم با ا شتر ی که حساس نشم؟ ب ی چ یعنی -
 بهم بگو. وی زودباش همه چ

بود و   کیبه هم نزد  شانیهاو دستش را پشت او گذاشت. صورت دی خند ی نخود اوشیس
 .  کردندیرا حس م گری کدی ی هانفس

 داشت.  یسخت یبود. زندگ   یحس دلسوز هی دوسش نداشتم،   -

 نشست.   شی صدا ی گرفت و غم تو یاز طوب نگاه

عمه  ه یبوده.  تیمسئولیالخمر ب دائم  هی. باباشم  رهی میمادرش م اد،یم ایدن یوقت ایلع -
  ایلع نکهی. تا اکنهی خودش و بزرگ م شی پ برهیرو م ای. اون لعشدنیدار نم داشته که بچه 

 . شهی نوجوون م

 و متأسف ادامه داد: دی بر کش  ینفس

  دیکه نبا  کنهی م دش یبعدم تهد  کنه؛ی م یاش بهش دست درازشوهر عمه  یتوو نوجوون -
 . زنهینم یو آواره نشدن حرف یکسی بچه سال بوده و از ترس ب یطفل ایبگه. لع یبه کس

 شده بود.  اوشیس ی هاو متأثر غرق صحبت  دی لب گز یطوب

به  کنهیرو اجبار م ایلع دی با زور و تهد ومدهیم شی پ ی هم هرموقع فرصت شرفی ون با -
  یوجدان داشتم، ولو عذاب  کردمی م هیگر  یلیخ لی اوا  گفتی م ایهاش تن بده. لعخواسته 

اوضاع بوده و هروقت   نیعادت شد. چند سال ا  هیبه   لیشد و تبد  یعیبعد برام طب
 ی هاو با بهانه گرفتهی اش فاز پدر دلسوز مشوهر عمه ومده،یم ایلع ی هم برا یخواستگار

شوهرش داره چکار   فهمهی برگشته مبخت  ی عمه  نیروز ا هی نکهی. تا ا کردهیرد م یالک
 .  رونیب ندازهیرو هم از خونه م  ای. لعکنهی و جار و جنجال به پا م کنهیم

 نازک کرد: یلب کج کرد و پشت چشم یطوب
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 کرده. ی نباشه اون واسش مادر یبدبختش! هر چ ی هم بد کرده به عمه  ایلع شیی خدا -

قلب   ای. لع یحق داشته بترسه از آوارگ  ایلع دمی ... قضاوت با خداست. شادونمی نم گهید -
آلونک    هیمجبورش کرد بد باشه. از پدر و مادرش  ط یشرا  شهیداشت، اما هم یمهربون

اونجا. با کار   رهی اش معمه ی و داغون واسش مونده بود که بعد از خونه  ی میو قد  کیکوچ
دستش بود و من رفتم   د یخر  یروز کل هی.اوردهیخرجش رو در م دممر ی هاکردن توو خونه 

به هم پناه   یو بدبخت ییو بعدشم هر دو تا از سر تنها ییشد شروع آشنا  نی کمکش؛ هم
.  میرو پر کرد مونی زندگ  ی ها عشق نبود، دوست داشتن نبود. فقط خالء مونن ی. بمی آورد

بچه گذاشتم توو   هی نکهیخبر از ا یمدت بعد ترکش کردم. ب هیکه من باز نخواستم و 
 و...  شهی م شی. اصالن وارد زندگ یدونی رو هم که خودت م اشهیدامنش! بق

 : دیکش یآه  یرا ناتمام گذاشت و طوب حرفش

 ! چه سخت...دهی ند  شی روز خوش توو زندگ  هی چارهیب -

 . دادیو حسام م هانین دنیزنگ خانه خبر از رس  ی سرد شده بود و صدا ی چا ی هافنجان 

 *** 

بود را   ده یهر آنچه از ستاره فهم روزمندانهیپ ی نشسته بود و با لبخند سی مقابل پارم نیطن
پا   ی زده و پا رو یبه صندل هی لب داشت و تک ی رو یلبخند کج سی. پارمگفتی او م ی برا

 فشیامضا را از ک  دی چک سف کی   سیکه تمام شد، پارم کزادین ی هاانداخته بود. صحبت 
 . با همان لبخند کج گفت:گذاشت زیم  ی آورد و رو  رونیب

 !یشی چک م ن یرو تموم کن بعد صاحب ا تتی توئه، اما... اول مأمور ی چک برا نی ا -

 .دیلب کش ی زد و زبان رو ی امضا چشمانش برق دیچک سف دنی با د نیطن

 چکار کنم؟  دی با  گهید -

 جابجا شد و لب باز کرد: یصندل  ی رو یکم سیپارم
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و فکر   فتمیاز چشمش م یجورن یاطالعات رو به عمه گوهرم بدم؛ ا  نی ا  تونمی من که نم -
و اون از من   ادیبا ستاره به هم بزنه به کار من نم ماین گهی م. بعد دفضول یلیخ کنهیم

من بزن. بگو به   ی عمه ی زنگ به خونه هیخودت  ی . پس خودت االن با گوشادی بدش م
به نفع اونا شد! بهش بگو عروست   مای تو با ن ی! دشمندهیو اون تو رو ند  یعالقه داشت ماین

 . ستیدختر ن

 مکث کرد و گفت: ی الحظه  نیطن

 شما... ی عمه ی اما... شماره  -

 حرفش را ناتمام گذاشت و مداخله کرد: سیپارم

 شون توو دفتر تلفن شرکت هست! که شماره  یزنیبه خونشون زنگ م -

 لب زد:  یو با دلخور کردیمردد نگاهش م نیطن

حرفارو بگم   نی بود من فقط از ستاره آتو بدم که دادم؛ اگه زنگ بزنم و ا نین ا اما شرطمو -
 شرکت اونوقت من...  گردهیشهسوار اگر با ستاره بهم بزنه برم  ی ممکنه که برام بد بشه. آقا

 ستون تن کرد. زیم ی را رو شیهاکرد و دست  زی چشم ر سیپارم

  ؟یشرکت دار نی ه شندرغاز حقوق اب یاجیچه احت گهید یچک رو نقد کن ن یا یتو وقت -
 ! وونهی د گهیکار د  هیسراغ  یریم

 :دی پرس یبا اندک تعلل  سیفکر کرد و پارم ی کم ریمسکوت و سر به ز نیطن

 نه؟  ای یزنی زنگ م ؟یکنی چکار م -

 آب دهانش را فرو برد و زمزمه کرد: دخترک 

 .زنمی بله، زنگ م -
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 نیمنزل گوهر را به زبان آورد و طن ی شماره  یلبخندش کش آمد و با آسودگ  سیپارم
 کردیمتبسم نگاهش م سیپارم  کرد،ی با گوهر صحبت م نیکه طن ین یکرد. ح یریگشماره 

. صحبتش که تمام شد چک را دستش داد و او خوردی و تاب م چیپ  نی به طرف یو صندل
 رفت.   رونیاز اتاق ب یخوشحال و راض

حبس کرده بود را آزاد کرد و اشک   شیها در گلو که ساعت  یبغض سی پارم ن، یرفتن طن با
 لب با خود پچ زد: ری. زدی لغز شی هابر گونه

کارو  نی باهام ا  دی. نباخواستمی تو رو م ی... من خوشبخت مایخودت بود ن ریتقص -
 .ی کردیم

 دادن نفسش ادامه داد:  رونی و با ب دیکش شیهاگونه  ی رو دست

 یلیخ  نکهی. با ای سرت به سنگ بخوره و برگرد  دوارمیکمتر بودم؟! ام دختره  نیمن از ا  -
 من دوست نداره.  ی تو رو اندازه  چکسی. هبخشمتی م ی اما اگر برگرد ،ی دلمو شکست

  یبه آسمان آب یداد و نگاه  رونیو پنجره را از هم باز کرد. بازدمش را ب ستادی پنجره ا کنار
  زیشرکت نمانده بود. پشت م یلی تا تعط یزی. چرفتی م ش یانداخت که رو به غروب پ

 سامان داد.  یاش را کمعقب افتاده  ی برگشت و کارها

را   یاتاق هست ی را برداشت و شماره  زیم ی رو یبود که گوش  یساعت کار یانیلحظات پا  
 گرفت.  

 . دیی بله؟ بفرما -

اتاق رو فعال نکرده بودم و متأسفانه اونقدر   نیادفر. من امروز دوربخانوم د دی خسته نباش -
 شرکت بود. ی مهم گم کردم! چک برا  یلیچک خ هیامروز    نی بدشانسم که هم

 متعجب گفت:  یهست

 مبلغ چقدر بوده؟   ؟ی جد -
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 امضا بود!  دی سف -

 :دیپرس  یلب به دندان گرفت و با تأن یهست

 د؟ ی همه جا رو گشت د یامروز اومدن اتاقتون؟ مطمئن ایک  -

 شده!   دهیبهتره بگم دزد  ایرفت و آمد کردن؛ کامال مطمئنم گم شده  ایلیخ -

   ؟یعنی هیموارد... کار ک  نی آخه اصال سابقه نداشته ا -

 سکوت کرد و ادامه داد: ی الحظه

شاهلل که  ان دی تا وصول نشه. نگران نباش میکنیاعالم م ینداره، چک رو سرقت یخب اشکال -
 . شهی م دایپ

 کوتاه، تماس را قطع کرد. یزد و با تشکر ی لبخند سیپارم

  انیکشان رو به پادامن  گرید  یروز بهار ک یو   شکفتندی الماس در دل آسمان م ی هاگل 
که  ینیح مایگذاشت و ن زی م  ی مخصوص را رو ی فالوده  ی هاظرف  شخدمت ی. پرفتیم

 گفت: داشتی فالوده را با قاشق برم ی هارشته 

  شگاهیدنبال تاالر، آرا میری خونه رو رنگ کنن تا نو نوار بشه. خودمونم م دمی هفته م نی ا -
 .  مینداز یرو راه م یشاهلل تا آخر ماه عروسو ان  دی و خر

 .دیکش نش یریش ی هالب ی زده بود و زبان رو  خی به خاطر خوردن فالوده دهانش    ستاره

  یحقوق خودت جمع بشه و عروس یذاشتی. می کرد دای... االن تازه کار پمایعجله نکن ن -
 ؟ ی چرا قرض کرد گهی . دمیر یبگ

 سر جنباند و لب زد:  یالیخی با ب ماین

که قرار بود  یراحت بشه. بعد همون حقوق المیزودتر ببرمت خونه خودم تا خ خوامی م -
 . امیبه بده دمی جمع بشه رو م
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 و لب از لب برداشت:  د ی خند نیکنم ستاره

 ! آکنمیبه خدا من فرار نم  -

  خوامیاما من حوصله ندارم واسه کنارت بودن مدام التماس باباتو کنم. م ،یکنی تو فرار نم -
 خودم، کنار خودم.  ی . توو خونه یمال خود خودم بش 

  مایزنگ خورد و ن اشی . گوشستودیرا م مایو عشق ن کردی نگاهش م اقیبا اشت دخترک 
 گفت: ی ابرو پراند و با اشاره به گوش

سر خونه  م یبر  گهی. دزننی رفتن مدام زنگ م  رونی ! واسه چند ساعت بنی... ببناهایا -
 . میشیسؤال جوابا و استرس راحت م نی از ا مونی زندگ 

 کرد:  دیی داد و تأ  رونیب ینفس ستاره

 !  ؟ی گردی برم یک  گهیآره مامانمه! حتما م -

 لب زد: یمی را وصل کرد و با لبخند مال  تماس

 سالم مامان، جانم؟  -

 و دهانش باز ماند.   ختیسجاد قلبش را فرو ر ی کر کننده  ادیفر   ی صدا 

 ستاره؟!  یهست  یکدوم گور -

 بود و او با لکنت جواب داد: رهیدخترک خ ی ده ی رنگ پر ی به چهره  ری متح ماین

 !  رونمیب مای... با نمایم... من... من با ن -

 ! آبروی با توئه ب دونمی دغلکار... من م ی دروغگو ی زود برگرد خونه دختره  -

 : دی پرس رانینشست و دستپاچه و ح شی هابه چشم  اشک

 شده؟ چکار کردم مگه؟  یبابا چ -
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خبر دارن از  امین ی که خانواده  یچرا بهمون دروغ گفت ؟یکار کن یچ  یخواستی م  گهید -
چه   فهمنی و باالخره م مونهیات خطور نکرد که ماه پشت ابر نم به عقل نداشته  ات؟یگندکار

  نویکه به دهنش اومد بهمون گفت. هم یزنگ زد و هر چ مای! مادر ن؟ی خورد ی گ*و*ه
 ! آ... ره؟ ؟ی خواستیم

را از گوشش فاصله داد. آب   یگوش اریاختی که دخترک ب دیکش ادیفر  ی آخرش را طور کالم
را از ستاره   یگوش  مهیسراس  مایشد. ن  ریسراز  شی هادهانش را قورت داد و اشک از چشم 

 گرفت و کنار گوش برد:

 الو... -

 .شدی م دهیسجاد بود که چون پتک بر سرش کوب نیخشمگ ریباز هم نف و

بود   نیام خبر دارن؟ اه خانواد  یمگه نگفت ؟ی نامرد با من حرف نزد ی الو و درد... مگه تو  -
  نکهیمن دلم به صداقتت خوش بود. به ا ؟یکن خ ی  ی اعتمادم؟! که منو سنگ رو ی جهینت

 !  ی باهام حرف زد ی مرد و مردونه اومد

 زده؟  یحرف یشده مگه؟ ک   ی. چدیآروم باش  یسپهر ی آقا -

 : دی و غر دیی دندان سا ظی با غ سجاد

که دختر مو قالب   ادمیکالهبردار ش هیبشه؟ مادرت زنگ زد و بهم گفت   خواستهی م یچ -
 شما کردم!  ی خانواده 

 و ملتمسانه گفت:   یبا آشفتگ ماین

 .  میزنی با هم حرف م امیمن م دی غلط کرد. تو رو خدا آروم باش یلیخ کهی اون زن -

ستاره رو برگردون   االن نیبهت ندارم. هم ی اعتماد  گهیبا تو ندارم. حرف باشه د  یمن حرف -
 فراموشش کن.   شهیهم ی خونه و خودت برو و برا

 ...یسپهر ی آقا -
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به ستاره دوخته شده بود که   ماین ی و درمانده  نی قطع شد و نگاه خشمگ  تماس
 .دینال هی هق هق گر  انی. مدی غلتی گونه م ی رو یدر پ  یپ شیهااشک 

 منو!  ذارهی ... امشب برم خونه زنده نمماین کشهی بابا منو م -

  هی  میدونستی مگه نه؟ م می تو؟ ستاره ما با هم حرف زده بود  یگیم  ی ...؟! چهیمگه الک -
 درسته؟   رسهی م ی روز نیهمچ

 از جا برخاست.   مایسکوت کرد و ن  ستاره

 تا آروم بشه.  زنمی تون من بابات حرف مخونه  می پاشو... پاشو بر -

از حس و حال خوش چند   ی راه افتاد. خبر مایدنبال ن حرفی رخاست و باز جا ب  دخترک 
را روشن کند سمت   نیقبل از آنکه ماش مایکه شدند، ن نی قبل نبود. سوار ماش ی لحظه

و مصممش    ی از اشک دخترک گذاشت. نگاه جد سی خ ی گونه  ی و دست رو دی ستاره چرخ
 و لب زد:  دوختستاره  دی ترسان و ناام ی هارا به چشم 

مانع ما دو    چکسیو ه یچی. همیشی من و تو از هم جدا نم فته،یکه ب ی ستاره... هر اتفاق -
   ؟ی دی. فهمستیتا ن

 ادامه داد: ما یسر جنباند و ن د ییبا تأ   ستاره

 . باشه؟ یباش ی قو خوادیکن. دلم م هیپس نه نگران باش، نه گر -

 لب باز کرد:  ی و با زهرخند دی کش شیهادست بر گونه  ستاره

 باشه.  -

برگشت   ش ی. سر جا دی دخترک را بوس ی نشست و کمان ابرو ماین ی هابر لب  یمیمال  لبخند
 گفت:  کردی را روشن م نیکه ماش ینیو ح

  مایبنداز گردن من... بگو ن وی! همه چ ی بود خبریخودت هم ب  یگیاونجا تو م می االن رفت -
 اش گفته! به منم گفته بود که به خانواده 
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 باز کرد:  ی ستاره لب به تند 

 .می ستی شد هم پاش وام  ی. هر چمیگی رو م قتی... دروغ بسه! حقماینه ن -

 ... یجورن یآخه ا  -

 . باشه؟ میگی رو م قت ی. پس حقمیجا نزن می . ما به هم قول دادمایآخه نداره ن -

دادن  رونیو ستاره با ب دندیبعد به خانه رس  ید. ساعتشانه خماند و قبول کر ی سر رو ماین
و سمت دخترک   زدیرا دور م نیهمانطور که ماش مایشد. ن ادهیپ نی از ماش قیعم ینفس

 لب زد: آمد یم

 !  دن؟یفقط من موندم از کجا فهم -

 لو رفته.   یهمه چ نهیرفتن؛ مهم ا قیتحق  دیشا  -

باز شد و هر دو پا   یکیت ی که درب با صدا دینکش  یرا گفت و زنگ را فشرد. طول نیا  ستاره
حلقه کرد و هم قدم با او   ماین ی گذاشتند. ستاره با اضطراب دستش را دور بازو اط یبه ح

. دیی ستاره دندان سا دن یآمد و با د  رونی سمت ساختمان خانه رفت. سدرا از درب سالن ب
  نهیس مایکه ن ردی را بگ اشقهی. خواست  دیکش ی اخفه غیو او ج ردسمت دخترک هجوم آو
زبانه  شی ها. سدرا صورتش سرخ بود و خشم در چشم ستادیسپر کرد و مقابل سدرا ا

 زد: بی. نهدیکشیم

تو   ی ایکارپرده از کثافت  نکهی. بد قدم شوم... به خاطر ایبتیگند بزنن بهت که خوِد مص -
داشتم دود   دی درصد ام هیاگه  گهیگفتن. د  اتیو بهش چرند ترایم شگاهیبردارن، رفتن آرا 

 ! یمسخره باز  نیشد رفت هوا با ا 

و   دی و به عقب هولش داد. ابرو در هم کش دی سدرا کوب ی نهیبا هر دو دست به س ماین
 :دی غر
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  ؛یو هواشو داشته باش یپشت خواهرت باش نکهیا ی که به جا یکنیرو تو م یکارکثافت  -
انگشتت بهش  نمیتوو سر ستاره! نب یزنی و م  یکنی خودت رو چوب م یرتیغی مدام ب

 !کنمی خورده و ناخنت خش به تن ستاره انداخته باشه که خودم دستاتو قلم م

 به دماغش انداخت و گفت:  نیچ  ی شخندیبا ن سدرا

اش بعد واسه من شاخ شونه بکش. که بذار اسمت بره تو شناسنامه  اد؛ یبکش کنار باد ب -
 !دینیبی بار آخره که همو م نی. افتهیاتفاق ب نی ا گهید دونمی م  دیبع البته

 زد: هیکرد و کنا زیچشم ر  ماین

  دی با وجودی ب ی اس که توکاغذ باطله کهیاگه دوست داشتن و هوادار بودن به اون دو ت -
 کرده.  اهی باباتونو س ی که اسم هردوتون شناسنامه  یداشتی هواشو م شتریب

 زد و ادامه داد: ی پوزخند

 من نه! ی برا یبار باشه ول نی تو آخر ی برا  دیشا  -

 سجاد بحثشان را خاتمه داد: ی زمخت و دو رگه ی صدا

 توو!  ادیکنار سدرا... بذار ب ایب -

و مسترس پا به خانه گذاشت. وارد سالن شدند؛   د یتر چسبرا محکم  ماین ی بازو  ستاره
خون بود و   ی هارگه  انیلرزان م ی اقهوه  ی له یدو ت  شی هامبل نشسته و چشم  ی رو حانهیر

که نبض   ییهاقهیسرخفام و شق ی. سجاد با نگاهزدی اشک برق م یس یاز خ شیهاگونه 
 لب به شماتت باز کرد: مای بود. رو به ن ستاده ی سالن ا انیم زدیم

  ینگفت ؟یو اونقدر راحت دروغ بگ  یتوو چشام نگاه کن یرسمش بود؟ چطور تونست نی ا -
 سم؟ ی خودم وا ی رو پا نکهیکردم به شرط ا شونیراض

 جواب داد:  یمیبا لحن مال  د؛ی لب کش ی پلک بر هم زد و زبان رو ماین
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و محکم اون دروغا   ی ستاره بود. چون مطمئن بودم اگر اونقدر جد امزه ی تونستم چون انگ -
گرفته   ی ابابام اون شب چه معرکهزن نی دی ستاره رو بزنم. شما خودتون د دی ق دی رو نگم با

. اونوقت  د یفهمی چه برسه که م زد؛ی م هیو کنا شی و مدام ن دونستیماجرا رو نم  نیبود. ا
 بذارن. شیمحال بود پا پ

فاصله نگرفته بود به خودش جرأت داد و   مایاز ن یکه تا آن لحظه سکوت کرده و قدم  ستاره
 داد گفت:  رونی که ب یهمراه با نفس

از ارث محروم شد، از خانواده طرد   نایا ی قبل از همه  مای! نستین یکه رنگ یاهیباالتر از س -
بشه که باعث   یچ خوادی م  نیبدتر از ا گهیشد. منم که تا دم مرگ رفتم و برگشتم؛ د

 !  م؟یبترس یکارما از عاقبت پنهون شدیم

 لب باز کرد: دواریلبخند زد و تهد  نی خشمگ سجاد

. اگر خوامیداماد بدون خانواده نم  گم ی من م ،ی... اگر دختر منیچیبشه؟ ه یچ خوادی م -
با خانواده اومد جلو،   مایبود که ن ن یدادم، اگر عقدتون کردم به خاطر ا  یخواستگار ی اجازه

اما   ان؛یهم م یمراسم عقد و عروس ی داشتم برا دی بودن اما اومدن! منم ام یهرچند ناراض
 .ستیداماد ما ن گهید  گمیمنم م ست،یپسر ما ن گهید  مایزدن گفتن ن گحاال که زن

 : دیو ملتمسانه نال دی دلش لرز ستاره

 بابا... -

 عتاب کرد:  ت یبا قاطع سجاد

دور تو رو خط بکشه. من توو مردم  ایکنه  یخانوادشو راض دی با  ای مای تم! نکه گف ن یهم -
 دمیم حیشوهرش باشن وگرنه ترج ی دخترم خانواده  یتوو مراسم عروس خوامیآبرو دارم. م
 بهم خورد!  ی بگن نامزد

اش بزند که سجاد انگشت اشاره  یدهان باز کرد حرف مایگرداند تا سمت اتاقش برود. ن رو
 را سمت ستاره تکان داد:
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 تو فراموش کن. فکر کن پدر و مادرت ُمردن! خانواده  ،ی خوای رو بدون خانواده م ما یاگر ن -

سمت اتاق رفت و درب را به هم   ماین ی هاستاره و حرف  ی هابه التماس  توجهی ب سجاد
  انینشست. صورتش را م ین با درماندگ جا وسط سالو همان  دی . دخترک زانوانش لرزدیکوب

اش  شانه  ی زانو کنارش نشست و دست رو ی رو مای. نختیری ها گرفت و اشک مدست 
 : ردکنار گوشش نجوا ک  انهیگذاشت. دلجو

پدرت رو  ای  امیبا پدرم م ا یاوضاع روبراه بشه.  دمی بهت قول م زدلم،یجان... عزستاره  -
 !دمی . قول ممیکه بشه، تهش من و تو با همکه بشه، هرجور  ی. هر چ کنمیم یراض

را  اشی و پر روسر دیدزد ماینگاهش را از ن حانهیرفت. ر حانهیجا برخاست و سمت ر از
 ها فشرد.  لب  انیم

 بگو!   یزی چ هیخانوم... شما  حانهیر -

 و گفت:  دیبغضش را بلع حانهیر

ازم بر   ی. کارکنمینم یدخالت چ یقبل از اومدن شما، سجاد با من حجت تموم کرد. من ه -
 . ادینم

 لب زد:  ریداد و سر به ز رون ینفسش را ب دیناام ماین

 بمونه.   ینجور یاوضاع ا ذارمیپس حواستون به ستاره باشه. من نم  -

 . کنار گوشش پچ زد:دی دخترک را بوس ی شد و موها خم

 غصه نخور. م،گردی برم -

 الیو نه خ فشردی را م ش یسست سمت درب رفت. بغض گلو ی هابا قدم یو ناراض ناچار
 ی ستاره از جا بلند شد و به اتاقش برگشت. رو  ما،یداشت و نه رفتن. با رفتن ن دنیترک 

را در دل  شیپ ی اشکبار لحظات تلخ چند لحظه  یتخت نشست و زانو بغل گرفت. با نگاه 
  شگاهیتو رفتن آرا ی ایکارت ی:» به خاطر پرده برداشتن از کثافدحرف سدرا افتا ادیمرور کرد. 
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آورد. با نفرت لب فشرد   ادیرا به  کزادیدر ذهنش زد و تماس ن ی ا... « بالفاصله جرقه ترایم
اپراتور در  ی که صدا دینکش یرا گرفت اما طول کزادین ی را برداشت. شماره  اشی و گوش

 .«باشد ی ه مشترک مورد نظر خاموش م:» دستگادی چیگوشش پ

 لب گفت:  ریحرص تماس را قطع کرد و ز با

 ...یآشغال عوض -

 *** 

 زد: ادیفر   ییخانه، گوهر را کالفه کرد و با ترشرو یدر پ یپ زنگ  ی صدا 

زنگ   یجورن یداره ا یکدوم احمق ده؟ ی رو جواب نم فونیاختر چرا آ نی ا ن یآلما... برو بب -
 اه... زنه؟یم

 و صدا زد:  نیی به سالن پا دیراه پله سرک کش  ی رفت و از باال رونیغرولندکنان از اتاق ب آلما

 اختر... اختر خانوم...  -

را از دست   شی هاو رنجور بود دستکش  دهیاما تک باروی حدودا چهل ساله، ز یکه زن اختر
 گفت: کرد،ی قدم تند م فونیآورد و همانطور که سمت آ   رونیب

 دستم بند بود. دی اومدم... اومدم خانوم جان ببخش -

 فشرد و رو به آلما گفت: درنگی را ب دکمه

 هستن. مایآقا ن -

 تأمل کرد و لب زد:  ی الحظه  آلما

 بگذرونه! ری خدا بخ -

 به درب زد. ی ااتاق گوهر رفت و تقه  سمت

 من استراحت کنم!  نی چه خبره؟ اگه گذاشت هیهان؟ چ -
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پوشانده و   یسبز رنگ یاهی. صورتش را با ماسک گد یتخت د ی و گوهر را رورا باز کرد  درب
 بود.   دهیطاق باز دراز کش

 ...! ماستین -

 ندارم. بره گم شه!  یمن با اون پسره حرف -

 !  ؟ی بره گم شه چرا پا رو ُدمش گذاشت یخواستی م -

 تشر زد: نیزهرآگ گوهر

و حرف بارت  دمی دهنمو نکش ی تا پاشنه ُخبه ُخبه... تو برو سرت به کار خودت باشه  -
 نکردم!  

 و آلما با چشم و ابرو اشاره کرد: دیچیدر خانه پ ماین ادی فر ی صدا

 برو حاال جوابشو بده!  ایب -

بارشون    اتیو چرند  یسپهر ی خونه ی زنگ زد یبه چه حق   نمیبب ایتو؟ ب ییگوهر... کجا -
 ؟ی کرد

 ی هابود و چشم  دهیراه پله رس ی باال  مایرفت. ن رون ی و از اتاق ب دی از جا پر نیقهرآگ گوهر
 ماند. رهیهر دو به هم خ  نی و آتش نیخشمگ

. چه طرز حرف  ی کرد یرو ق ای ح ،ی رفته! آبرو رو خورد ادتیبزرگتر   کتری کوچ ه؟یهان... چ -
 و رو!   چشمی زدن با منه ب

 مقابل گوهر تکان داد: دیو تأک   دیاش را با تهد انگشت سبابه  ماین

  ی . از چشمم افتادی که پاتو توو کفش من نکرده بود یواسم عزت و احترام داشت یتا وقت -
 ی ازدواج کردم که زنگ زد ی. به تو چه که من با چه دختریندار ی با آشغال برام فرق گهیو د

 ؟ ی و خودت رو نخود آش کرد
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 زد و زمزمه کرد:  ی اقهقهه  مضحکانه گوهر

مثل لب ساحل همه باهاش   شی تو گرفت نکهی! ای کردی دختر؟! کاش با دختر ازدواج م -
 خاطره دارن. 

 اش تن گوهر و آلما را لرزاند.کر کننده  ادیو فر  دی دندان سائ ماین 

 .  یحرف بزن یجورن یراجع به ستاره ا  یات نکردم. حق ندارببند دهنت رو تا خودم خفه -

 جلوتر آمد.  مایبه عقب برداشت و ن یقدم گوهر

دست   ا یبود؟  دهیآفتاب مهتاب ند   یلیبهم خ یبه زور بچسبون  یخواستیکه م یسی پارم -
جلو چشم هزار نفر جولون   ایدور خودش تو مهمون  دیچیپی متر پارچه م  مینخورده بود؟ ن

 !دادیم

 رو به آلما گفت: گوهر

طلبشو   جان یکاره بلند شده اومده ا  ک یروشن کنه.   نیمنو با ا  فیتکل ادیزنگ بزن بابات ب -
 .خوادیازم م

 سمت راه پله رفت و ادامه داد: غرولندکنان

  نیتوو ا ادیب یعوض هیفردا فردا پس  خوامیاصال زنگ زدم، خوب کردم زنگ زدم. نم -
  ن یا دهی جلو چشم هزار نفر جولون م اگه سیشهسوار بذارن روش؛ پارم  یلی خونه و فام

 دختر با هزار نفر...

دندان فشرد    ریو آنقدر از زور حرص لبش را محکم به ز  کردی م انیغل ماین ی هادر رگ  خون
خون را در دهان حس کرد. مغزش به جوش آمده و حرارت تمام تنش را فرا   یکه شور

از خشم   یریرا چنگ زد. نف  شی وبرداشت و باز  ز یبلند سمت گوهر خ یگرفته بود. با قدم
 : دادسر داد و او را به عقب هول 

 ببند دهنت رو عجوزه...!  -
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بود و تعادلش را از   ستادهیها اپله ی ُسر خورد. لبه  ک ی سرام  ی رو شیو پا دیکش ینیح گوهر
راه پله افتاد و   ی راه پله برسد، به پشت رو ییطال  ی دستش به نرده  نکهیدست داد. قبل از ا

  مایآلما بلند شد و ن غیرفت. ج نیی کوتاه، غلتان و اُفتان به پا ی اد یرا با فر یسنگ ی هاپله
. خواهر و برادر خوردیپاگرد پله افتاده و تکان نم  ی شد که رو رهیبه گوهر خ زدهتما

 :زدی صدا م شانی . آلما پر رفتند و کنار گوهر نشستند نییها را پاپله   مهیسراس

 ؟ یمامان... مامان خوب -

تند و هراسان   ییهارا به تپش  مایسرش راه گرفت، قلب ن ریکه از ز ی و سرخ ظی غل خون
 واداشت. 

 *** 

تماس را قطع  ی دی و با ناام زدی اتاق قدم م انیو کالفه م  قراری غروب بود؛ ستاره ب یحوال
لب   ریآلود زشد و حرص  ری اش سرازگونه   ی را گرفت. اشکش رو هانین ی کرد. بالفاصله شماره 

 . کردی زمزمه م

 ... جواب بده! هانیبردار تو رو خدا ن -

 . دی چی در گوشش پ هانیآلود نخواب  ی وصل شد و صدا  تماس

 الو... بله... -

 لب باز کرد:  زدهجان ی و ه هولناک

 تو؟  یی! کجا... نهاین -

 شده؟   یخونه بابام. چ -

 هق زد و ملتمسانه گفت:   ستاره

ما بهشون دروغ  دنیفهم ماین ی بابام و خانواده  شبیتو رو خدا کمکم کن. د  هانین -
 . میگفت
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 لب زد:  ریمتح هانین

 شده حاال؟!   یخب... چ -

 : دینال هیبا گر  دخترک 

. بابام منو  ده ی خاموشه! آلما هم جواب نم ماین یگوش رمیگی هر چقدر تماس م  شبیاز د -
  ماین نیکن. بب  یر یگی. تو رو خدا تو پیرفتن ندار رونیحق ب گهی کرده م یتوو خونه زندان

 ... هانی . تو رو خدا نزیکامب ی برو خونه ایشون  کجاست؟! برو خونه 

 .رمیاالن م ن ینکن، آروم باش. من هم هی. گر زمیباشه... باشه عز  -

را از داخل کمد برداشت و با عجله   ش یهارا قطع کرد و از جا برخاست. لباس  تماس  هانین
سرش انداخت. از  ی و شال رو دیپنجه کش یاپیکوتاهش را چند بار پ  ی عوض کرد. موها

 روبرو شد.  یرفت که با طوب رونیاتاق ب

 ؟ ی کجا مادر؟ چرا لباس عوض کرد -

 . دمگری کار واجب داشت. زود برم  هیستاره زنگ زد،  -

و شسته    سیبعد که با صورت خ  یسمت توالت رفت و لحظات  ،ینگاه متعجب طوب مقابل
 لب زد:  یآمد؛ طوب   رونیشده ب

 .ادیحسام م  گهی دو ساعت د یکی دخترم؛  ی این ری د -

دوش انداخت و با   ی را رو  شیاسرمه  فیصورتش را خشک کرد و بند ک  یهولک هول
 جواب داد: یطوب ی گونه   دنی بوس

 . خداحافظ. گمی ماجرا رو م زنمی نگران نباش، خودم بهش زنگ م -

 خدا به همرات.  -
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کمر خم کرده و   یبار مشکالت مال ری ز مایبود که ن نی نگران ابپا بود. مدام دل  یآشوب دلش
  دشیکه تمام ام ی ! دخترشد؟ی ستاره چه م  فیاست؛ آن وقت تکل دهی دست از ستاره کش

 دوباره گرفته بود.  یعشق او جان شده و به ماین

شود. پشت   نشیو کم شدن اضطراب حسام، باالخره توانسته بود سوار ماش ایرفتن لع با
حال  یادآوریزود با  یل یآمد، اما خ  شیهالب  ی رو ی فرمان که نشست، لبخند محو

  ی ستاره را گرفت و گوش ی شماره  یرانندگ  نیلبخندش را جمع کرد و استارت زد. ح قش،یرف
 حالت بلندگو گذاشت.   ی را رو

 الو... -

 بود و لب باز کرد: ابانیبه خ نگاهش

 کن.  امک ی واسم پ عی ندارم. االن راه افتادم. سر قیجان من آدرس دقالو... ستاره  -

 آلود جواب داد:بغض   ستاره

بهش بگو ستاره   ی دکر دا ی رو پ مایاگه ن نیازت ممنونم. فقط بب ایدن هی.  هانیباشه ن -
من   ی بابا  ای خودش،  ی کنه و به بابا تی خودش رو اذ  خوادی رو جمع کرده. بگو نم لشی وسا

 . هانیدنبالم ن ادی. بگو بادیباهات ب خوادیالتماس کنه. بگو ستاره فکراشو کرده و م 

تا  دمیقول م  گم،ی دختر. چشم من بهش م زی اشک نر  نقدریمن دورت بگردم... ا یاله -
رو خاموش   شی بوده گوش  یحتما عصبان زمینکردم برنگردم خونه. غصه نخور عز داشیپ

 کرده! 

شد که آدرس   ی ابعد وارد محله  یداد و تماس را قطع کرد. ساعت یستاره را دلدار  یکم
به   روادهی در دو طرف کوچه و کنار پ دهیمنزل شهسوار بود. درختان بلند و سر به فلک کش

صف    گریکدی کنار  ییال یو ی هابزرگ خانه د یو سف ی مشک ،ی اقهوه  ی هاب. درخوردی چشم م
را کم کرد و نگاهش به  ن یبلند و مجلل. سرعت ماش ییهاان بودند با ساختم دهیکش

مورد نظر افتاد. آب   ی کند که نگاهش به پالک و خانه دای ها بود تا پالک را پخانه ی هادرب
  نیو از ماش کردی نم شیمداوم رها ی ارد. دلشورهرا متوقف ک  نیدهانش را فرو برد و ماش
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 یدر فضا بود و آسمان نارنج یب یغر  سکوتسست سمت درب رفت.  ی هاشد؛ با قدم  ادهیپ
درب قدم   ی را فشرد. منتظر ماند و جلو فونیآ ی بود. دست لرزانش دکمه  ری غروب دلگ

بود که وجودش را به تالطم   ی افکار منف لی و س شدی م  شتریاش هر لحظه ب. دلشورهزدیم
  ،ی فیو با اخم ظر ستادیا هانی. کنار نآمدی جلو م دیخر ی هابا پاکت  ی. عاقله زنانداختیم

 : دیکنجکاو پرس

 ؟ یکار دار یدخترم با ک  -

 ابرو باال پراند و متعجب از سؤال زن، جواب داد:  هانین

 با خانوم شهسوار!  -

 ؟ یشی شما چکارشون م -

 زد و سر جنباند:  ی شخندین هانین

 ؟ ی شما مفتش محل دی ببخش -

 باز کرد: یو لب به تلخ  دیابرو در هم تن زن 

نگام نکن. از حرفات معلومه خبر   یدخترجون، اونجور ستمی! فضول مردم نادبی چه ب -
که بهت بگم. حاال هم   یشی بدونم چکارشون م  دمیافتاده پرس یچه اتفاق جان یا یندار
 پات علف سبز شه.  ری تا ز  سایوا جان یهم

 دنبالش قدم برداشت.  یمان یبا پش هانیتند کرد تا برود که ن قدم

. گهیشده؛ فکر بد کردم د یخانوم... خب به قول خودت من که خبر ندارم چ  دی ببخش -
 کجان؟  نایشده؟ ا ی ام، قهر نکن نوکرتم. بگو چشرمنده 

 انداخت و لب زد: هانیبه ن یداد. نگاه چپ چپ رونی ب نیسنگ  یسو نف  ستادی ا زن 

من بدبخت   یفتیپس ب یخانوم شهسوار نباش   کی درجه  لیآ! فامافتادم  یریعجب گ -
 بشم! 
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 چشم درشت کرد و گفت: هانین

 شده؟ نه بابا بگو... من دوست عروسشم!  ی مگه چ -

 کرد:  زی و چشم ر  دیدخترک چرخ ی سر تا پا ی رو  ابیزن با ارت نگاه

 ... گنیعروسش؟ عروسش که م -

وار لب گفت. لب و دهان کج کرد و مالمت  ریز ی را ناتمام گذاشت و »استغفراهلل«  حرفش
 لب باز کرد:

پسرش به خاطر همون دوست شما و   یبود. انگار دادی خونشون دعوا و داد و ب شبید -
و پسره مادرش رو   رهیگی باال م . جر و بحثشونکنهیبه حساب عروسشون با مادرش دعوا م 

 !  نیی پا دهی پله هل م ی از باال

 . دهانش باز بود و زن ادامه داد:دیتپیحبس شده بود و قلبش چهارنعل م هانین نفس

  یبهش... بررس  گنیم یچ ی جرم رو چ ی بود. اومدن صحنه یمأمور بازار جان یصبح ا  -
 هم بازداشت کردن.  مایفوت شده. آقانخدا  ی . خالصه که خبر دادن بنده دونمی کردن، نم

 زهرا... ی فاطمه  ای -

را گفت و زانوانش سست شد. کنار درب نشست   ن یا دادی م رونیکه ب  یهمراه نفس هانین
گذاشت.    نیزم ی را رو شی دها ی. زن جلو آمد و خر آمدی باال م یبه سخت شیهاو نفس 

 نگران لب از هم برداشت: دخترک گذاشت و دل  ی دست بر شانه 

   ؟ی شد دخترجون؟ خوب یچ -

. از جا برخاست و با  دشیدیو انگار اصال نم  زدیصورت زن دو دو م   ی نگاهش رو هانین
. کردیزده اطرافش را نگاه م رفت. پشت فرمان نشست و بهت  نی سمت ماش یرانیح

 که چکار کند؟  دیرسیفکرش نم به  زیچ چیذهنش قفل بود و ه د، ی فهمیحالش را نم
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را برداشت و به راه افتاد.   ش یدها ی با تأسف تکان داد و خر ینگاهش کرد. سر یکم زن،
و به خودش آمد. بغضش شکست و   دی لغز رونی چشم دخترک ب ی از گوشه  یقطره اشک

 حامد را گرفت.   ی شماره  درنگیرا برداشت. ب  یگوش

 الو...؟  -

 نشد:  شی لرزش صدا  فیاما حر د،ی را بلع بغضش

 ؟ یی حامد کجا -

 اضطراب وجودش  را فرا گرفت.  هان،یدار نمرتعش و خش  ی صدا با

 شده؟  ی... چهانین -

   ؟یی . تو کجانمت یبب دی حامد با -

 .  امیتا ب ییمن با الهه بازارم. بگو کجا  -

 و لب زد:  دیرا باال کش اشینیب هانین

 . امیکن  من م امکیو برام پآدرس ر  یکه هست ینه، همون بازار -

 که...  جان یا  یباشه، اما نگرانم. تا برس -

 :دی کالمش را بر هانین

 .امینه نگران نباش. آدرس بده من زود م -

 ناچار قبول کرد و لب زد: حامد

 باشه، منتظرتم.  -

زد. نگاهش را چرخاند. همان زن بود با   نیماش ی شه یبه ش یرا قطع کرد که کس تماس
 که زن با عطوفت گفت:  دیکش نییرا پا شهی. شیشربت زعفران  یوانیل



 2 خواهر خوانده

 
440 

 

 .  ادی. بخور حالت جا بدهی پر یلیدخترم، رنگت خ ایب -

.  دینفس سر کش کی شربت را گرفت و  وانیل تعارفیبود. ب حالی خشک و دلش ب شیگلو 
 داد، لب زد: لیرا که تحو  وانیل

 .خوامی. بابت اون حرفمم معذرت م یمعرفت دار یلیدمت گرم. خ -

 جواب داد: ی لبخند  مچهیبا ن زن 

 بشه. ریماجرا هم ختم بخ ن یا دوارمینداره دخترم. ام یاشکال -

  داری در دل آسمان پد  یگر ی پس از د یکیها قدرشناسانه تشکر کرد و راه افتاد. ستاره  
پاساژ بود. حامد و الهه پشت   ی کی که نزد یشاپ ی. کافدی به محل قرار رس هانیکه ن شدند یم
دوخته بودند که  هانینگران چشم به ننشسته و هر دو کنجکاو و دل  هانیمقابل ن زیم

 گفت: یدخترک با تأن

   ن؟ ی خبر ندار نایتا حاال ازآقاسجاد ا  شبیشما از د -

 جنباند و لب زد: یسر حامد

 ؟ یشلوغه. واسه چ  یلیون خروزا سرم  نینه... ا -

 گرفته بود.  ینسکافه، به باز وانیل ی انداخت و انگشتش را لبه ریسر به ز  هانین

اش گفته بود، اما خانواده  مایرو ستاره به ن اناتشیو جر  نی راستش موضوع اون پسره رام -
 !کننیمطمئنه که قبول نم   گفتی نگن بهتره. چون م یزیگفت که چ مایخود ن یعنینه! 

  مین هانی. نشدی تر ملب به دندان گرفته بود و حامد نگاهش هر لحظه برافروخته الهه
 .  دی به حامد انداخت و باز مسترس نگاهش را دزد ینگاه

 اما...  دم،ی شده، آخه هنوز ستاره رو ند یچ قیدق دونمی ... من نمدهیآقاسجاد فهم  شبید -

 : دی آلود پرسمکث کرد و حامد اخم  یاندک 
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   ؟ی اما چ -

از   دهی و باباشم اجازه نم خبره ی ب ما یآشوب بپا شده. ستاره بهم گفت از ن هی دونمی م -
 . نایا ماین ی بشم و منم رفتم خونه ماین ر یگی. ازم خواست پرونیخونه بره ب

 کنجکاو لب زد: الهه

 خب؟   -

 آب دهانش را قورت داد و گفت:  دخترک 

  ا یخواسته  مای ن یباباش دعواش شده و انگاربا زن ماین شبیگفت که د شون ه یهمسا -
 هم بازداشته!  مایباباهه فوت شده و ن. زننییها انداخته پا ناخواسته اونو از پله 

 نه! ،ی وا...  -

 لب زد:  هانیهم فشرد. ن ی را گفت و حامد پلک رو  نیبا ترس ا الهه

 بفهمه به قرآن!  فتهیبگم؟! پس م یحاال من موندم که به ستاره چ -

حامد، جرأت حرف زدن را از  ی افکنده بر چهره   هیدر سکوت گذشت و خشِم سا یلحظات
و فکش   شدی فشرده م ی اشه یش زی م ی حامد رو ی دخترها گرفته بود. مشت گره خورده 

 و خشم لب باز کرد: ظیمنقبض شده بود. با غ

حرف بزن، گفتم مطمئن   مایبلبشوها داداش خودمه! گفتم با ن  نیکه مقصر تمام ا به خدا -
گفته که از کوره   یچ مایبه ن دونهی بازم اشتباه کرده؛ خدا م دهی . االنم که فهمیشو از همه چ

 !  دهیرس جان یدر رفته و کار به ا 

 : دی مردد پرس هانین

 م؟ یبگ ی حاال به ستاره چ - 

 :جواب داد ی به تند حامد
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 رو زد. فراموشش کن!  دتیق  مای ن دی! بگیچیه -

 متعجب باال رفت:  ش یچشم درشت کرد و صدا هانین

 ؟ یگیم یچ یفهمی حامد؟ م ی شد  وونهی ! د؟ی چ -

 :دی غر هانین ی هابه چشم   رهی گذاشت و خ زی م ی را رو شیهابا خشم دست  حامد

. با  شهی مدل قتل، قتل عمد حساب م ن یا دونمی ! تا اونجا که من مفهمم ی آره خوب م -
 یراض هیندارن که به د یمال ازیباباش کرده بود؛ اونا نزن  ی از خانواده  مایهم که ن ی فیتعر

رو ندارن. پس   دنشی چشم د  ما،یخود ن ی بشن. زن باباشم دو تا پسر داره که به گفته
سرش   ماین م یبهتره تا بگ یلیولت کرده خ ماین می ! به ستاره بگامهشک نکن حکمش اعد

عمر عزادارش باشه.   هی نکهینه ا شهی متنفر م مایستاره از ن ینجوریدار. حداقل ا ی باال رهیم
 ! گم؟یو محرف  نی چرا ا  ی دی حاال فهم

 الهه سر جنباند و لب به اعتراض باز کرد: 

 یا ک ت  ؟یدو برابره. آخرش که چ بش یاالن بهتر باشه، اما بعدا آس دی نه حامد! شا -
ما متنفر   ی ... بعدش بدتر از همه فهمهی. مدیکنیازش پنهون م  یتا ک   د؟یکنی م شیزندون

 به خاطر دروغمون.  شهیم

 سر تکان داد و لب زد:  دیی با تأ هانین

  واشی  واشی خونه آقاسجاد.  میپاشو بر  تفیبذار ک  یزیچ یآرامبخش ، یدو تا آمپول هی -
دار  ی باال  مشیخودمون نفرست یکرد. زارت یهم کار مایبشه واسه ن دی . شامیبهشون بگ

 داشته باشه.  دی شا یراه ه یتموم.  میبگ

 داد و گفت: رونیب ینفس  یبا کالفگ حامد

 خوبه!  ارهیسر خودش ن ییام. بال نگران ستاره  یلیخ -
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 ی احظهل هانیرفتند. ن شانیهان یخورده باشند از جا بلند شدند و سمت ماش ی زیچ آنکهیب
 و رو به حامد گفت:  ستادیا

 آقاسجاد راحت نباشن.    ایخانوم  حانهیر دی شا هینه؟ آخه مشکل خانوادگ  ای  امیمن ب گمیم -

 را خاراند و مردد جواب داد:  شیدو ابرو  نی با نوک انگشت، ب حامد

 بهتره!   یکنارش باش  قه،یستاره باهات رف گمیواال... من م دونمی نم -

 متفکرانه مکث کرد و ادامه داد:  یاندک 

  یکیبهتره! برو خونه اما من   ی. اونجا نباششهیم یجار و جنجال  هیحتما اولش  می ما بر -
حدس بزنم امشب چقدر   تونم ی ستاره باش. م  شیپ ایب زنمی دو ساعت بعدش زنگ م

 حالش بد باشه. 

 از هم جدا شدند. یکوتاه یگفت و با خداحافظ ی اباشه  هانین

سجاد مقابل درب پارک شد و هر دو برادر از   نیحامد همزمان با ماش  درنگیسف  نیماش 
لب   یری ز ی ها عبوس؛ الهه با صدادر هم بود و چهره  شانیهاشدند. اخم  ادهیپ هان یماش
 زد:

 سالم آقاسجاد. -

لب زمزمه کرد. حامد جلو رفت و   ریبرادرش را زآلود سرجنباند و جواب سالم زناخم  سجاد
 سرد، لب باز کرد: یبا سالم

 باز بلوا بپا شده!  دمی شن -

 تشر زد:  ییبا ترشرو سجاد

! به خدا خسته شدم. یستاره رو بکن  یدارجانب ی تو رو خاک حنانه نگو که باز اومد -
 هام شدن قاتل جونم.بچه
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 عتاب کرد:  تی با عصبان دحام

االن حال روز ما و خودت نبود. از  نیا ی دادی به خرج م تی خاک حنانه رو قسم نخور! درا  -
 ؟ یدامادت خبر دار

 و لب از هم برداشت:  دیحامد را با استرس کش  نیآست ی گوشه  الهه

 . میا! زشته حامد. توو کوچه سیه -

 جواب داد:  ی آرامش، به تند  جادیا ی الهه برا ی و تقال  یبه آشفتگ توجهی ب سجاد

  د یمن نبند؛ داماد کدومه؟! بگو قاتل! ستاره با  شیدروغگو رو به ر یاون پسره  خودیب -
 فراموشش کنه.

 زد: هیلب نشاند و متأسف کنا ی رو ی پوزخند حامد

 !  ؟یپس خبر دار -

 گفت:  یترم ی با لحن مال  سجاد

 ؟ی . تو از کجا باخبر شد دن یدر موردش ازم پرس ق،یاومدن تحق -

 : دیو پرس فشردی دندان م ر یفرو خورده سوک لب ز  یبا خشم حامد

 به ستاره؟  یبگ ی خوای م -

مشخص بشه. اما   ماین ی تا صحت و سقم حرفا شهی م یینگم؛ ستاره هم بازجو  شهی نم -
 نه؟!   ای هم بوده   ییمایفراموش کنه ن  دیبعدش ستاره با 

به عقب برداشت و رو به حامد و الهه  یقفل چرخاند و درب را باز کرد. قدم  ی ا تور دیکل
 تعارف کرد: 

 داخل... دیی بفرما -
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به استقبال   حانهیکردند و ر یرا ط  اط یطول ح انیگو   اهللیشدند.   اط یو غمبار وارد ح پژمرده 
 کرد.  ییها داشت و خوشامدگوبر لب  یتلخ و تصنع ی آمد. لبخند

 : دیپرس آوردی که کتش را از تن در م ینیسوت و کور بود و سجاد ح خانه

 ها کجان؟!  بچه  -

 گفت:   ینگاهم یو با ن رفتی سمت آشپزخانه م یی رای پذ ی برا حانهیر

رفتن اومده   ییدسشو  ی . ستاره هم توو اتاقشه. صبح تا حاال فقط براستیسدرا خونه ن -
 . ونریب

 را باال برد:  شی کنار حامد نشست و صدا سجاد

 ستاره... ستاره. -

  رون یهم در گردش بود و دخترک آهسته از اتاق ب نیو پر از حرفشان ب  نیسنگ ی هانگاه 
 .  دیو نگاهش را از ستاره دزد دیالهه دو ی آمد. بغض به گلو

حال   نی. با ادادی م یقراریو ب  هیها گر سرخ ستاره و آماس صورتش خبر از ساعت  نگاه
 کرد. کنار الهه نشست و آرام لب زد: یاحوالپرس ییلب داشت و با خوشرو  ی لبخند رو

 . نیاومد خوش  -

  ی و سرخ از شربت آلبالو را رو  یبلند بلور ی هاوان یشربت به سالن آمد و ل ینیبا س حانهیر
داشت لحنش آرام و دوستانه باشد. با دو   یو سع  دی از شربت نوش یگذاشت. سجاد کم زیم

 را گرفت و گفت:  شی هاو شست، نم کنج لب  یانیانگشت م

که نباشه،    ی. هر چستمی! من بدخواه تو نگمیجان... جلو عمو حامدت دارم مستاره   نیبب -
را از خودت دور کن و   یاحساسات زودگذر جوون نیاز تو پاره کردم. ا  شتریب راهنیدو تا پ
که  هیعیاومد سمتت و طب یداشت ی سخت یروح طی شرا یدرست وقت ما یه فکر کن. نعاقالن

بار دروغ   هیکه  ی! آدمستین ی. اما اون مرد مناسب زندگ یدار هشب ی اد یز  یحس وابستگ



 2 خواهر خوانده

 
446 

 

بلند کنه بازم دست بلند   یدست رو کس  باریکه  ی. آدمگهی رو بگه، بازم م یبزرگ  نیبه ا
 !کنهیم

 غمبار جواب داد: ییلب نشاند و با صدا ی رو ی تلخند  ستاره

ببخش؟! زد... فحش داد... تهمت زد... خواست بکشه   دی کرد گفت ییچطور سدرا هر خطا -
! حاال  ترایسراغ م نی و باز رفت نیکرد  یرو الپوشون نایا ی موفق نشد؛ همه  یاتفاق یلیو خ

 !  د؟ی قابلش جبهه گرفتم یهمگ یجورن ی کرده ا یکار به خاطر من، دروغ نگفته، پنهون  ماین

 دوخت. نیجا برخاست و نگاهش را به زم از

شما و   نی . من... من بنیمجبورم، خودتون مجبورم کرد یعنی.  گمیم نو یببخش بابا که ا -
 . رمی باهاش م اد،یجمع کردم. ب  لممی. وساکنمی رو انتخاب م مای... نماین

 برداشت که سجاد با تحکم لب باز کرد:   یداد و چند قدم رونیرا ب نفسش

 بود؟  یمن منظورم از دست بلند کردن چ ی دیبود، باهاش برو...! تو اصال فهم ییما یاگر ن -

و هولناک و   دی لرزی م شیهاچشم  ین ی. ندیپا چرخ ی پاشنه  ی و رو  دیدخترک  لرز  قلب
 به زحمت آزاد شد:  شی . صداکردیگنگ پدرش را نگاه م

 مگه کجاست؟!   مای... نماین... ن -

 هم گذاشت.  ی خوفناک بر فضا حاکم بود و سجاد پلک رو یسکوت

 بازداشت شده!  -

کاناپه گرفت و   ی نداشت. دستش را به لبه  ستادنی آب دهانش را قورت داد و توان ا   ستاره
 اش را به سجاد دوخته بود. زده   خینگاه سرد و  

 نه، اما گوهر از پله سقوط کرده!   ای عمد بوده  دونمی نمبا گوهر جر و بحث کرده.   شبید -

 . سجاد ادامه داد: دیدندان کش ریدست پشت دست کوفت و لب ز  حانهیر
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 گوهر فوت شده!  -

  ی است. صدا ستادهیقلبش از حرکت ا  کردی و حس م دیکشی دخترک سوت م ی هاگوش  
 یو فکش منقبض شده بود. نفس اش زندان شدی م دهیپدرش چون پتک بر سرش کوب

  یو مثل پر کاه  دی را ند ییجا ش یهاوجودش را فرا گرفت. چشم  یوزنی شده بود و حس ب
 سبک، تنش رها و معلق شد... 

 * 

نداشت.  ییمعنا ش یبرا کی تار  یواری صبح؟ زمان در آن چهار د ا یشب است  دانستینم
در خودش جمع شده بود.   وارن یجن وار،یسرد به تنش نشسته و سوک اتاق، رو به د یعرق

سفت و سخت راه   ی اخورده بود. توده  یلقمه نان  ی ها پلک بر هم نگذاشته و نه حتساعت 
آور  دلهره  یداشت تمام آن لحظات شوم، کابوس د یهم ام وزرا بند آورده بود و هن  شیگلو 

که حجم   دیرسیاز اتاق مجاور به گوش م یگر ید  یزندان ی باشد و پلک باز کند. صدا
 :خواندی بود و سوزناک و دلشکسته م  ختهیر شی و غم دلش را در صدا یدلتنگ

 داره.  هیگر  ی دلم چقدر تنگه، هوا -

 ذارهی چشام و غرورم نم ی تو اشک

 شهر  نیا ی و تنها جلو چشا  رفته

 شهر   نیا ی تو قلبم همه غما ختهیر

 ! ینباش ینباش م یتو زندگ  خوامی م یگاه

 ی خداش ینه! آخه تو خداش گهیم دلم

 تو گلومه  یبخونم بغض  خوامیم

 دوباره روبرومه... التیخ انگار
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. صداها در هم  دی لرزیم  شیهاو شانه   دیغلت ماین ی زده خ یداغ بر پوست سرد و   اشک
  ی ادهایفر   ی بازپرس، صدا ی به ذهنش هجوم آورده بود. صدا  ییو هر کدام از سو  ختهیآم

مستأصل ستاره: » چرا   ی هاه یگر ی خودش به بازپرس و صدا ی هاالتماس  ی گوهر، صدا
... دختره مشکل  ی ُهلش داد  ؟ی آره؟!... پرتش کرد  ،یرو به عمد کُشت  ت ینامادر ش؟یکُشت

داره.. خوب کردم زنگ زدم. ... نه به خدا... دوسش داشتم. مادرم بود، بعد از بهم خوردن  
ها فشرد و با صورت  گوش  ی را رو  شیها.. به عمد نبود...« دست رابطمون بد شد. مینامزد

 ...  زدی م ادی. چشم بسته بود و فر دیکش اد یاز اشک فر سیخ

 * 

  ایبود و  تی تسل امیروزها سوهان روح آلما شده بود. مدام پ نیا یگوش  ی بره یو  ی صدا
خارج از  ایخاموش   اشیاوقات گوش  شتری. بما یباخبر شدن از اوضاع ن ی برا ی کنجکاو

  ی ُرند و آشنا ی را برداشت تا تماس را قطع کند که شماره  یگوش یدسترس بود. با کالفگ
و مردد   دیلب کش ی . زبان روختیفرو ر  یو قلبش ُهر ردک  رهیصفحه، نگاهش را خ ی رو

 تماس را وصل کرد. 

 . دیی بله؟ بفرما -

 . دی دلش لرزو  دی چیدر گوشش پ زیکامب ی دورگه ی صدا  ی اندک تعلل با

 سالم آلما خانوم.  -

 را آزاد ساخت:  شی صدا  یو به سخت آهسته

 . زیس... سالم آقا کامب   -

 .می نیهمو بب خواستمی... مخواستمی م -

 :دیو متعجب پرس  دی دخترک باال پر ی ابروها

 !  م؟ی نیهمو بب -



 2 خواهر خوانده

 
449 

 

 دستپاچه گفت:  زیکامب

عزادار گوهر خانوم  دونمی. م ستی که االن حالتون اصال خوب ن دونمی... مدونمی م -
و   یستین ما یاما اگر شما مثل برادراتون دنبال قصاص ن ست؛یو حال دلت خوب ن یهست

 !ایقرار ب ن یواست مهمه، لطفا سر ا مایجون ن

 لب باز کرد: یآلما با تأن 

 . دیکن امکیساعت و محل قرار رو برام پ ام؛یم -

شده   نیگفت و تماس را قطع کرد. قلبش انگار از تحمل آن همه غم، سنگ ی «ا»باشه  زیکامب
رفت که  ی کاناپه بلند شد و سمت اتاق ی . با رخوت از رودیگنجینم  نهیس  ی تو گریو د
با   خواستیکه م ییهاوقت  ی . برایاوقات دلتنگ ی درب آن بسته بود مگر برا شهیهم

ها کتاب  یکنار قفسه  ،یمی راک قد یصندل ی شود. رو  وبخاطرات پورانداخت حال دلش خ
 ی هابه سال بردی را م زیعطر آن چادر، کامب ی . بودینشست و چادرنماز او را در آغوش کش

  یول گذشت، ی و دو سه سال م ستی حدود ب یزیبه رقم و شماره چ  دی . شا کی دور، اما نزد
و ُقل زد.   د ی جوش ش یهاپلک  ر یز  ازعطر و بو و رنگ آن خاطرات هنوز تازه و ناب بود. اشک 

  اس ی ی هاکه با گلبرگ  یشگیکتاب حافظ را برداشت و از هم بازش کرد. همان شعر هم
 کرده بود. اشیگذار نشان  ده،یخشک

 تو رسم  ی مگر همچو صبا باز به کو تا

 نبود ریشبگ ی دوش بجز ناله حاصلم

 آتش هجران که چو شمع  ی ز تو ا دمیکش نآ

 نبود  ریخودم از دست تو تدب ی فنا جز

پارک کنار هم با   دی سف مکتین ی مجنون، رو دیب ی ه یسا ری و آلما، ز ز یآن روز، کامب ی فردا
  رفتند یمقابلشان از سر و کول هم باال م ی اندک نشسته بودند. چند بچه در فضا ی افاصله 

 بود. دهیچیدر فضا پ شانیهاخنده  ی . صداکردندیم یو تاب و سرسره باز 



 2 خواهر خوانده

 
450 

 

نامعلوم در روبرو دوخته و مقابل نگاه منتظر آلما، لب از لب  ی انگاهش را به نقطه زیکامب
 برداشت: 

واسم   یزندگ  هویکه  یو خوش  یها بودم و تو اوج بچگبچه  نیهم ی من هم قد و اندازه  -
تر! اون غما انگار با  تر شد، اما طعم تلخ تر و پر زرق و برقشنگ رنگ عوض کرد. ظاهرش ق

 .  گرفتنی جون م شدن،یخودم بزرگ م

 به آلما ادامه داد:  ینگاهم ینشست و با ن شیهالب  ی رو ی تلخند

  یاسیمشت گل  هیکار داشتم. اون  مایاومده بودم خونتون و با ن یوقت ش،یپنج سال پ -
شاخ غم   کردمی که فکر م یدرست همون موقع م، ییو کنار فنجون چا  ین یکنج س یکه گذاشت

ممنوعه    بی کرد و کمرم شکست! عشقت س چمی پ لهیتی رو شکستم؛ ف یزندگ  ی هاو غصه
 ... یدل منم رفت واست ول  ی لیوک . اهللی بود برام که تو تعارفش کرد

به دو طرف تکان   گرفته بود و حالش دگرگون  شده بود، سرش را دنیتپ ی که قلبش بنا آلما
 و گفت:  زیکامب ی هاحرف  یشد مقابل مابق ی داد و سد

 گذشته!  یمی قد ی باشه؛ نه کلنگ زدن به باغچه ما ی... قرار بود حرف از نزیآقا کامب -

 بر لب نشاند.  م ی مال  ی و زهرخند دی حرفش را بلع زیکامب

از شما   شتری اگه بخواستم قبلش بگم من  یسر اصل مطلب، ول رمیباشه آلما خانوم... م -
 عاشق نبودم، کمترم نبودم. منم کمتر از شما نسوختم.  

ها را بر زانوان گذاشت و پنجه در  شد. آرنج  لیبه جلو ما   یگرفت و کم مکتیرا از ن اشهیتک
 هم فرو برد. 

نگفتم و   ی من چال بوده. به احد صاحابیها توو دل ب هست که سال ییحرفا  هی -
  ادیاون حرفا رو فر  خوامیاومده وسط م مایجون ن ی که بگم، اما االن که پا خواستممینم

 بزنم!  

 : دیپرس ریابرو در هم فرو برد و گنگ و متح آلما
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 سر قرار؟!   امیب  نیکه گفت دهیو جونش رو نجات م کنهی باز م مایاز کار ن ی ااون حرفا گره  -

 سر جنباند و لب زد: زیکامب

خوب   مای ن ی نه؟! اما مطمئنم برا ایداره   یری تأث یقاض  می توو تصم مدونی... نمدونمی نم -
 ترم که... و مطمئن  شهیم

 :دی کرد و آلما کنجکاو پرس مکث

 !  ؟یکه چ -

 !شهی! گرون تموم م شهیشما بد م  ی که برا -

 زد: یلبخند کج و نامفهوم آلما

رو نجات    مایکه دونستنش ن ؟ یدونی و شما م میدونی که ما خودمون نم هیاون چه حرف  -
 و منو ناراحت؟   دهیم

 گفت:  ری سر به ز زیکامب

 خوامیبگم، اگه گفتم م یجلو خود قاض خوامیشرمنده آلماخانوم... اون حرفا رو فقط م -
دل شما رو   ما،ی. مجبورم به خاطر دل نرمیبگ ت یبود که ازتون حالل  نیا ی برا نمتونیبب

گردنم   ؛ینی منو بب ی شما محاله بخوا  گهیدادگاه د ی ون جلسه بشکنم. با خودم گفتم بعد از ا
 .  ریتقاصش رو ازم بگ یبه خدا... بعدش هر جور خواست ترهک یاز مو بار 

جونمم   ما،ین ی من به خاطر آزاد دی بدون نویفقط ا  فهمم،ی از حرفاتون نم یچی من ه -
مامان و   ی دارم. چون رفتار خودخواهانه  مانیا ماین یگناهی چه برسه دلم! چون به ب دمیم

 ! دمی بابا رو د

 سکوت حاکم شد و دخترک بغضش را قورت داد.   یلحظات

بهم   ی ه یسر قض مایانوش از ن ییدا ی نهیوسط ک  نی گرفته، اما ا ل یوک   ماین ی بابا برا -
دار و   ن،یو آرت نیشر شده واسمون. وگرنه آبت اشدونه ی  یکی با دختر  شی خوردن نامزد
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از   چ،یرو ِبَدن به بابا که ه هیرو نداشتن مابالتفاوت د نی ندارشون رو توو قمار باختن. پول ا
  ستن؛یناراحت مامان ن ی ا. اونا ذرهادیب  رشونیمرگ مامان، پول گ ی خداشونم بود به بهانه

به  کردی نم یمال یبانیازشون پشت ییکنن. دا یدارن رو خال  مایکه از ن ی اُعقده  خوانیم
 گرفت.   تی رضا  شدیم یراحت

 داد و گفت: رون یب ن ی سنگ ینفس زیکامب

 .شهی شاهلل که درست متوکل به خدا؛ ان  -

 دوش انداخت و از جا برخاست.    ی را رو فیبند ک  آلما

 من برم!  ست ی ن یاگه امر -

 :دی و نگاهش را دزد ستادی مقابلش ا زیکامب

 نشو!  ریفقط روز دادگاه... از من دلگ ست،ی ن یعرض -

 هم فشرد:  ی و مسترس لب رو دیلب کش ی زبان رو دخترک 

مهم   اشه یبوده؛ بق ی. چون فقط اون برام برادر واقعخوامی رو م مای ن ی من فقط آزاد -
 . بااجازه.ستین

 و دور شد.  دی پاشنه چرخ ی جواب نماند. رو منتظر

 *** 

  ریاس یحوصل ی که با ب ییاش انداخت. موهاآشفته ی به چهره  ی. نگاهستادیا نهیآ  مقابل
  شیهاچشم  ری ز یاهیاز س ی ارنگ شده  و پشت سر جمع شده بودند. هاله  رهیت ییموگل 
  شباهت یب  اشیخیو نگاه   دیو الغر شده بود. صورت سف یو بدنش استخوان شدی م ده ید

رفت. درب   رونیاز اتاق بو دوان دوان   دیچیپیاش انگار در هم منبود. دل و روده تیبه م
نگران از آشپزخانه دل حانهی. ردیچیدر خانه پ  شیهاُعق زدن  ی توالت را باز کرد و صدا

 و خودش را به ستاره رساند.  دی دو رونیب
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که مادرش  کردی اش را با حوله خشک مو شسته شده  سی و صورت خ زدی نفس م دخترک 
 : دینال هیبا گر 

اس خودت رو  پوست و استخون! سه هفته  ی شد  ی کرد هیو گر  ی نخورد ی چیبس که ه -
  نیتازه اول گهی دختر؟ دو سه روز د یکنی . چرا به خودت رحم نمی توو اتاق حبس کرد 

 از االن نکُش خودت رو!  شه،ی ازش باز م ی اگره  هیشاهلل  دادگاهشه! خدا بزرگه ان

تخت   ی . لبه دی هم کوببه مادرش به اتاق برگشت و درب را به   توجهی و ب  حوصلهیب
  کی اندک اندک به هم نزد شی روبرو بود. ابروها  میبه تقو  رهیخ جانشی نشست و نگاه ب

 لب زمزمه کرد:» امروز چندمه؟!«  ری شد و ز

 ی ارا نگاه کند. لحظه خیرا برداشت تا تار یروز و شب از دستش رفته بود و گوش حساب
دهان گذاشت. قلبش به تپش   ی دست رو یماند و با اندک تعلل رهیخ خ ینگاهش به تار 
 و پچ زد: دی شکمش لغز  ی تخت انداخت. دستش آهسته رو ی را رو  یافتاده و گوش

 ام؟ حامله یعنی... نه! ایخدا  -

  نکهیرا گرفت و هم هانین ی را برداشت. شماره  یگوش  درنگیدر سرش جرقه زد و ب یفکر 
 و هولناک لب از لب برداشت:  خفه یی با صدا دی را شن شی صدا

 ؟ یی کجا هانیالو، ن -

 شده؟  یزیام، چخونه  -

 ملتمسانه گفت:  

 خونمون؟  ی ایاالن ب یتونی م -

تا هروقت که   هانین ی شده بود از سمت حسام برا  یستاره، مجوز ی روزها نیخراب ا  حال
 او خواست، کنارش باشد. بدون تأمل جواب داد:

 . فتمیاالن راه م زم،ی آره عز -
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 سفارش کرد:   شان،ی تماس را قطع کند که ستاره پر  خواست

 !اریچک با خودت ب یبیب هی... هانیگوش کن ن -

 : دیزده پرسسکوت کرد و مات  ی الحظه هانین

 ؟ یچک واسه چ  یبیب -

 .خورهی نشدم، حالمم بهم م ودی ام! پرفکر کنم حامله   -

حرص خوردنش را تصور   توانستی و م  دیبه گوشش رس هانین ریمضطرب و متح ی صدا
 .دی سایکند که چطور دندان م

 دختر؟!   ی چرا مواظب نبود -

 . میزنی حرف م جان ی... اای حاال تو پاشو ب -

وسط اتاق قدم   قراری و ب تابیس را قطع کرد. بکرد و تما یخداحافظ هان،ین دییجواب تأ  در
  قهی. هر دقدیکشی تخت دراز م ی رو یو گاه  نشستی م ی بود.گاه شانیو فکرش پر زدیم

و   گذشتی م قیگذر نداشت. کُند و ِکشدار دقا ال یو زمان انگار خ کردی به ساعت نگاه م
  فونیبه آ حانهیرفت و قبل از آنکه ر  رونیبلند شد. فورا از اتاق ب نهزنگ خا ی باالخره صدا
 را باال برد:  شیبرسد، صدا 

 !  هانِ ین -

 هانیبه دخترش انداخت و به آشپزخانه برگشت. ن یابینگاه پر ارت حانهی را فشرد و ر دکمه
 گفت:   ی. بعد از احوالپرسداشتی برم یشان یوارد سالن شد و با دستمال عرق از پ

 گرمه!  یلیجهنمه به خدا... هوا خ رونیب -

 لبخند زنان جواب داد:  حانهیر

 .ارمیاالن شربت خنک م -
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 ! کنهی م تی دست شما درد نکنه. آب سرد هم کفا  -

درب را  نکه یو به دنبال خودش سمت اتاق برد. هم  دیرا کش هانیدست ن طاقتی ب  ستاره
 برد:  شی بست، دستش را پ

 . نمیبده بب ؟ی آورد -

 ...! ی درد ، ی کوفت ،یلباس کار ،ی قرص هی  ؟ی زهرمار... مگه عصر حجره ناخواسته حامله شد -

  رونیو از اتاق ب  دی کوچک را از دستش قاپ ی بسته هان،ین ی هابه مالمت  توجهی ب  ستاره
داد و  هی تک زی نشست. دستش را به م یصندل ی با تأسف تکان داد و رو  یسر هانیرفت. ن

و   رای شاداب و خندانش با آن نگاه گ ی بود که چهره  زی م ی ره رونگاهش به قاب عکس ستا
 ینیبا س حانهیبه درب خورد و ر ی اروزها نداشت. تقه  نیا ی ه به ستار یشباهت چی براق ه

 وارد اتاق شد. وه ی شربت و م

 ستاره کجاست؟  -

 .نی رفت توالت... ممنون به زحمت افتاد  -

با  حانهی را گفت و ر  نی ا گرفتی م حانهیرا از ر ی نیکه از جا برخاسته و س یدر حال هانین
 پژمرده لب به درد دل باز کرد: ی اچهره 

  ماین گنی. راحت مستین الشونیخ نیباباش و سدرا که ع جان؟هانیروزگارم رو ن ینیبی م -
. هنوز  رهیمی ستاره هم م ره، یبم   ماین گمیمن م یول کنه،ی ستاره کم کم فراموشش م رهیبم
و داد  غیبا ج نهیبی شده پوست و استخون. شبا خواب اعدام م نیا ست یمعلوم ن یزیچ
 . رهیهم نبودن که بتونه بره مالقات حداقل دلش آروم بگ  یضر. عقد محشهی م داریب

 و مردد گفت:  دی لب گز هانین

.  کنهی م یانصافیب یلیآقاسجاد داره خ یول کنم، ی خانوم دخالت م حانهیر  دآی ببخش -
ستاره    نیکنه ا یزیچ یبازی پارت هی تونستیم  ره،ی رو عهده بگ مای وکالت ن تونستیم

 . رهی دلش آروم بگ نهیرو بب مایحداقل بتونه به قول شما ن یطفل
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 لب زد: صال یو با است د یکش یآه حانهیر

گرفته. از ما بدش    لیپسرش وک  ی اصال؛ خودش برا ذارهی وکالت رو که خود شهسوار نم -
. با ستاره سر  ستین یچیه ر ی گی. اما سجاد هم پمی با هم ندار ینسبت  گهید گهی اومده و م

 ... اشیدختر با خودسر نی ا گهی لج افتاده و م

. ستاره وارد  دیناتمام ماند و نگاهش سمت درب چرخ حانهیباز شدن درب اتاق، حرف ر با
 گفت: ی بندم یبا لبخند ن حانهیاتاق شد و ر 

 .می کم حرف زد هی جان تنها نباشه.  هانیگفتم ن  ؟ی اومد -

 ادامه داد: هانیبه ن رو

 ! رهی برم که غذا ته نگ -

د قدم ستاره  و چن هانیبه هم ثابت ماند. چند قدم ن ی انگاه دخترها لحظه  حانه، یرفتن ر با
بود. ستاره   رهیپر از حرفشان به هم خ ی هابودند و نگاه  ستادهیبرداشت. مقابل هم ا 
 : دی نال هیگر  انی. مستی انداخت و آهسته گر هانیخودش را در آغوش ن

 ام! ... حامله هانیام نحامله  -

کنار گوشش   انهیباال رفت و دخترک را در آغوش فشرد. دلجو شیهاآهسته دست  هانین
 نجوا کرد: 

مطمئن    ی جا هی کنمی . من کمکت میکنی غصه نخور. هنوز که جون نگرفته سقطش م -
 !یکن دایپ

 .دی از اشکش کش سیخ ی هاگونه   ی از آغوشش جدا شد و دست رو ستاره

حرومه که سقطش کنم؟   ی طفه. مگه ن زمیری! من دارم اشک شوق مهان؟ین ی شد وونهی د -
 !  اد؟یدلم م
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شکمش   ی نقش بست و نگاهش جان گرفته بود. دست رو شیهالب ی رو یمیمال  لبخند
 و زمزمه کرد:  دیکش

از وجودش تو بدن منه! مگه احمقم بندازمش؟ االن که  کهیت هی... عشقم... ماین ی بچه  -
 .  اسزه یانگ هی د،یام هیبچه برام  نی ازم دوره ا ماین

شربت   وانیبلند سمتش رفت. ل یشد و با قدم  دهیکش وهی شربت و م ین یسمت س نگاهش
را از  وان یل هان،ین ی ره ی. مقابل نگاه متعجب و خدیرا برداشت و با ولع چند جرعه نوش

 ها را گرفت.  فاصله داد و با سرانگشتان نم کنج لب  شیهالب

 بمونه برام!  دی بابچه  نی هستم. ا امهیاز امروز مراقب تغذ -

 را تکان داد و آهسته گفت:  شیهالب  یبه سخت هانین

هوس بچه   یر یوی ریه نی زده به سرت... توو ا ی ستاره! رسما ُخل شد یاز دست رفت -
 ... شناسنامهی... ببابا یب ی ! بچه ؟ی کرد

 و عتاب کرد:  دی ستاره سمتش چرخ ز یتند و ت نگاه

 ! شناسنامه؟ی چرا ب بابا؟ی چرا ب -

 گذاشت:  زیم  ی را رو وانیو ل  دیاز بغض لرز  شی صدا

 ... دونمیآزاد بشه... من م   دی. باشهی آزاد م  ماین -

 . ختیها پوشاند و اشک ر را با دست  صورتش 

 شانه خماند و لب از هم برداشت:  ی با تأثر سر رو  هانین 

 م. نکن سر جدت! ستاره با توا هیجان... نگهش دار. گرباشه ستاره  -

 هم فشرد.  ی کنان نگاهش کرد و لب رو ن یف  نیف  ستاره

 کمکم کن. کمکم کن بتونم فرار کنم!   یدوست دار یتو رو جون هرک  ؟یکنی کمکم م هانین -
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 دخترک باز ماند و نامفهوم سر جنباند: دهان

 !  ؟یکجا فرار کن -

 خفه گفت:  یلیخ ییرا گرفت و با صدا هانین ی هادست  ستاد؛یا  شی رو در رو ستاره

که بچه سقط بشه! عموحامدم که ازم  کننیم یشک نکن بابامو سدرا اگه بفهمن، کار -
نرفتم. اصال دلخورم نبود، تازه ازدواج   شی رو ندارم چون واسه عروس دنشی د ی دلخوره و رو

ا و سدرا بهم  فرار کنم تا دست باب دی مزاحمشون بشم. هر طور شده با خوامی کردن و نم
 نرسه.

 :دی پرس رانی ابروها داشت و سردرگم و ح نی ب یفیاخم ظر هانین

 سراغت!  انی خب م ،یخونه حامد بر رمی کنن؟ گ داتیکه نتونن پ یکجا بر ؟ی آخه کجا بر -

و بشکن   ستادی آن ا کی قدم زد.  یو کم فشردی دندان م ری متفکرانه سوک لب را به ز  ستاره
 زد:

 کجا برم!   دمی فهم -

 کجا؟  -

 خانوم! نی ری خونه ش -

 ! ه؟ یخانوم ک  ن یری ش -

 گفت:  جانیبا ه  ستاره

کس هم جز من و   چی. هکنهی م یروستا زندگ  هیخوش قلب و مهربون که توو  رزنی پ هی -
 . ستیجا رو بلد ناون  ماین

 که!   ستیروز دو روز ن  هی  ؟یاونجا باش یآخه تا ک  -

 لب زد: یبا کالفگ  ستاره
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  ایمعلوم بشه  ماین فیتکل یتا وقت  اد،یب ایبچه دن ی! تا وقتدونمی... نمهانین دونمی نم -
 برم.   دی... فقط االن بادونمیکنم. نم  یزندگ  ییجا تنها هیخودم بتونم 

 و دستش را در هوا تکان داد:   دی کش یهوف هانین

واست   یاتفاق دوارمی. امکنمی توو سرته ستاره، فقط بهت کمک م  یچ دونمی من نم -
 بشم!    مونیکه از کمکم پش فتهین

 و گفت:   دیدوستش را محکم و پر مهر بوس ی گونه   ستاره

 به قول خودت دمت گرم... -

 ؟ ی بر ی خوای م یحاال چجور -

 تخت نشستند.   ی دستش را گرفت و هر دو لبه  ستاره

 سه ساعت طول بکشه!   دی رفت و برگشتت شا ؟یمنو ببر  یتونی تو م -

 گفت:   یو با تأن خاراندیرا م شی متفکرانه با ناخن، کنج ابرو هانین

و   رون یبرم ب ستیحسام ن یوقت  د،یخر  ی به هوا تونم ی تولد حسامه؛ م گهیدو سه روز د -
 ی جد  ی بشه! بعدم جد زی حسام سورپرا  خوامی نگه چون م یزیهم بگم که چ فهیبه شر 

  رون؟ یب ی ایم ی او به چه بهونه یتو چجور یمشکوک نباشه. ول یزی کنم تا چ د یخر

 کرد:  زیو چشم ر دی گزیدندان م ری لب ز ستاره

و    یالبته در حد سوپر د یخر رهی م ی وقت  ی. مامانم گاهستنیبابا و سدرا که روزا خونه ن -
برم   خوامی گم مخودم ب ا ی بهونه جور کنم خودم بفرستمش مغازه.   هی  تونمی . میینونوا

 ارمیب ی اکجا رو ندارم. هر بهونه چیه ی روزا حال و حوصله  ن یمن ا دونهی مغازه! آخه م
 . شهی مشکوک م

 سر جنباند و لب زد: هانین
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رو گم و   تی گوش دی . فقط باادین شی پ یمشکل دوارمی. امکنمی پس باهات هماهنگ م -
 نکنن!  داتیکه پ یگور کن

  نیجستجو ب یرفت. بعد از کم زشی م ی فکر، از جا برخاست و سمت کشو یبا کم  ستاره
 آورد.  هانین ی برداشت و برا یکارتم یس  شی هاخرت و پرت 

 ه؟ یچ نی ا -

و بفهمه.   ره ی بگ نتیبابام پر ،ی و قرار بذار ی بد امکیفرار پ  ی با خط خودت برا ترسم ی م -
خودمه که بعد از   یخط قبل  نیببره. ا  شیکارش رو پ یقانون تونهیم  لهی باشه وک  یهر چ

 امیو سربسته پ  یگرفتم. حواست باشه رمز دی گذاشتمش کنار و خط جد نیرام ی هیقض
 نباشه.   ابلو ت دید ی تا اگر هم کس ی بد

 آهسته گفت:  یتی با نارضا هانین 

 باشه. خبریبده ازت ب یلیمامانت گناه داره ستاره! خ یول -

 لب نشاند و جواب داد: ی رو  ی زهرخند دخترک 

مثل  دمی م حیرو توض زیواسشون. همه چ ذارمی و م  سمی نوینامه م هینگران نباش.  -
 ! نیکه گفت دنبالم نگرد  اخانومیلع

 :دی کش یابرو باال پراند و هوف ی تا هانین

 بچه مردم داد. ادی آ! فرار موجه داشت  یما هم عجب بدآموز ی کار ننه -

باز قلبش به درد آمد و لبخندش جمع شد. ملتمسانه   مای ن یادآوریو با  دی خند زیر  ستاره
 گفت: 

  ای حامد   قیشده؟ از طر  یدادگاه چ ی جه یباش و خبر بده نت  ماین ریگی فقط تو رو خدا پ -
با اونم در ارتباط باش. دختر خوب و خوش   دمی شو. شماره آلما رو هم م ری گیپ زیکامب
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و خبرا رو    یکه تو زنگ بزن رمیگی خانوم، اونجا شماره ازشون م نی ریش ی خونه می! رفتهیقلب
 . یبهم برسون

 بود.   قیشده و دق  یزیربرنامه  زیقول و قرارشان را گذاشتند. همه چ دخترها

و   دی را پوش اشیتن ی حوله  حانهیده صبح بود که ر یروز گذشت و ساعت حوال دو
آمد و سمت اتاقش رفت. همانطور که سشوار را   رونی. از حمام بکردیرا خشک م شی موها

 را باال برد: شیصدا  کرد،ی به برق وصل م

 مادر؟!  یکنیقهوه آماده م هیجان ستاره  -

رنگ و   یشمی  زی شوم  دنی بعد، با پوش یقی. دقادینشن یجواب گریسشوار بلند شد و د  ی صدا
 بود.   ختهیطرف ر کی را مرتب شانه زده و به  ش یآمد. موها   رونیاز اتاق ب  دیشلوار سف

 جان... ستاره... ستاره  -

در هم رفت و سمت اتاق قدم برداشت. با   ش یآماده و دخترک نبود. ابروها ی از قهوه  یخبر
 به درب، باز صدا زد:  ی اتقه

 ستاره... دخترم... -

در اتاق نبود. نگاهش دور تا دور   یدرب را باز کرد. کس اط یان، با احتنگرو دل  دینشن یی صدا
ستاره بود. لب کج کرد و سمت   لیاش را جلب کرد؛ موبا که توجه ی زیو چ دی اتاق چرخ

 جا هم نبود. جواب نداد. درب را باز کرد و آن   یبه درب زد، اما کس ی اتوالت رفت. تقه 

را تندتر کرد و سمت درب سالن   شیهاد. قدم شد و آب دهانش را مسترس فرو بر نگران
آن   ی . برگه با نوار چسب به درب وصل شده بود و دستخط ستاره رودی را د ی ارفت که برگه

و   د یلرزیم  شیهاو برگه را فورا جدا کرد. دست  ختیفرو ر  ی. قلبش ُهرخوردی به چشم م
 نامه را خواند: 
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نامعلوم   یمدت ی اما من برا کنم،ی م یازت خداحافظ ینجوریسالم مامان. ببخش که ا -
نتونم برگردم،   گهیمن نباشن و د  ی رای پذ چوقتی ه گهی بابا و سدرا د دی ترکتون کردم. شا 

 ...دمی شا

. من باردار بودم مامان، باردار بودم و  رفتمی م د یبا نکهیجز ا دونمینم یچ یاالن ه دونم،ینم
ناامن برام   ی خونه نیا ی کار، تو نیرو نگه دارم و ا ماین ی هرطور شده بچه  واستمخیم

دارم. دوستت دارم  یخوب طی نرفتم و شرا ی بد ی ممکن نبود! برام ناراحت نباش چون جا 
 . فظمامان، خداحا

و منگ، شال و   جی . دستپاچه و گزدی کرده بود و تند تند پلک م سیصورتش را خ  اشک
. کردی م یقراری . قلبش بدی دو  اط یبرداشت و سمت ح یجالباس  ی را از رو شیمانتو 
 :زدی لب صدا م ریو ز کردی کوچه را نگاه م ی سو و آن سو  نیا  مهیسراس

 جان... ستاره... ستاره  -

را   ی. گوشد یو آشفته باز به داخل خانه دو تابی. بزدی خلوت بود و پرنده در آن پر نم کوچه
که سجاد، دادگاه بود  ییهاسجاد را گرفت که اپراتور مثل تمام وقت  ی برداشت و شماره 

   باشد«ی جواب داد:» دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م

 زد:  ادیحرص تماس را قطع کرد و فر  با

 ...یما قاض ی برا یلی همه وک  ی برا -

سدرا را گرفت. چند بوق نخورده بود که رد تماس داد.  ی اش پاک کرد و شماره از گونه  اشک
 نشست.   واریسست، کنار د یاش بلند شد و با زانوانهق هق درمانده  ی صدا

 خدا چکار کنم؟!   ی با اون حال و روز... ا ی... کجا رفترهیستاره مادر برات بم -

اش را جلب کرد و هولناک نگاهش را باال گرفت.  باز و بسته شدن درب سالن توجه  ی صدا
 و صدا زد:  دی را انداخت و سمت درب دو یگوش

 ستاره... مامان!   -
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شانه کج کرد. نگاه   ی فرو افتاد و سر رو  شیهاشانه  آورد،ی سدرا که کفش از پا درم دنید با
 لب زد:  ماند و رهیخ شانشی سدرا به مادر آشفته و پر

 شده؟ چه خبره؟  یچ -

 و لب باز کرد:  دیاش غلتگونه   ی رو اشک

 نبرده!  لشمی نامه گذاشته، موبا  هی. ستین دمی اومدم د ی ستاره رفته... من رفتم حموم وقت -

افتاده   نیزم ی که رو ی به کاغذ حانهیر ی و با اشاره  کردی نگاه م نیعبوس و خشمگ سدرا
  ترن یتند و سنگ شیهانفس  خواندش،یکه م ینیو ح بود؛ سمت کاغذ رفت. آن را برداشت

 . دیی ُمشت مچاله کرد و دندان سا  ی . کاغذ را توشدیم

توو    میکه بمون ومد ی باال ن جانی ! بهتر که رفت و شکمش ا فیکث ی به درک... بهتر... دختره  -
 !  ه؟ی مال ک  بابایب ی بچه ن یکه ا هیدر و همسا 

را در هم گره کرد. دندان  شیهاو مشت  خوردی م حانهیچون ُپتک بر سر ر شیهاحرف 
  اشقهیبرداشت و   زیسمت سدرا خ ت یآلود از جا برخاست. با عصبانکرد و حرص  ی اقروچه 

 خانه را لرزاند.  ی هاستون ه،یگر   انیم نشیخشمگ ی ادهایرا از دو طرف گرفت. فر 

ر تو و بابات بود. به خاطر شماها رفت. به  اش به خاطخفه شو... ببند دهنت رو. همه  -
به خاطر شما زندان افتاد.   مای. ن تونده ی پوس ی پوچ و مزخرفتون، به خاطر فکرا ی خاطر فکرا

 روز افتاد.  نیستاره به خاطر شما به ا

 زد. یل یو صورتش را س زدی م ادی سدرا، فر ی گرد شده  ی هانگاه متعجب و چشم  مقابل

 تقاص بدن؟ چند نفر؟!  دی با گهی... بسه... بسه... چند نفر ددی تمومش کن -

حس   نهیس  ی را رو ینیو عرق بر تنش نشسته بود. حجم سنگ  آمدیباال نم  گرید نفسش
 ی د ی برخاست، سف اشنهیکه از س یبود. با خس خس دهیخشک شی و گلو کردیم

فورا از که سدرا   فتدیب نی زم ی باال آمد و بدنش سست شد. خواست رو شیهاچشم 
 گرفت.  شی بازوها
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 *** 

و سرخورده، سجاد   نیبودند. سدرا خشمگ دهیخانه پاش واری مرگ انگار که بر در و د خاکستر
 و افسرده بود.  نی غمگ حانهیسردرگم و مستأصل و ر

کمتر   گشت،ی م شتریستاره گشته بود و هر چه ب یرا پ  دیرسی هر جا که به ذهنش م حامد
 . کردی م دایپ

که کتش را از   ینیاش، از جا برخاست. حروز بعد بود که سجاد با تمام شدن صبحانه صبح
 رو به سدرا گفت: د،ی پوشی و م داشتیبرم   یصندل گاه هیتک

 نی کرد ا داشیپ شهیم  یچجور نمیستاره بشم بب ی کارا ریگیپ ، یکالنتر رمیمن م -
 . با من که قهره... باشه؟ رو! تو خونه بمون و مادرت رو تنها نذار  دیسفچش  ی دختره 

بود و   امده ین رونیاز اتاق ب  حانهیکرد. ر یگفت و سجاد خداحافظ ی با اکراه »باشه«ا  سدرا
گردو   ر،یهمراه پن ی فنجان چا  کی  ،ی کوچک ینیسدرا با رفتن پدرش از جا بلند شد. داخل س

آماده شده را سمت اتاق برد و پشت درب   ینینان و شکرپاش گذاشت. س ی او خرما، تکه 
 . صدا زد: ستادیا

 مامان... مامان صبحونه آوردم.   -

 : دیبه گوش رس حانهیر یعصبان ی صدا

 ... خورمی نم -

 هم فشرد.  ی و پلک رو دی کش یهوف

 !گردونشیستاره بشه. برم ری گی! بابا رفت پی شام نخورد  شبمیکه مامان... د شهی نم -

به دو طرف تکان    یانداخت. سر فونیسمت آ یشد و سدرا نگاه  بلند فونیزنگ آ ی صدا
را  یدختر جوان ری رفت. تصو فونیجا پشت درب گذاشت. به طرف آرا همان  ینیداد و س

 و منتظر است.  ستادهی آلود اکه اخم  دید



 2 خواهر خوانده

 
465 

 

 بله؟  -

 دانشگاهش.  ی جان کار دارم. من غزلم از دوستابا ستاره   دیسالم، ببخش -

 دندان فشرد و جواب داد:  ری لب ز سدرا

 ! ستیسالم. ستاره ن -

 . کار واجب دارم.دهیجواب نم  شمیآخه گوش  گرده؟ی برم یک  -

 لب باز کرد: ظ یکالفه و با غ سدرا

 برگرده. یک  ستیخانوم. معلوم ن دونمی نم -

 مصرانه و ملتمسانه لب زد:  دخترک 

 مهمه!  ی لیدم در؟ حرفام خ  دی اریب ف یلطفا تشر  شهی م ؟یباهاش دار یشما چه نسبت -

 گفت:  لیمی داد و ب رونیرا ب نفسش

 . امیباشه، االن م -

مبل  ی دسته  ی را از رو  راهنشی پ حوصلهیبه تن داشت و ب  یرا گذاشت. رکاب یگوش
 ی هاک یی موزا ی رو شیهاییِلخ ِلخ دمپا  ی رفت وصدا رونی. از خانه بدی برداشت و پوش

ستاره مقابلش   ی به سن و سال و جثه  ی. درب را باز کرد و دختردیرسی به گوش م اط یح
لب نشاند و سر   ی رو یم یمرتب کرد. لبخند مال  رس ی را رو اشیو شال گلبه  ستادهیا

 جنباند:

 درسته؟  دیآقا سدرا باش دی سالم، شما با -

 جواب داد: نیجا خوش کرده بود و سرسنگ  شیابروها  نیب اخم

 سالم. بله، چطور؟  کی عل -

 لب از لب برداشت: یبا تأن دخترک 
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تا   روزید دهی که جواب نم یجان بگم، اما خب گوش کردم که به خود ستاره  ی سع یلیخ -
 بشه!  ری د ترسمیبرگرده! م یک  ستیمعلوم ن دی گیحاال، االنم م

 تند شد:  یسر چرخاند و لحنش کم ی چشم داخل کاسه  سدرا،

 سر اصل مطلب؟   نی بر شهی م -

 گفت:  منده یو گال  دی هم لرز ی رو شیهابود. لب ری ابرو کج کرد و نگاهش دلگ دخترک 

 بهتون.  گفتم یوگرنه نم زهیعز یلیکه ستاره واسم خ فیحعه وا... چه بداخالق!  -

 نازک کرد و نگاه از سدرا گرفت. لحن او هم حاال تند بود:  یچشم پشت

! همون لحظه دمی رو توو بازار د نی اون پسره رام یتفاقا یلی خ روزیخواستم بگم من د -
  نی کردم و آدرس و شماره ماش  بشیچند بار با ستاره تماس گرفتم، اما جواب نداد. منم تعق

 کردم. ادداشت یرو 

و   جی سدرا گرفت که گ ی را مقابل نگاه سرخ و برافروخته  ی دنبال حرفش تکه کاغذ به
 . کردی سردرگم نگاهش م

داده بود. آخه من   رییگذاشته بود و مدل موهاشو تغ  شیکم ر  هیبود، فقط  خود خودش  -
 منم باهاشون بودم!  شاپی بار که ستاره رو برد کاف  هی یحت شناختمش،ی خوب م

  نیاز ب ظیهم فشرد و با غ  ی و فکش قفل شده بود. لب رو زدی سدرا ُقل م ی هادر رگ  خون
 اش صدا را آزاد کرد:به هم فشرده  ی هادندان

 آره؟  یپس مطمئن -

  دیکف دستش. حتما االن بر  دی و حقش رو بذار دیکن رش یدستگ دی بتون دوارمی آره، ام -
 . نی و اطالع بد یآگاه

 انداخت و گفت:  اشیبه ساعت مچ  ینگاه
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 . خداحافظ. دیجون سالم برسونبرم. به ستاره  دی با  گهید -

و    دیچرخی کاغذ م ی اش رفت. نگاه سدرا روپارک شده  نی ت ماشجواب نماند و سم منتظر
 لب غرولند کرد: ریز

 .ذارمی ات نمشد کفتار نجس! زنده  دایات پباالخره سر و کله  -

بلند سمت خانه رفت. درب اتاق مادرش همچنان   ی هاو قهرآلود با قدم  دی پاشنه چرخ ی رو
به اتاق مادرش، لباس   توجهی صبحانه دست نخورده پشت درب بود. ب ینیبسته بود و س

 عوض کرد و به دنبال آدرس رفت. 

 *** 

  دهیرا کنار کش دشیسف ی هاسبزرنگ بود و پرده ییهاسمت آن پنجره   کی بزرگ که  یاتاق 
انوش،   س،ی پارم ن،یسمت آن آبت کی شده و    دهیدر دو طرف چ  یچوب  ی هایبودند. صندل

و آلما نشسته   اریخشا  لش،یوک  ما،یآن ن  گرینشسته و در سمت د شانل یهمسرش و وک 
 بودند.  

و    دیباریو خشم م  نهیاز نگاهشان ک  نیها آشفته بود. انوش و آبتمضطرب و چهره  هانگاه 
 ر طلب قصاص بودند.  کنج لب داشتند؛ ُمصر ب روزمندانهیپ ی پوزخند

  صدایدوخته بود. آلما ب یرا به قاض شانشیو زرد رنگ نگاه پر  دهیتک ی ااما، با چهره  ماین
  ریقلبش از درد ت شدیبودن حادثه م ی محکوم به عمد مایو هربار که ن  ختیری اشک م

 . دیکشیم

  مایسؤاالت کرده بود و ن  دنیشروع به پرس یدادگاه گذشته و قاض ی از شروع جلسه یقیدقا
رساندن و قتل گوهر را نداشته است، اما   بی اثبات کند که قصد آس یتقال داشت تا به قاض

 بود.  ماین هیبر عل زیهمه چ

بد شد که   ی ما فقط وقت ی خودم دوست داشتم. رابطه یبخدا من گوهر رو مثل مادر واقع -
 اش بهم زدم.  را با برادرزاده می من نامزد
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 گفت: تی با عصبان نی آبت 

به چشم   شهیو دوست داشته. هممادرم گهی. دروغ م دیحرفاشو باور نکن یقاض ی آقا -
دختر    هیبود، دلسوزش بود که با   نی مادرم فقط به فکر ا چارهینه مادر. ب دشیبابا دزن
 دار ازدواج کنه. و خانواده  بینج

  ن یا ینامرد، ول نیا  ی پا و گذاشتچون مادرم دلسوزانه عمرش  م،یخوای فقط قصاص م ما
 شد حقش! 

 را تشر زد:  نی آلود، آبتاخم  یقاض

 ! رونی ب یبر  دینظم جلسه رو به هم نزن آقا... وگرنه با -

 از جا برخاست و گفت:  ما یمدافع ن لیوک 

ماه دو نفر به دفتر بنده مراجعه کردند و پرده از   کی  نی مدت ا یدر ط ،ی قاض ی آقا -
بده و   رییپرونده رو تغ ریمس تونهیهاشون در دادگاه مصحبت   دنیبرداشتند که شن یقیحقا
 . خوامیشهود رو م نیاز ا  یکیورود  ی دادگاه مؤثر باشه. اجازه  یینها ی بر رأ

به   زیرفت و همراه با کامب رونی د ببو  ستادهیکه کنار درب ا یسرباز ،یقاض ی و اجازه  دیی تأ با
رفت. در  گاهیکوتاه سمت جا یو او با سالم   دیچرخ  ز یها همه سمت کامباتاق برگشت. نگاه 

اش اما آرام و خونسرد بود.  و ظاهر چهره  دیرا د ش یاضطراب و تشو  شد ی عمق نگاهش م
تر حرف بزند. آب دهانش را تا راحت  گرفتی بود و از حضار چشم م ی اضنگاهش رو به ق
گذاشته و   زیرا در دو طرف م شیهارفت. دست  نیی باال و پا ش یگلو ب یقورت داد و س

  اشده یلرزان و خشک ی هالب ی تا بر خود و استرس درونش مسلط باشد. زبان رو  فشردیم
 و لب باز کرد: دیکش

 نم.  نز یحرف قتیجز به حق خورمی ، قسم مدلنواز  زی من کامب -

 کرد و ادامه داد:  یکوتاه مکث
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شهسوار هستم.  ما ین ی و همکار سابق آقا ونی هما ی شرکت خصوص نیاز مهندس  یکیمن   -
و از   شناختمی رو م مایتر نقبل یلیکه من از خ یدر صورت  می به ظاهر دوست و همکار بود

  کی بهش نزد شتر ی بشم تا بتونم ب ی میگرفتم باهاش دوست صم میبه بعد تصم ییجا هی
 بشم و ازش بدونم.  

مهربون   رزن ی پ هیبودن. خانوم اون خونه  یونیاع ی خونه  ه یو مادر من هر دو خدمتکار  پدر
و تنها بود به اسم پوراندخت. پوراندخت همسر و فرزندش رو از دست داده بود و 

که   میکردیم  یم راحت زندگ با ه یدوست داشت و طور یلیما رو خ ی چهار نفره ی خانواده 
و    میاس و ما خدمتکار. من و برادرم توو اون خونه بزرگ شد خونه مانگار نه انگار اون خانو

 و مهندس!   نیباالشهر نش میاون زن بود که شد  ی هات ی با حما

 در چهره نشاند و کالفه گفت:  یاخم یقاض

 . دیر یسر اصل مطلب و وقت دادگاه رو نگ   دیدلنواز لطفا بر  ی آقا -

 سر جنباند و لب زد: زیکامب

دلش داشت که   ی غم بزرگ توو پستو هیکه اون زن   نهی. اصل مطلب ا یقاض ی بله آقا -
که  یدختر داشت. دختر هیکرده بود. پوراندخت فقط   رشی از سنش، پ شتریها سال بده
  ای کالم گفته  کی و  ستادهیعاشق شده بوده و مقابل مادر و پدرش ا ی توو جوون گفتیم

 ! چکسیه  ای اریخشا

  زیکامب ی هالب  خی که نگاهش م دی چرخ  اریسمت خشا یدرشت و متعجب همگ ی هاچشم 
 نشسته بود.   اشیشان یبود و عرق بر پ

. پدر کنهیازدواج م اری پدر و مادرش با خشا ی هادختر پوراندخت، با وجود مخالفت  هیآس -
 . کنهی شون، اون رو از خونه و خانواده طرد مبه ازدواج  ت ی بعد از رضا  ه،یآس

. اونا  کننیو باهاش قطع رابطه م کشنی پدر و مادر هر دو از تنها دخترشون دست م 
دخترشون رو خوشبخت   تونستهی که نم دونستنیم  یگذرونو خوش  قی رو مرد ناال اریخشا

 کنه، اما نتونستن مانع بشن.
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 گفت:  یمعترضانه رو به قاض اریخشا

 ! ؟ی قاض ی پرونده داره آقا نیبه ا یحرفا چه ربط  نی ا -

 لطفا! دینیشهسوار، بش ی آقا  دیصحبت ندار ی اجازه  -

 دوخته بود. زیچشم به کامب ظی و با غ د یجوی لب م اریخشا

و پدر و مادرش برقرار بوده.   هی آس  نیو اون قهر ب گذرهی م اریبا خشا هیآس  ی از زندگ  یمدت -
متوجه    گذشته،ی اش نمبچه نیاز تولد اول شتریچند هفته ب  ی وقت ه،ی روز آس کی  نکهیتا ا

خراب   اریاش با خشاخوب و عاشقانه  ی و رابطه  شهی زن م هینادرست همسرش با  ی رابطه
شده بود و حس    دیکه از شوهرش ناام هیروز دعوا و جنجال داشتن. آس هرو حاال  شهیم
 ی پدرش اما متأسفانه پدرش اونو با بچه ی خونه گردهی برم ده،یبه ته خط رس کردهیم

 . ای بدون بچه ب ی ایاگر م ذارهی . شرط مکنهی بوده قبول نم مای ن نیکه هم اریخشا

 داد و گفت:   رونیب  نی سنگ یآه

و با خوردن سم   کنهی م یکه داشته، متأسفانه خودکش ی دی شد یر فشار روحبه خاط هیآس -
 رو هم داشته، اما موفق نشده!   مای. هرچند قصد کشتن نکشهی خودش رو م

حضار را از نظر گذراند و رو به   ران یمتعجب و ح ی سمت حضار انداخت و چهره  ینگاه مین
 ادامه داد: یقاض

  یخودکش اریاون با خشا  ی به خاطر رابطه هیبوده که آس یهمون گوهر اون زن  ایمقتوله  -
 کرده! 

 بلند شد:  اریمعترض خشا ادی فر ی صدا

...  ماسیالف بچه خودش همسن و سال ن هی نی. ای قاض  ی آقا گهیمثل سگ داره دروغ م -
  مانی بعد از زا  دیشد  یبه خاطر افسردگ  هیآس گه؟ یم  نانیرو با اطم  اتیچرند  نیچطور ا
 کرد.   یخودکش
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 زد: بینه زیو رو به کامب د یاز جا پر  ن یآبت

.  میبد  تیبسوزه، رضا  ماین ی دل ما برا یگیرو م اتیچرند  نیآشغال ا  ی تو گ*و*ه خورد -
 ! ی کور خوند

 بلند شد:  یآلود قاضعتاب  ی صدا

 . کنمی وگرنه ختم جلسه رو اعالم م دیکن تی نظم دادگاه رو رعا -

توجه همه را جلب کرد.  یزن ی آهسته  ی هاه یگر ی برقرار شد که صدا  یبا اندک تعلل   سکوت
ها پاک کرد و از جا برخاست. نگاه  ش یهااشک از گونه یشکوه همسر انوش با دستمال

 گفت:  هیگر انیکه شکوه م دی سمتش چرخ

 کُشتنش!  اریگوهر و خشا  ،یقاض  ی نکرد آقا یخودکش هیآس -

 بلند شد:  ن ی نوش و آبتمتعجب و معترض ا ی صدا

 !... ؟ی گیم یشکوه چ -

 !  ییدازن -

 دوباره از جا بلند شد و لب از لب برداشت:  ما یمدافع ن لیوک 

زن برادر مقتوله   شونیخانوم بودند. ا نی هم ،یقاض ی آقا زدمی که ازش حرف م ینفر دوم -
 دارند.  یمهم ی هاهستند که حرف 

 تشر زد: لیاز جا برخاست و رو به وک  ن یآبت

  یبا چه سند و مدرک  د؟یکن مالی و پاخون مادرم د؟ی ثابت کن وی حرفا چ  ن یبا ا نیخوای م -
 د؟ یبافی رو به هم م فیاراج نیا

 را باال برد: شی صدا لیوک 
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  اریو گوهر و خشا شهیدم  مادرش م یخودش ول مایادعا، ن نی در صورت ثابت شدن ا -
 قاتل هستن. 

 بلند شد:  یقاض  ی باز هم صدا و

و   گاهیبه جا  دیی. خانوم شما بفرما دیتا نظم دادگاه رو به هم نزن دمیبار آخر اخطار م ی برا -
 ! دیمدرک داشته باش دی اثبات حرفتون با ی که برا دیرو مد نظر داشته باش نیا

نشست.  های از صندل یک ی  ی رو زی آمد و کامب  گاهی سست سمت جا ی هابا قدم  شکوه
و صورتش از    رهی شهود خ گاهیاش به جازده و درمانده افتاد که نگاه بهت  ماینگاهش به ن

 بود.   س یاشک خ

  شیهارا باال گرفت و اشک از سوک چشم  اشی مرتعش پر روسر  ییهابا دست  شکوه
 و لب از لب باز کرد: د یلرزیم  شیبرداشت. صدا 

 یگوهر، ُمهر سکوت به لب زدم و نگفتم که چ ی دها ی ها من از ترس تهدسال   نیتمام ا  -
رو  هیظلم باشم که  نه تنها آس نی شاهد ا تونمی . اما االن واقعا نمدمید  یو چ دمیشن

 دار. ی کشتن، که حاال پسرش رو هم بفرستن باال

 : دی پرس ی فیبا اخم ظر  یقاض

 نبوده و قتل بوده؟  یخودکش دیدونی از کجا م -

 . دی و لب گز دی چیرا در هم پ ش یهاانگشت  شکوه

. می خبر بود هم با  یمشکالت زندگ  ی داشتم. از همه یکینزد یمن با گوهر دوست  -
  یآشنا شد گفتم کار درست اری با خشا  یوقت یو حت  ستی با شوهرش خوب ن دونستمیم
گوشش بدهکار نبود. تا   و ممکنه دردسر درست بشه، اما نی هر دو متأهل هست ست، ین
باال گرفته بود چون اون   یلیبا شوهرش خ  هاشدوم رو باردار شد. دعوا ی گوهر بچه  نکهیا
 ! ستیبچه مال من ن نیا  گفتیم

 زد و ادامه داد: ی پوزخند
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 ی بچه نی ا دونمی بود که خود گوهر هم به من گفت حق با شوهرمه و م نی جالب ا -
 یابیطالق غ ،یخبری شوهرش ترکش کرد و گوهر هم بعد از ده ماه ب  نکهی! تا اارهیخشا

 دو نفر برده بود.   نیا ی به رابطه یپ هیها بود که آسگرفت. همون موقع 

 اش متوحش شد وگفت:آن لحظات چهره  یادآوری با

که فکر   ی لحظات شتر یگرفته بودم و ب هیاز انوش هد  یلمبرداریف نیدورب هیاون روزا من   -
  کی کوچ یدورهم هیبود و    نی . تولد آبتکردمیواسه خودم ضبط م زهیانگخاطره  دمکریم

و رفتم   گرفتمی م لمیو اون ف ن ی رو برداشتم و روشن کردم و توو خونه از ا ن ی. دوربمیداشت
  لمیو تمام حرفاش توو ف کردی صحبت م  یاتاق داشت با گوش ی تو هر پشت در اتاق. گو

 ضبط شده.  

 برداشت و در ادامه گفت:  یشانیدستمال، عرق از پ  با

  ی کرده خودکش دی واست نامه گذاشته و تهد هیحاال که خود آس گفتیم  اری داشت به خشا -
خودت کارش رو تموم کن. من به گوهر نگفتم صداش ضبط شده، اما گفتم حرفاشو   کنه،یم

وادار به سکوت   دی با تهد خواستم منصرفش کنم، نه تنها منصرف نشد که منو یلی. خدمیشن
  اریخشا ی که خودش برا ی ااومد. به خاطر نامه هی آس  یخودکش خبردو روز بعد  قایکرد. دق

  یریگیپ س یشد و پل ی قو یخودکش  ی ه یفرض کشمیو منوشته بود و گفته بود من خودم 
ا  بوده و باره  یهم گفتن که دخترمون افسرده و عصب هیپدر و مادر آس  نکهینکرد. خصوصا ا 

 !کُشمیگفته من خودم رو م 

 : دیلرزیاز بغض م  شی کرده بود و صدا سیصورت شکوه را خ  اشک

. باردار بودم و  دمیبدم، اما از گوهر ترس لیتحو  سی رو برداشتم تا به پل لم ی من بارها اون ف -
و   اریخشا دمی مدت هم د هی . بعد از فتهیام ببچه ایخودم   ی برا یاتفاق خواستیدلم نم

وجدان داشتم، کابوس  مدت عذاب  هیروبراهه.  یازدواج کردن و همه چ یگوهر علن
 شد و اون راز سر به ُمهر موند.  ی عاد براماما کم کم   دم،یدیم
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و   زدیم یتند شده بود. رنگ صورتش به سرخ  شیهاو نفس  سیاز عرق خ اریخشا  صورت
را   شیایدن یاهی حس کرد و س نهیس ی را رو ینی. حجم سنگفشردیم نه یس ی دستش را رو

 گرفت.  

 بپا شد.  ی انظم دادگاه بر هم خورد و ولوله  ار،یغش کردن خشا  با

مسکوت و    مایشکوه بود. ن ی هامنکر حرف  تیراه انداخته و با عصبان ادیداد و فر ن یآبت
دور تا   زینداشت. نگاه نگران کامب ختنیتوان اشک ر  ی نشسته بود و حت یصندل  ی رو ریمتح
بود   ماین شیدلش پ ی گوشه  کی بازار از آلما نبود. در آن آشفته  یو خبر  دیچرخی تاق مدور ا

را اعالم کرده بود.   شتر یب قاتیبه تحق  ازیختم دادگاه و ن یقرار آلما! قاضی ب  گرشی و سوک د
.  گشتی داخل راهرو، دنبال آلما م تیجمع انیو با شتاب م  دیدو  رونیاز اتاق ب زیکامب

 خودش را به او رساند.   عیبلند و سر ی هاو با قدم  دش ی راه پله د نییپا

 آلما... آلماخانوم... -

اشک و بغض، نفس   ل یآن س  انی م یاز اشک، به سخت سیگلگون و خ  یبا صورت دخترک 
 را آزاد کرد: شی گرفت و صدا

و متوجه شدم که چرا اون   دمیکامال بهتون حق م  ، زی از شما ندارم آقا کامب ی اگله   چی من ه -
گفتن    ی برا یحرف چی! هنی گرفت  دهی مو نادو عالقه  نیمن زد ی نهیها دست رد به سسال 

 نمونده، خداحافظ.  یباق

 جا دور شد.  از آن  ز،یکامب ی انداخت و مقابل نگاه درمانده  ریبه ز  سر

 بسته بود.  خی و حرف در دهانش هرچه تقال کرد نتوانست لب از لب بردارد  زیکامب

 : دی و غر دیی . دندان سا دیجویو لب م  داشتی سالن قدم برم انیبا حرص و جوش م ن یآبت

 ... ی! عوضومدیبود که امروز ن  یکدوم گور زیهمه چ یب  نیاون آرت -

کف  ی هاک یی انداخته و نگاهش به موزا ریسر به ز   صدای خاموش و ب ، یظی با اخم غل لیوک 
 دوخت و لب از هم برداشت:  نیعبوس، نگاهش را به آبت ی سالن بود.  با همان چهره 
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ثابت بشه،   تونیی دازن  ی ادعا نی! اگر ا برن یهستن که از مقتول ارث م ییدم، اونا  یول -
 دمی نه ول هبریو آلما هر دو فرزند نادرست هستن. فرزند نادرست هم نه ارث م نیآرت
 !شهیم

از   شتریب اشقه یگردن و شق ی ها گرد شده بود. رگ   شی هابه تپش افتاد و چشم   نیآبت قلب
را چنگ زد و   لیوک  ی قه یهجوم آورد. با هر دو دست  ل،ی و سمت وک  کردی م ییقبل خودنما 

 : دیکش ادیفر 

و  فیهمه اراج نایواسمون مردک! ا  یبخون ینه کُر ،یکه ازمون دفاع کن می بهت پول داد -
 را کنار زد و عتاب کرد: نیآبت ی هادست  تیبا عصبان لی...وک اِت یچرند 

! اگر از  نهیاومدن آرت ایطالق مادر و پدرت بعد از به دن خی گفتم اگر بتونن اثبات کنن! تار -
اقرار کنه، اگر   اریباشه، اگر خشا  اریخشا ی بچه  نی و آرت رن یبگ ی ان ا  ی د نیو آرت اریخشا

! زن متأهل هم اگر  شهی ... اگه بودنش ثابت مگهید  ی زایچ  یلیبرسن و خ ی اگه ی د ی شاهدا
که با اون مرد هم  شه،ی رابطه برقرار کنه، نه تنها به شوهر خودش حروم م ی با مرد

 .شهی ازدواج کنه! پس عقدشون باطِل و آلما هم فرزند نادرست م تونهی نم چوقتیه

. سمت  آمدی مستأصل و ناچار نگاهش را به انوش داد که با رخوت سمتشان م ن یآبت
سکوت   ی رفت. لب باز نکرده بود که انوش دستش را به معنا شیانوش، قدم تند کرد و پ

 باال برد و با تحکم لب زد:

 ندارم!  یبه قتل گوهر کار گهی... من دنیه آبتشکوه ثابت بش ی اگر حرفا -

 *** 

انگار سد   شی سکوت گرفته بود. راه گلو  ی و روزه  داشتی برم  یرا به سست ش یهاقدم  ماین 
تلمبار شده بود. وارد بند زندان شد و مقابل   اشنهیها در سها و عقده ها،اشک شده و حرف 

در   واریو رو به د دی تخت خز ی ت. رو به سلول بازگش  ش،ی نگاه پرسشگر و کنجکاو هم بندها
 اش نشست.شانه  ی رو یخودش جمع شد که دست مرتض
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که اجرا  ی زود نی... به همقیشد پسر؟ قصاص خواستن؟! زود خودت رو نباز رف یچ -
 . خدا بزرگه... یوقت دار  یلی! هنوز خشهینم

 بلند شد:  یگری د ی صدا

  یلیخدا وک  یول شهی مثل من شجاع باش پسر... حکمم اومده و امروز فردا هم اجرا م -
من حق کشتن   گهی دار واسه خانوادم... قانون م  ی باال رهی بترسم! سَرم داره م ی ااگه ذره

که بخواد به خانوادم چه با نگاهش، چه با   یاون کُشمی من برگردم عقب باز م ینداشتم، ول
 داشته باشه!   رفتارش، نظر بد 

بود که در  زی شکوه و کامب  ی و تنها پژواک صدا  دیشنیرا نم کدامچ یه ی هااما حرف  ماین
که هرگاه   یبلند شد. کس  اشیهم سلول  گریخواندِن خوِش شهرام، د ی . صدادیچی پیسرش م

که سوز   گفتی و دکلمه م خواندی شعر م نیو دلنش  بایگرفته بود، آنقدر ز  هیبق  ایدل خودش 
به جا مانده در ته  ی ده یکهنه و پوس ی ها. چه رسد به بغض کردیسنگ را آب م شی صدا

 گلو...

 شدم  دلتنگ

 تو   ی برا دی شا دانمینم

 که با تو گذشت  ییروزهاید  ی برا دی شا

 کنم  تیصدا  جان یاز هم خواهمیم

 کنم و تو   تی صدا جان یهم از

 جا بغلم کن همان  از

 فته! گر  بیگرفته... دلم عج  دلم

 ...ریگبهانه ،یمنتظر، تنها، عصبان نگران، 

 روزها من هستم  نیا هان یا ی همه
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 آرامم کن!  تو

لب   ریرا پوشانده بود. ز شیها و اشک گونه خوردی اندک، تکان م یبا لرزش ماین ی هاشانه
 زمزمه کرد: 

 ...؟!  ییدلبرک... کجا ییکجا -

  *** 

ناهار را  ز یبود و مهتاج م دهیچ یپوست کنده در فضا پ اریُخرد شده و خ یخوش سبز عطر
را بر   شیهادست  ار،یخظرف پر از آبدوغ دنیوارد آشپزخانه شد و با د هانی. نکردی آماده م
 چرخاند: شیهالب ی و زبان رو   دیهم کش

 بشه امروز!  یمهتاج جون چه کرده...! عجب ناهار نیبب  ا یب فهیمامان شر -

 لب پچ زد:» نوش جون«  ری ز ،ی ندبم یبا لبخند ن مهتاج

 متبسم وارد آشپزخانه شد. فهینشست و شر زی پشت م هانین 

. ی ایحال ب یکه خنکه و بخور  چسبهیم اریخآبدوغ   نیناهار فقط هم شه، ی هوا که گرم م -
 جون!دستت درد نکنه مهتاج 

 لب باز کرد: وارطنت یو ش دی بلند خند  هانین

رو   یآخر نی خوب بود فقط ا  یلی خ تیبند ! جملهیفتیراه م یدار فه،ی مامان شر  کال یآبار -
 جون! دمت گرم مهتاج  یگفتیم  دی . به جا دستت درد نکنه بای خراب کرد

 تکان داد: ن یبه طرف یسر فهیو شر  دندی خند  ی سه نخود هر

 از دست تو دختر!   -

باز کردن   ی ج برادرب بلند شد و مهتا ی قاشق را در دهان نگذاشته بود که صدا نیاول هانین
 ابروها نشاند و لب زد:  نی ب یاخم کمرنگ هانیدرب رفت. حسام وارد خانه شد و ن
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 چرا االن اومد؟   -

در   شیها. اخم دیرسی به نظر م شان یجا برخاست و به استقبال رفت. حسام، آشفته و پر  از
.  شدیم  دهی د شیهااز اشک در چشم  ی انگاهش را به دخترک داد؛ هاله یهم بود و وقت

 ترس در دل دخترک رخنه کرده بود و با دلهره لب زد:

 شده حسام؟  یچ -

تکان خورد و در سکوت مشوش خانه لب باز   شی گلو  بیآب دهانش را فرو برد. س حسام
 کرد:

 حامد، کشته شده!   ی برادرزاده  -

وجودش به تالطم افتاد   هانی. ندی لب گز فهیو شر   دی گونه غلت ی از سوک چشمش رو اشک
 زمزمه کرد: ریدرشت و متح ییهابا چشم  و

 ب... برادرزاده...  -

 دار گفت: و بغض   دیهم لرز  ی رو  شی هالب حسام

 شده و چاقو خورده.   ر ینفر درگ  هیسدرا، پسر سجاد! با  -

 با تأثر دست پشت دست کوفت:  مهتاج

 !  شکنهیدل مادرش. داغ جوون کمر م ی برا رمی بم -

ُسر خورد و   واریجا کنار داش حبس شده بود. همانخشک شده و نفس  شیگلو  هانین
 گفت:  هانینشست. حسام اشک از گونه پاک کرد و رو به ن

 سدرا رو هم کشتن.  خبره، ی خانوم. از ستاره ب حانهیر چارهیب -

 : دی را تکان داد و پرس جانشیب ی هالب  یبه سخت هانین

 شده؟  ریدرگ  یبا ک  -



 2 خواهر خوانده

 
479 

 

 داد. رونیرا ب نشیفرو برد و نفس سنگ شی موها انیپنجه م یبا کالفگ حسام

 اگه بگم... شهی باورت نم -

  دیلب کش ی و مهتاج به او دوخته شده بود. زبان رو هانین فه،یکرد و نگاه منتظر شر  مکث
 و گفت: 

 ... ماین یگوهر بوده! برادر ناتن ی که یکرده، پسر کوچ یکه به ستاره دست دراز یاون پسر -

زده، گنگ و نامفهوم  نداشت و تنها با دهان باز از تعجب و نگاه بهت  توان حرف زدن یکس
 بودند. رهیبه حسام خ

برگه که آدرس پسر گوهر توش نوشته شده بوده توو   هیاما   ،یچطور ستیمشخص ن -
شده. سدرا چاقو   ریانتقام از اون و باهاش درگ  ی شده. ظاهرا سدرا رفته برا دای سدرا پ بیج
 . هوشهیاون پسره هم ب ره، یمیو م خورهیم

 : دی سر تکان داد و پرس  فهیشر

رفته بوده سراغش و   یزیچ  یتی سدرا به خاطر رضا دی همون پسره؟ شا دنیاز کجا فهم -
 شدن.  ریدرگ 

 اش را خاراند و جواب داد:با سرانگشت گونه  حسام

عکس ازش نشون داده بوده بهش. اما حاال   هیخانوم شناخته پسره رو. قبال ستاره   حانهیر -
 ! ستیکرده و رفته سراغش هنوز مشخص ن داشی سدرا چطور پ نکهیا

گوش سپرده و    شانیهابود و تنها به حرف  دهیخشک واریبزند، کنج د   یحرف آنکهیب هانین
بار غصه له  ر یکه خودش ز ی استاره  بود، اما ازیستاره بود. به حضور ستاره ن  شیفکرش پ

خبر هولناک را به او داد  نیا شد ی نم یخبر را داشت؟ تلفن نیا  دنیشده بود چطور تاب شن
 اش را جلب کرد: حسام توجه  ی . صداکردی م دای پ یفرصت دی رفتن با ی و برا
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  ش ی. توام در نبود ستاره پتی عرض تسل ی شون براخونه  می بر هانیآماده شو ن -
 بهتره.  یصفوراخانوم باش

 به اطراف انداخت.  ی ااز جا برخاست و نگاه آشفته  فهیشر

 .شمی. االن آماده مامی... منم م گمیم... م -

و سرگردان با   ران یاش را تکان داد و از جا بلند شد. حتن سست شده  یبه سخت هانین
وجدان به  باال برود و آماده شود. عذاب  ی طبقه  رفت تا به رونیکوتاه از خانه ب ی هاقدم 
 ی که ا کردی در دلش برپا بود. مدام خودش را مالمت م یچنگ انداخته و جدال  شیگلو 

ها از کاش ستاره را فرسنگ  ی . ازدندی به آب نم گداری و ب ودمشورت کرده ب  یکاش با کس
راز در دلش  نیاز برمال شدن ا  ی. هراسکردیها را قطع نمبا آن  یاش دور  و راه ارتباطخانه

 ی ماجرا چه برخورد  دنیکه با فهم کردی را تصور م ان یکرده بود و تک تک اطراف انهیآش
 خواهند کرد؟! 

. کردی گوش فلک را کر م حانهی ر ی هاضجه  ی بپا بود و صدا یامتیق حانهیسجاد و ر ی خانه
 راه چاره از جا برخاست و سمت الهه رفت.  افتنی  ی برا هودهیب ی تقال   نی خسته از ا هانین

 الهه... الهه جان...  -

 مشغول آماده کردن شربت خنک بود و نگاهش را باال گرفت. الهه

 جانم؟  -

رو جواب   شی. زنگ زدم گوشنایکردن مراسم ختم و ا  فیرد ی حسام با حامد رفته برا -
 . به حسام بگو نگران نباشه.م گردی کار واجب دارم و تا غروب برم ییتا جا رمی نداد. من م

حسام آمده بودند و مجبور شد در   نیکرد. با ماش  یخداحافظ هانیگفت و ن ی »باشه«ا الهه
گفتن خبر به ستاره،   ی بپا بود و برا یبه خانه برگردد. دلش آشوب ینبود حسام با تاکس 

  ریز یاز عرق اضطراب مرطوب بود و لبش را به قدر شیهامضطرب بود. مدام کف دست 
 . سوختیدندان فشرده بود که م
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که داشت، مدام   ی بیو حال غر ادیز ی شد. از دلهره یبرداشت و راه  اط یرا از ح نشیماش
  افتنی پرت کردن حواسش و  ی . براکردی و نگاهش را تار م دیدوی م شی هااشک به چشم 

نگاه از روبرو برداشت که   ی ابگذارد. لحظه یمیمال   کی برد تا موز  شیآرامش، دست پ یکم
شده و   ل یمتما رواده یسمت پ نی تنش را لرزاند. ماش یکلتیبوق بلند موتور س ی صدا

شد.  ادهی را نگه داشت و پ نی ماش ترن ییپا یکم هان یمتوقف شد. ن ابانیموتورسوار کنار خ
 :د یکه هر دو کاله کاسکت داشتند پرس یهولناک رو به دو جوان

 لحظه... هیمن  دی ببخش د؟ی خوب -

 : دی جوان تشر زد و کالمش را بر پسر

 یشنیم یکن ی غلط م یندار ی! ُعرضه رانندگ یبود ما رو بکش کیلحظه... نزد هی... دی ببخش -
 !یکن ی م  یپشت فرمون با جون مردم باز

 حاال تند و غضبناک بود:  مشیو لحن مال  دی ابرو در هم تن هانین

 کردمیلهت م زدمی ! کاش مکنم؟ی ... حرف دهنت رو بفهم. تو رو سننه من چکار می هو -
 .یزر مفت نزن  گهیکه د

هنوز دو    یبود ما رو بکش کی حرف بزنه. نزد یجورن ینشده بخواد با من ا  ده یی از مادر زا -
 ! ه؟یهم باق تم ی قورت و ن

مردم،   یانیله و پا در ماطرافشان شلوغ شد. با مداخ ی اباال گرفت و لحظه  شانمشاجره 
داد و   رونی ب یبرگشت و پشت فرمان نشست. نفسش را تند و عصب  نی سمت ماش هانین
بلند   ابانیبر آسفالت خ هاک ی چرخش الست ی را چرخاند و صدا چیی . سوزدی پلک م یاپیپ

  یکم اد،یز ی دهان و گرما یاز قبل بود. با حس خشک دترو حالش ب دیتپی شد. قلبش تند م
 یط اط یرا با احت ابانیشد و عرض خ ادهیپ نیپارک کرد. از ماش ابانیرا کنار خ ن یجلوتر ماش

خنک سفارش داد.  ی وه ی آبم  وانی ل کیرفت و   ابانیخ ی آن سو یفروشوه ی کرد. سمت آبم
  نشیشد. درست کنار ماش سی پل نیاشکه متوجه م کردی و اطراف را نگاه م ستادهی منتظر ا

 شد.   ادهیپ  نیاز ماش زیمتوقف شد و مأمور ن
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و زنگ    دیلرز بشیج ی تو یبود که گوش رهیخ هاسی به پل  ابیو با ارت دی ابرو در هم تن هانین
 . دی فروشنده به گوشش رس ی خورد. صدا

 اس!  آماده  تون وه یخانوم، آبم دیی بفرما -

به   آنکهیو ب دی کش رونیب  بشیرا از ج یبود، گوش هاس یکه نگاهش سمت پل همانطور
 . دیبه گوشش رس یآشنا و هولناک زن  ی تماس را وصل کرد. صدا اندازد،یب یصفحه نگاه

 ...هانیالو... الو ن -

 و گنگ لب زد:  جیگ

 ! ؟یی ... توایلع -

 ...هانیمواد گذاشته. ن  نتیمادر... قباد توو ماش هانین -

  د؛یچرخ یم  نیبود که دور ماش سی قطع شد و نگاه دهشتناک دخترک به پل شی صدا
 کردن راننده بود. دایو دنبال پ کردی اطراف را با سوءظن نگاه م

 حاضره!  تون وه یخانوم با شمام... آبم -

 لب زمزمه کرد:  ر یآب دهانش را با ترس فرو برد و ز  

 م... م... مواد!  -

را تندتر کرد.  ش یهاو قدم  د ی پا چرخ ی پاشنه ی آهسته به عقب برداشت. رو  یقدم چند
بازار، خودش را پنهان کرد.  تی جمع ن یکرد و ب دنی بعد با تمام توان شروع به دو ی الحظه

. تمام تنش به رعشه افتاده بود و عرق از سر و  سوختی م اشنهینفس کم آورده بود و س
مدام در حال  ایرا برداشت. لع اشی و گوش دیوت رسخل ی اچه. داخل کودی چکی م شیرو

 گلوسوز جواب داد:  ی ادیزنگ زدن بود. همراه با فر

 بود.  نمیماش ی جا سی. پلینرسه... نامرِد عوض زی همه چ یمگه دستم به اون قباد ب -
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 :دی نگران پرسدل  ایسرفه افتاد و لع به

 االن دخترم؟   ییکجا -

 زد: بیجوابش نه در

 .  نمیماش ی اومد جا س یپل دمی بخرم د وه ی ولم... رفته بودم آبم ابونیکجام؟ توو کوچه خ -

 :دینال  صالیبا است هیگر  ان یافتاد و م هیگر  به

 گناهم؟ یثابت کنم ب   یچجور  ایاالن من کجا برم؟ چکار کنم؟ ِد لعنت -

 جواب داد: یبا اندک تعلل ایو لع زدیم هق

  تویرو خوب توو ُمخت فرو کن. بعدش گوش گمیکه م یدرس... آهانین گمیم  یگوش کن چ -
 .  نمتیبی اون آدرس، اونجا م اینکنن. ب داتی پ یگوش قیخاموش کن  تا از طر

را داد و  ی اآدرس خانه  ایکرد. لع زیزدود و گوش ت  شیهابا سرانگشتان اشک از گونه  هانین
از   وهیآبم دی خر ی داشت که برا بیج ی تو یتماس را قطع کرد. فقط دو اسکناس ده تومان

 جا مانده بود. ن،ی ماش ی جلو  یصندل ی رو فیبرداشته بود و ک  فشیک 

دست تکان داد و با توقفش، تن   یتاکس ی رفت. برا ابانیقدم برداشت و تا کنار خ رمقیب
 رها کرد.   نی عقب ماش یصندل ی خود را رو ی خسته 

 یخاموش باشد چه حال یو گوش ردیبعد که حسام تماس بگ یساعت کردی خودش فکر م با
! ستاره حاال چقدر  کند؟ی! غروب که تمام شود و به خانه برنگردد حسام چکار مشود؟یم

 ی رو یدر پ یها پ! با تک تک فکرها و تصور اتفاقات اشک ماسی منتظر خبر دادگاه ن
 . دندیغلتیاش مگونه 

  ستادهی ا شهرن ییشلوغ پا ی هااز محله  یکیدر  یرنگ ی ابعد مقابل درب کوچک قهوه  یساعت
  نیا  هانی. ندیبه گوش رس اط یاز ح یزن ی زمخت و گرفته یی بود و زنگ را فشرد. صدا

لطافتشان را باخته و خشن و خمار شده بودند را خوب   دایزنانه که با دود اعت ی صداها
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گود افتاده و   شی هاثابت ماند. چشم   دای به و رشی . درب باز شد و نگاه متحشناختیم
 ی سن و سال خودش بود اما به چهره  نکهیزده بود. با ا رونی ب یاز شدت الغر شیهاگونه 

اش را نابود  چهره  ادی. اعتگذاردی م یالانسیآرام آرام دارد پا به م ییکه گو  ماندیکامل م یزن
 کرده بود!  

  یبه نفرت نگاهش کرد و ن ختهیآم یبا بهت یمتنفر؟! لحظات ایمتعجب باشد  دانستینم
گذاشت و مانع   شیپا پ هانیتا درب را ببند که ن دیو پا پس کش  دیلرز  دا یچشمان و  ین

 شد. 

 ! یبکش کنار مافنگ -

 ی قهیانداخت و به   اط یگفت و درب را ُهل داد. خودش را داخل ح  ظی را با غ نیا هانین
 :دی و توپ دیشن یبر هم را از شدت خشم، م ش یهاشدن دندان دهییسا ی چنگ زد. صدا   دایو

  یبدهکارتم؟ مگه نگفت اتیبه خاطر خوب یگفت ی مگه تو به من زنگ نزد   یآشغال عوض -
  بم یفر  ی و خواست ی برزو کرد ریمنو درگ  برزو آزاد شده و دنبال انتقامه؟ پدرسگ چرا ذهن

که از طرف اون   ؟ی که واسش کار کرد یشناختیقباد رو از کجا م  یعوض ی هان؟ تو ؟ی بد
 !  یات نکردم لعنتبگو تا خفه  ؟ ی داد لمی تحو اتیو چرند ی زنگ زد

کوفت. دخترک   واری برد و پشتش را با ضرب به د  یآجر  وارید ی را کشان کشان تا پا دایو
 جواب داد:  ی اش از درد جمع شد و با درماندگ چهره 

 !  گمی. ولم کن االن بهت مگمی... مهانین گمیم -

 هق زد و گفت:  دای را ُشل کرد. و  شیهادست  هانیشد و ن  ریسراز   اشکش

ن، قباد از تو گفته و برزو  شد قی قباد و برزو توو زندان با هم آشنا شدن. حرف که زدن و رف -
و هر دو هم از    شناسنیهر دو تو رو م دنی مشخصات کس و کارت رو داده فهم یهم وقت

نقشه رو با هم   نیآزاد بشه ا  خواستهیقباد م یتو زخم خوردن و زندان افتادن. وقت
  دی من و وح الیخی قباد ب گهیرو بکشن وسط. از اون به بعد د  دیمن و وح ی که پا دنیکش

 ! ینداشته باش ینشد و خونمون رو عوض کرد تا تو نشون
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ها را نشست. آرنج وانیا ی فرو افتاده لب پله ییها عقب رفت و با شانه یچند قدم هانین
 افتاده بود.  نیی رو به پا حالی سست و ب شیهاداد و دست  ه یبه زنوان تک

 جا؟ن یا امیرو از کجا بلده که گفت ب جان ی ا ایلع -

بلند شد و   اشی کیپالست ی هایی باز را بست. لخ لخ دمپا  مهیو درب ن  دی باال کش ینیب  دایو
 و جواب داد:   ستادیا  واریکنار د هان،یبا فاصله از ن یکم

  دی اصالن. االنم که قباد و اصالن و وح ی تو رو ترک کرده باز افتاده توو دست و پا یاز وقت -
 . جان ی ا ادیبا اصالن م  ایوقتا لع ی. گاهکننی همه با هم کار م

 لب غرولند کرد: ریزد و ز ی پوزخند هانین

 کنه!  یلجنزار زندگ  نی ... حقشه توو هماقتیلی ب ی ایلع -

فورا وارد شد و   ایسمت درب رفت. درب را که باز کرد لع دای زنگ خانه بلند شد و و ی صدا
 : دی هراسان پرس

 ... ادی قرار بود ب هانین -

 : دیکش یاز سر آسودگ  یافتاد و نفس هانیبه ن نگاهش

 نگرانت بودم. یل ی مادر؟ خ ی اومد -

 کرد و گفت:  زیانداخت؛ چشم ر یچپ چپ نگاه هانین

  شمیپ ی موندی واسم؟ حداقل م یدرست کن یخودم که فقط بدبخت شی بردمت پ -
  گهید ی. ِد المصب تو که رفت یکنارم یوقت دنیکش یبه جهنم، ارزش داره بدبخت گفتمیم

. فقط منو  ی کاسه شد! تو که از خدا خواسته باهاشون هم ذارن؟ی پس چرا راحتم نم
 تو هچل؟  یبنداز یخواست

 انداخت و تشر زد: دای به و  ینگاه چپ چپ ایلع
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 ؟ ی خوایم یچ جان یتو برو توو خونه. ا  -

 وار گفت:ابرو باال انداخت و چندش  ی تا  دایو

 !کننی هم م فی تکل نییتوو خونمون باز تع  ختنی.. مثل مغوال رخوبه واال. -

 زد: بیرو ترش کرد و نه هانین

م بدون ی خوای م -    ه؟یمغول چ یواقع ی حمله  یپاشم نفست رو ِبُبرَّ

و وارد خانه شد. با   د یپا چرخ ی پاشنه  ی هم فشرد. رو ی زبان به دهان گرفت و لب رو  دایو
 آهسته و نجواگونه گفت:   ،یمینشست و با لحن مال  هانیکنار ن ایرفتنش، لع

ازشون آتو   تونمیخدا باهاشون همراه شدم که تا م ی دورت بگردم مادر... به خداوند -
. اریدووم ب جان یشون رو از دم بفرستم زندان. دو روز، فقط دو روز تو ا همه  خوامی . مرمیبگ

 ی . خودمم موادکنمی زالوها راحت م نی. همه رو از شر ا دمی آشغاال رو لو م نی من ابعدش  
 .  رمیگی نت بوده رو گردن میکه توو ماش

 چشم درشت کرد و معترض شد:  هانین

دختر مردم رو بردم   نم؟یو نبباشه؟ دو روز من حسام  خبری دو روز؟ دو روز حسام ازم ب -
 باشم؟   جانی من دو روز ا  کنه،یدق م ول کردم مادرش داره  ایاون سر دن

آلود ادامه و حرص  دی اش را به زانوها کوبگره شده  ی هاو مشت  دی دو شی هابه چشم  اشک
 داد: 

من بوده؟! مگه قبول   نی مواد تو ماش یوقت ی ریگردن بگ ی خوایم  یتو اصال چجور -
حبس ابد    ا یدار  ی برم باال ایگذاشته که   یالبد اونقدر  شناسم،یمن اون قباد  رو م کنن؟یم

 بخورم!

 باز کرد: ی ها گرفت و لب به مهرباندست  انیدست دخترک را م ایلع 
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 ی انه سابقه یحبس ابد بزنن؟ وقت ایدار و  ی که تو رو بفرستن باال ه یدلم مگه الک زی عز -
  ی ار؟ از کجا آوردچک یخواستیهروئين رو م  همهنی . بعد اونوقت ایچی نه ه ادیداره، نه اعت

که همه   یمن ی وقت شهیراحت ثابت م تیگناهی هان؟ پس ب ؟یببر یخواستی و کجا م
 . رمیگردن بگ ام یب دونمی رو م زیچ

 گفت:  ی و با پوزخند  زدی نگاهش دو دو م هانین

که   یچرا زودتر نگفت یدونستی گذاشتن و چقدر گذاشتن؟! تو که م یچ  یپس خبر دار -
 چاه؟  نی توو ا فتمین

جا هم بهت  . همون دمیشن زدی اصالن داشت با تلفن حرف م هان،ین دمی فهم  ریبخدا د -
 زنگ زدم.

 لب زد:  یآلود لب بر هم فشرد و با درماندگ بغض  هانین

 زندان؟!  یفتی و ب یری که گردن بگ  یچکار کنم؟ بعدش مگه تو مقصر ؟یاگه باور نکردن چ  -

 ی هاگونه  ی . دست روختیاشک ر  شیهم پا به پا ایو لع  دیچک  شیهابر گونه  اشک
 : دیلرزی از بغض م شیو صدا  دیدخترک کش

اسم توبه خط بکشه رو   هیبکنه بعد با  خوادیم یآدم هر غلط  شهی... نمهانیمن حقمه ن -
 ینشونده بره پ اهیکه به خاک س ییتمام آدما الیخی کاراش و بگه من پاک شدم. ب

 . ی تقاص پس بد یآدم هست تا وقت ی. آه اون آدما مثل بختک توو زندگ یخوشبخت

 و ادامه داد:  دیبرکش یآه

مواد   ییوقتا با اصالن مواد جا به جا کردم. جا به جا یلیمن خ یول ،یتو خبر ندار هانین -
طرف! من حقمه  هیو روشش  ییطرف، نوع جا به جا  هیمردم  ی و بدبخت کردن جوونا

 ر من نباش! جسمم از مواد پاک شده، بذار روحمم پاک بشه.... تو فکهانین

 *** 
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به خون   ی هابا دل  بیو رنگ سرخفام آسمان عج دیرسی شب به گوش م ی پا ی صدا
 نشسته و المبارشان همرنگ بود.  

را  شی هاو اشک گونه  دیغلت ی از خون م ی احسام در کاسه ی هاچشم  وشی آب ی هالهیت
بود که لحظه به   یآسمان خیهم قفل بود و نگاهش م  ی رو ش یهاکرده بود. دندان سیخ

 .  زدی را پس م یو روشن دیکشی م شی را پ یاهیلحظه س

شد و   ترک ی مشامش را پر کرد. به لب بام نزد یطوب ی و عطر آشنا دیرا شن ییهاقدم  ی صدا
 دار لب زد:خش  ییبا صدا 

کجا بوده؟ االن کجاست؟ امشب کجا رو   شبی د من هانِ یمامان... ن شهی داره شب م -
 داره؟!  

مادرانه و مهربانش گوش   ی اش نشست. صدابر شانه یو دست گرم طوب دی لرز شیهاشانه
 را نوازش داد:

کم نداشته توو  ییو تنها یدر به در ی شبا هانی. نشهی م دایمادر دورت بگرده... پ -
  م،ی دونی فرار کرده. ما که م ده، ی ترس سی. بلده از خودش مراقبت کنه. از پلشیزندگ 

 . شیسر خونه زندگ  ادیم شه،ی ثابت م شیگناهیو ب   گردهی شاهلل برم. انگناههی ب میمطمئن

  ن یا نیفروخورده، همنش ی هاو بغض   صدایب ی هااشک  نی . اختیریاشک م صدای ب حسام
دورافتاده و مهجور   اریاز  ی ااره بود. هر کدام به گونه و ست   ماین هان،یحسام، ن ی هاشب

 عشق بودند.  

جلو آمد و   ی چا ینیخانوم با س نیر یزانو بغل گرفته و کنج خانه نشسته بود. ش ستاره
 ی کوچک و نخود ی هاینیر یو ش دی چیِهل در فضا پ ی کنارش نشست. عطر خوش چا

 . خوردی به چشم م ی چا ی هاکنار استکان  یظرف بلور  ی تو زیخانوم ن نیر یدستپخت ش

 . زنهی نکن. آخر زنگ م الیفکر و خ نقدریبخور ا ی چا هی ایمادر... ب ایب -

 و گفت:  دی کش یآه  ستاره
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بذاره. قرار بود  خبری نبود که منو ب معرفتیو ب  وفای ب هانیخانوم. ن نی ری نگرانم ش -
 شده!   یزی چ هیدادگاه رو زنگ بزنه بهم بگه. حتما  ی جهینت

 مکث کرد و ادامه داد: یاندک 

 ۱۸۸بمونم.#  یخبری توو ب یجورن یا تونم یتهران. نم رمی فردا خودم م -

 را مقابل ستاره گرفت و لب زد: ینیر یخانوم با لبخند ظرف ش نی ریش 

با پدرت   امینگران باشه. خودم ممادرت دل  ستی. درست نمیریشاهلل با هم مفردا ان  -
 .زنمی حرف م

 کوچک برداشت و آهسته گفت:  ی نخود ینیری ش کی   ستاره

سدرا   یدلش رو نرم کرد؛ ول   شهی. مادی باز کوتاه م یداد و قال داره ول شهی بابا آره، هم -
 یه، بعد چه خاکام نابود بشلگد بزنه بهم تا بچه هی  هیپسر. کاف نیداره ا یشتر ی نهی نه...! ک 

 سرم؟   زمی بر

 . با تحسر ادامه داد: دیچیرا در دهان گذاشت و طعم خوش آن در دهانش پ  ینیریش

رحم... مو از عمو حامد توو تن سدرا بود. هرچقدر عمو منطق داره، مهربونه و دل هیکاش   - 
  یزندگ  یجورن ی . اسوزهیخودش م ی دلم برا یول می زندگ  یپ رمیسدرا برعکسشه. من که م

 خودش سخته!  ی برا

 و گفت: دی نوش ی از چا یخانم کم نی ریش

 یلیص دارن، اشتباه دارن. خو نق  بیآدما ع ی کنه. همه  تی شاهلل همه رو هداخدا ان  -
. نیدیادامه م  نی! اما شماها هنوزم داریمهمه بعد از اشتباه، دوباره و سه باره اشتباه نکن

پدرت با تو.   موقعی ب یبرادرت، مثل قهر و لجباز ییجونهیفرارت اشتباهه ستاره. مثل ک 
 . دیکنی ن بازم اشتباه میتون دار همه

 اد: با تأسف تکان د یو سر دی کش آه
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و  ی هیبق یندارن که مدام سرشون توو زندگ  یعده هم انگار کار و زندگ  ه یبگم بخدا...  یچ -
همه   نی االن ا گرفت؛یمردم رو بابات در نظر نم ثی اگه حرف و حد دی . شازننی حرف م

 کنه،یو تر مچشم  شکنه،یو مزبون، از صدتا چاقو و خنجر بدتره... دل ن یمشکالت نبود. ا
 ... آدم!کُشهیآدم م

 *** 

که سر کوچه بپا بود و   ی ا... حجلهراتیخ ی اسپند و گالب و حلوا ی صوت قرآن، بو ی صدا
  یسه روز، قدر س نی. سجاد در ادادیتمام کوچه و محله را عزادار نشان م  تیتسل ی بنرها

کردن نداشت. هر   هیمو  ی برا یی و نا دهیاشکش خشک ی چشمه  حانهیشده بود و ر  ریسال پ
  شانیخورده دل زخم  یبرگشتن ستاره را که حضورش تسل دی دو چشم به در داشتند و ام

 باشد.  

  بت،یمص  نیاز ا خبری و ستاره ب  شدی م کینزد زرد رنگ لحظه به لحظه به محله یتاکس
  نی ری. شفشردی عقب نشسته و با اضطراب دست او را م یصندل ی خانم رو  نیریکنار ش

 گفت:   یمیو با اخم مال  دیکش  شیچادرش را پ

 یدوسش دار یگیمادر! نم یتو کُشتکه خودت بچه می دی دختر، هنوز نرس ر یآروم بگ -
 بمونه؟! پس آروم باش!  ی خوایم

 لب باز کرد: یبا نگران  ستاره

 .  ترسمی از واکنش بابا و سدرا م ...ترسمی م -

  ای  مونمیم  شتیپ جان یدو روز ا یکیاگه شده   یدل. حت  زی بشه عز یزیچ ذارمی من نم -
 .فتهیواست ب یاتفاق ذارم ی ِده؛ اما نم برمتی دوباره با خودم م

 .دی اش را نرم بوسانداخت و گونه  بانون یر یبه ش  ینگاه پر مهر  ستاره

 مثل خانجونم دوستتون دارم.   ،یمهربون  یلیشما خ -

 شدند و ستاره رو به راننده گفت:  کی کوچه نزد به
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 نگه...  جان ی آقا هم -

متوقف شده و ستاره با   نیبست. ماش خی و تنش   دی حجله، حرف در دهانش ماس دنید با
  نیر یشده بود. ش  خکوبیم شی ر حجله، در جا به عکس سدرا ب رهیخ ی ها دهان باز و چشم 

 و هراسان صدا زد:  د ی چرخیحجله و دخترک م ن ینگاهش ب

 ...زمی عز ؟ یجان مادر خوبستاره... ستاره  -

. دستش سست و  شدی م دتری باز و بسته و رنگش هر لحظه سف صدایدخترک ب دهان
 آزاد کند. باال آمد و به حجله اشاره کرد. در تقال بود تا نفسش را رمقیب

 ...  نی... ای ا... ا -

 : دیهم لرز  ی رو  شیهارها شد و لب  اشنهیاز س نفس

 د... دادا... داداشم... سدرا! -

چند   ی اوزنه شیو درب را باز کرد. انگار که به هر کدام از پاها  دی لغز رهی دستگ ی رو دستش
شد و   اده یپ نی از ماش یبود! به سخت جانی و ب  نی بسته بودند که آن اندازه سنگ ییلویک 

بود. با  نی دوشش افتاده و کنار ماش ی از رو ف ی. ک شدی م دهیکش  نیزم ی رو شیپاها
.  داشتی از عکس سدرا برنم ی او نگاهش را لحظه  رفت ی م لهسمت حج جانیب ی هاقدم 
  ندیعکس و حجله را لمس کند تا بب خواست یم  ییکه شد، دستش را باال برد. گو کینزد

 و فکش قفل شده بود.  کردیم  ینیتوهم؟! قلبش سنگ ایاست  تیواقع

و به  کردی ناباور نگاهش م ی ا. لحظه دیستاره را مقابل حجله د ه، یاز زنان همسا  یزن
 زمزمه کرد: یو به سخت دیجنبی م صدای ب شیهاخودش شک داشت. لب  ی هاچشم 

 اس! س... ستاره... ستاره   -

رساند.   یسپهر ی کوچه و مقابل خانه ی مهیدوان خود را به نعقب گرد کرد و دوان  فورا
و مهمانان پشت سرشان قدم به کوچه   شیشاپ یپ حانهیکه سجاد و ر د ینکش یطول
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 ی هااز مهمانان نبود که همراه چشم  کی  چیه ی هابپا شده بود. چشم   یامتیگذاشتند. ق
 نسوزد و خون نشود. نبود که به حال و روزشان ی و دل کس زدیستاره و مادرش اشک نر 

بعد که پلک   یکرد تا از حال رفت. ساعت یتابی ستاره آنقدر در آغوش مادرش ضجه زد و ب
 ی و گنگ اطرافش را نگاه کرد و چهره  ج ی. گافتی  مارستان یتخت ب ی باز کرد، خودش را رو 

و به زحمت   سوختیم ادهایاز شدت فر شی. گلو دیاشکبار و محزون الهه را کنار خودش د
 لب باز کرد:

 مامانم کجاست الهه؟  -

 دار جواب داد:خش  ییبا صدا  الهه

 !جان یآوردنت ا  ی داشت یزیتو خونر  اس،گه یبخش د هی -

 :دی نگران پرسستاره مضطرب و درهم شد؛ قلبش به تپش افتاد و دل ی چهره 

 سقط شد؟!   بچه  -

 خترک را نوازش داد و لب زد: د ی هافورا سرش را به دو طرف تکان داد و گونه  الهه

فقط آروم باش گلم.  فته یواسش ن یاتفاق  ی خوایآروم باش. اگه م زم،ینه... نه عز -
 .یو آرامشت رو حفظ کن یکن  ینگهش داشت اگر خودت همکار شهیاما م  ،یدار یزی خونر

 مرتعش لب باز کرد:  ییو با صدا  دی ستاره لرز ی هالب

 گفت داداشت رو کُشتن!    دمیمامان فقط فهم ی شد الهه؟ توو حرفا یسدرا چ -

 شانه کج کرد: ی سر رو یبا درماندگ  الهه

افتاده. االنم   یاما هزارجور اتفاق باور نکردن ،ی جان؟! دو سه روز نبودبگم ستاره  یچجور -
 بهت بگم باز حالت بد بشه. ترسم ی بخدا م

 گفت:  یلب نشاند و به تلخ ی رو  ی زهرخند ستاره
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 بگو الهه. ه؟یبدترش چ گهیکه افتاده تهش ختم شده به مرگ سدرا؛ د یهر اتفاق -

 و تأثر لب باز کرد:  یبا تأن الهه

  یلی. ظاهرا خرهیگی باهات تماس م تیدانشگاه ی از دوستا یکی ،ی که تو فرار کرد یروز -
آدرسش رو بهت بده،    خواستهیرده. م ک  بشیبوده و تعق ده ی د ابونیخ ی رو تو  نیرام یاتفاق

 تون.... اونم اومده در خونهی دادی اما تو جواب نم

 مکث کرد و ستاره ناباور سرش را جنباند و لب زد:  الهه

 ...نینگو که اومده و آدرس رو به سدرا داده! نگو که رام -

 شد. متألم جواب داد:   یجار شیهاهم فشرد و اشک بر گونه  ی پلک رو الهه

تو و تماس و   یگوش ی از رو  سی شدن. پل ریو با هم درگ  نیآره، سدرا رفته سراغ رام -
 دوستت متوجه شد ماجرا از چه قرار بوده!   ی امایپ

 و با نفرت لب باز کرد: دیبغضش را بلع   ستاره

 اس؟ ... زنده نیرام -

  دهیشن  یکه به سخت ییتخت دوخت و با صدا ی رو دیسف ی نگاهش را به ملحفه الهه
 پاسخ داد: شدیم

 نشده.  ییبه هوش اومده، هنوز بازجو  شبی . دمارستانِ ی آره، ب -

  ده یستاره با خشم و نفرت مشت شد و ملحفه را چنگ زد. سرم در دستش کش ی هادست 
  ظیو با غ فشردی دندان م خت، یری پوستش اشک م قیبه سوزش عم توجهی شد و ب

 : گفتیم

 فطرت.... الشخور پست کُشمشی پست... خودم م نوویکثافت... ح -

 و کنار گوشش زمزمه کرد: د یدخترک را در آغوش کش الهه



 2 خواهر خوانده

 
494 

 

 با خودت...  ینجوریآروم باش ستاره، آروم. نکن ا -

 نیمن؟! چرا رام گناههیقبرستون بود. چرا داداش ب ی نه یس نیسدرا، رام ی کاش به جا -
الهه؟! خدا منو لعنت کنه،   مونی بود که افتاد وسط زندگ   یشیچه آت نی بازم بهم ضربه زد؟ ا 

 باز کردم. مونی جوونور رو به زندگ  نیا ی خدا منو نبخشه که پا

 لب باز کرد: انهی . الهه دلجوگفتیرا م شیهاو با ناله حرف  زدی هق م  ستاره

داره. تو که قصدت بد   ی دیچه ذات پل ن یرام یدونستی خودت رو سرزنش نکن. تو که نم -
توو   نیرام بارن ی . حاال هم خدا رو شکر انینه رام س،ی سراغ پل  رفتی م د ینبود. سدرا با 

 کفتار! نی پس بده ا دی مونه. تقاص با چنگ

و به   دیابرو در هم تن ست،ی گری ستاره که در آغوش الهه م دنیپرستار وارد اتاق شد و با د 
 تشر زد:  ینرم

 خون برگشته تو سرم!  نیهان؟ بب ؟ی خوای تو نمچرا؟ مگه بچه  هیعه عه عه... گر -

به پرستار جوان   ینگاه کرد،ی م نی ف نیو همانطور که ف دیخودش را عقب کش ستاره
 انداخت.  

  ی کارات ادامه بد ن یبه ا گهی کم د هیباالست!  یل یخ نت یدخترِ خوب احتمال سقط جن -
 . پس به خودت رحم کن!  ی د ی بچه رو از دست م

 کرد و رو به الهه گفت:  قیداخل سرم تزر یآمپول

اشک   ی نجوریا یبخون بتی ذکر مص نکهیگلم، نه ا ی بهش آرامش بد جان ی قراره شما ا -
 . زمیادامه داشته باشه، اتاق رو ترک کن عز  خوادی . اگه مزهی بر

 سر جنباند و لب زد: الهه

 . چشم، مراقبش هستم. دینه... ببخش -
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را دستش داد و دخترک   وان ی . لختیستاره ر ی آب برا یرفتن پرستار، الهه کم رونیب با
چه خبر؟   ما یاز ن -را تر کرد. رو به الهه گفت: اشده ی خشک ی ها و گلوو لب  دینوش ی اجرعه

 شد؟  یدادگاهش چ

 گفت:  یبا درماندگ  الهه

گفت! به قول اون باز من ذکر   یکه پرستار چ ی دی د ست؛یخدا... آخه حالت خوب ن ی وا -
کم  یل یاعدام بشه خ ماین نکهیاندازه بگم احتمال ا ن یبخونم واست؟ فقط هم بتیمص

 ! یلیشده، خ

 جا به جا شد و گفت:  یکم  جان،یبا ه  ستاره

 بگو تو رو قرآن.  بت؟ یذکر مص یگ ی خوبه! پس چرا م  یلی خ نکهیخب ا -

 داد و گفت:  رونیب  نیسنگ ینفس الهه

ناراحت شد و   یلی. خی تو فرار کرد دی آلما اومده بود که باهات حرف بزنه و فهم روزی د -
بهتر از   چکسیکنه. االنم فکر کنم ه فیرو تعر  یبا خودت حرف بزنه و همه چ خواست یم

تا   زنمی داد بهم. زنگ م روزیخودش د یعنیبهت بگه. من شمارشو دارم،  تونهی اون نم
 رو بهت بگه. یهمه چ جان ی ا ادیخودش ب

 : دیبرود که پرس رونیمنتظر جواب ستاره نماند و خواست از اتاق ب 

 ! یکجاست؟ ازش خبر ندار هانین -

 جواب داد: ی لبخند مچهیتعلل کرد و با ن یاندک  الهه

 حاال!   ادیخوبه... م -

شکم   ی داد. دستش را نوازشگونه رو  رونی ب یکالفگرا ترک کرد و ستاره نفسش را با  اتاق
 و لب باز کرد: دیکش
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  میبمون برام. تو رو خدا نرو. دلخوش ،یدوست داشتن یمن... فسقل یبندانگشت ی کوچولو -
 !  مایبرگشتن بابا ن ی برا میباش. با هم انتظار بکش دم یو ام  زهی باش، انگ

 راه گرفت. ینیب غیت ی و رو  دی پر رونی پلک ب ریاز ز  یاشک قطره

به آدما خوش   ادیز جان یا دونمی. مستین ی ای داشتنقشنگ و دوست  ی جا ایدن دونمی م -
تنهام...   یلیبخشش کنه. من االن خلذت تونهی بودن کنار هم، م  نی اما هم گذره،ینم
 ... تو برام بمون.یلیخ

  دهیراز کشتخت د ی بعد درب اتاق باز شد و ستاره همانطور که پشت به درب، رو یساعت
 بود گفت: 

 سر خاک...   می مامان. بر شی برم پ خوامی برم؟ م تونمی م یالهه! من ک  ی اومد ری چه د -

 : دیچیگرفته و غمبار آلما در گوشش پ ی جواب الهه بود که صدا منتظر

 جان.سالم ستاره  -

بود و   ستادهی و نگاهش را به آلما دوخت که در چارچوب درب ا دیبه پشت غلت  آهسته
بلند خودش را به تخت   یشود که آلما با قدم  زیخم ی . خواست نکردی محزون نگاهش م

 گرفت:  شیهارساند و از شانه 

 جون، استراحت کن. راحت باش ستاره  -

 : دی پرس ی بالشت گذاشت و با زهرخند ی دوباره سر رو  دخترک 

 جون؟ آلما یخوب  -

 لبخند زد و گفت:  یبه تلخ آلما

 .  گمیم تی خوبم، به خاطر سدرا متأسفم و تسل -

 مکث کرد و ادامه داد: یاندک 
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 !یدار یتوو راه دمی شن گم؛یم  کی بعدش هم تبر -

 زد و لب باز کرد: بندم ین ی لبخند ستاره

 . امرزهیممنون. خدا مادر تو رو هم ب -

 دادن نفسش گفت: رونیب با

 اگه برام بمونه آره!  -

 کنار تخت نشست و ستاره لب به پرسش باز کرد: یصندل ی رو آلما

 ن؟ ی چکار کرد ماین ی شد؟ برا ی دادگاه چ -

 گفت:  ری داد. سر به ز رونی ب یوآه دیلب کش ی زبان رو آلما

 دادگاه... -

 ادامه داد:  ی اندک تعلل با

 آوار شد رو سرم.  یدادگاه نبود که... طوفان بود، زلزله بود! همه چ -

 دخترک رنگ گرفت و لب زد:  ی و اضطراب در چهره  ینگران

 کم شده، پس چرا...؟ یلیخ  مای احتمال اعدام ن گفتیالهه که م -

 سر جنباند و پلک زد:  دیی با تأ آلما

خوب بود. اما اون روز   مایحکم ن ی ط برابهتره بگم فق  یعنیخوب بود.   ماین ی آره، آره. برا -
 که اصال جالب نبود.  می دی رو فهم یقیحقا  مایمن و ن

پلک زد و   یاپیآلما نشست. پ ی هاو اشک به چشم  کردی و گنگ نگاهش م  جیگ  ستاره
 ادامه داد: 

 گفت که...  مای دوست و همکار ن زیاون روز کامب -
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 . دیچکی م شی هااز قبل بر گونه  قرارتریها بو حاال اشک   آمدی باال نم نفسش

و به عمد اومده توو اون شرکت و درخواست استخدام داده   شناختهیرو م مایگفت قبال ن -
کرده بوده و   یخوب یلیبهش خ ماین یرفاقت کرده. چون مادربزرگ مادر مایو بعد هم با ن

 باشه.   مایهوادار ن یرفاقت ییجورا ه ی خواستهی م زیکامب

 ها برداشت.داد و اشک از گونه  رونیب ینفس

  مایرو خراب کرده و مامان ن ماین ی مامان بابا یگوهر مادر من، زندگ  گفتی... مگفتی م -
  دی ، تهدشوهرش با گوهر خوب شده  دهیفهم  یرو دوست داشته وقت شی زندگ  یلیهم که خ

 . کنهی م یبه خودکش

 .دیکنجکاو و پرسشگر ستاره دزد ی هاشد و نگاهش را از چشم  سی خ شیهاگونه  باز

نکرده، مامان   یخودکش مایکه توو دادگاه بود، شهادت داد که مادر ن مییدااما بعدش زن -
 من اونو کشتن!  ی بابا

که ستاره آب دهانش را قورت داد و ناباورانه  کردیم  هیتخت گذاشت و گر ی را لبه  سرش
 ن داد:تکا نی سرش را به طرف

 ! ؟یگیم ینه... چ -

 داشت و گفت:  اشه یبر کنترل گر یسع ق،یعم ییهابا نفس  آلما

به هوش اومد خودش به خاطر عذاب   یبابا اون روز قلبش گرفت و از حال رفت. وقت -
اعتراف کرد. گفت آره،   یهمه سال داشته، طاقتش طاق شد و به همه چ نیکه ا یوجدان

 ... رهیمن زنم رو کشتم... من بهش سم دادم تا بم

 ی ها. تاب نگاه به چشم فشردی و دندان م دی گزی لجوجش، لب م ی هاجدال با اشک  در
 . فشردیمشت م  انیستاره را نداشت. پر شال را م
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  گهیکه د نمیو آرت ستیقتل مامانم ن ری گیپ گهیانوش گفته د ییبابا االن بازداشِت... دا -
.  رهی بگ ماین  ی رو نداره تا حکم قصاص برا نی که اونم پول ا نیآبت هی. مونده  ستیدم ن یول

 کنه! هیطلب د ادیبه احتمال ز ن یواسه هم

بود و  رهیرا در سکوت فقط به آلما خ یقی زده بود که دقاآنقدر شوکه و بهت   ستاره
 :دی و تأمل پرس ابی. با ارتکردیم یرا در ذهن حالج شیهاحرف 

 !  ست؟یدم ن یول  نیچرا آرت -

 با تأثر و تأسف لب فشرد و گفت: دخترک 

انجام بشه، اما   یبشه و مراحل قانون لیتکم قات یتحق دی نشده، چون با یهنوز قطع -
شون قبل از پدر منه. چون رابطه  اریخشا ی . بچهستی شوهر سابق گوهر ن ی بچه  نیآرت

 !  ستیدم ن یوارث و ول  نوع بچه   نینادرست و توو قانون ا ی بچه  شهیطالق گوهر بوده، م 

 مکث لب باز کرد: یشد و با کم زدهرت یاز قبل ح شتریباز ستاره ب  و

 ام آلما! آخه... و شوکه   جیگ یلی من خ -

 و گفت:   دی کالمش را بر آلما

ثابت   گفتی حرف زدم، م مونل ی. با وک شهیام. منم باورم نمز شوکه منم هنو ،یدارحق  -
ندارم.   یبه مراحل قانون یسخت و زمان َبره، اما من کار یلیموضوع خ نیا ی کردن ادعا

هرگز   گهیو من د هیداشتن واسم کاف که بابا جلو من اعتراف کرد که آره، رابطه نیهم
درست نبوده پس   اریگوهر و خشا ی اگر رابطه  گفتی م  مونل ینم. وک یبابامو بب خوامینم

 ... ی بچه  هی نی منم مثل آرت یجورن یباطل بوده و ا  یعقدشون از نظر شرع 

 و بغضش اجازه نداد.  دی حرف در دهانش ماس یمابق

  طیسخته که عشقت ازت دوره. اما شرا  دونمیفوت داداشت... م  ی حالت بده برا دونمی م -
کنج دل   زایاز عز یلیخ یخال  ی و جا کنهی فوت م های لیبهتر از منه ستاره. برادر خ یلیتو خ

خانواده    چوقتیاما من ه شه؛ی زود آزاد م ای  ریهم مطمئنا د مای. نمونهیآدم تا ابد داغ م
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نشه ثابت   یاز نظر قانون دی . شاماشه یریو ب تی هویب ی بچه  هی دمیکه حاال فهم یندارم! من
  یکه خودم مطمئنم برام بسه تا زندگ  نینداشته باشه، اما هم یمشکل هیکرد و ظاهر قض

به  یباش  دواری .تا امیباش ی تا قو گمیبهت م نویباشم. ا زاریبرام جهنم باشه و از خودم ب
 کنم؟  یزندگ  یکجا و با ک  دونمینم یهم هست. من حت یبدتر طیشرا یو بدون  تیزندگ 

 دست آلما را فشرد و لب به عطوفت باز کرد: انهی دلجو ستاره

 ما...   ی خونه  ا یمدت ب هی -

 دردناک بر چهره نشاند.  ی اخنده پلک زد و تک  آلما

 !  ادیپدر و مادرت از من خوششون ب دونمی م دی بع -

 .  ییمایدارن؟ تو خواهر ن ایقضا نی اونا چکار به ا -

دست از  ق،یعم یمکث کرد. با نفس یرا پوشاند و لحظات شیهاا دست چشم ب آلما
 صورتش برداشت و گفت: 

 ...نیستاره، اما آرت  گمی م نویهستم! متأسفم که ا   نم یمن خواهر آرت -

 ؟ یچ نی آرت -

 ناخن شست، نوک انگشت سبابه را فشرد و لب زد:  با

 به توئه! یهمون کالهبردار دست دراز ن،ی همون رام نیآرت  -

رفت. الهه پشت درب به انتظار   رونیاز اتاق ب درنگی ستاره را نداشت و ب ی هانگاه  تاب
 از اشک دور شد.  سیسرخ رنگ و خ یبود و آلما مقابل نگاهش، با صورت ستادهیا

  ی بو ،دادی م مرگ ی بو شیبرا  ینبودند. زندگ  بایآلما ز  ی برا  چکدامیها، هشهر، آدم   آسمان،
 بود.  یبود. فرار زاریو دروغ. از خودش، تنش، وجودش، ب   انتیخ ی تعفن، بو

 *** 



 2 خواهر خوانده

 
501 

 

دوخته   یو چشم به کالنتر ستادهی ا ابانیخ ی آن سو  ،یمقابل ساختمان کالنتر ایو لع هانین
 آهسته دست دخترش را فشرد و گفت:   ایبودند. لع

 !  آی حرف اضافه بزن ینش یهان؟ احساسات یبگ یچ  دی که نرفته با  ادتی  زم،یعز جانهان ین -

 و لب به التماس باز کرد:  دی اش لرزآلود چانهبغض  هانین

االن که  ؛یانداخت سی پل ریتو که صبح همه رو گ  ا؟یلع یری که تو گردن بگ هیخب چه کار -
کار خود الکردارشون   میگیمادرا دست قانونن، خب م پدری اون ب ی اصالن و قباد و همه 

 بوده. 

 و گفت:  دیکش  یپوف یبا کالفگ ایلع

توو   نیا  دیمدت با  هیپاپوش بوده   یثابت کن ی تا بخوا  ؟یفهمی! چرا نمهانین ی وا...  -
  م،یبا هم بود یگی م ی ایم ؟یفهم ی م یساعت بازداشت باش هی یحت خوامی . من نمیباش

چون   ی . االنم با اصرار من اومد ی فرار کرد ی دیموادم مال من بوده. تو هم فقط چون ترس
 ندارن! افتاد؟   تی و کار یشیمدادم آزاد  نانیبهت اطم

جا داد. با   ایخودش را در آغوش لع یبغض کرده نگاهش کرد و با اندک تعلل ی الحظه هانین
دار کنار گوش  مرتعش و خش   یی ا صداب ای. لعفشردی و او را در آغوش م  دشیی بویعشق م

 دخترک زمزمه کرد:

 با من.  یتوو زندگ  ی دیکش ینکردم. که سخت یدل مادر... ببخش منو که برات مادر زی عز -

او کرد و لب از   ی ده یلرزانش را حصار صورت تک ی هااز مادرش فاصله گرفت و دست  هانین
 لب برداشت: 

 یحسرت رو دلم بود که چ  شهی دوستت داشتم. هم شهی... همای مامانم... مامان لع -
آروم   ی زندگ  هی گهید ی های لیمثل خ ،ی زن اون اصالن نامرد نبود ، ی معتاد نبود شدیم
  یتمام عمر زندگ  ی اندازه  میو کنار هم بود  فهیشر ی خونه  ی که اومد ی. اون مدت میداشتیم
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امروزت رو   یفداکار  چوقتی. هرهی نم ادمیاون روزا رو  وقتچیحال کردم. ه د،یبهم چسب 
 . نوکرتم به خدا.رهینم ادمی

را داشت که از آغوش   یرخواریگره شد. حال کودک ش ایدور گردن لع شی هازد و دست  هق
اشک   ای. لعدی را بوس ایلع ی هاو بغض، صورت و دست  هیگر انی. مشدی مادرش جدا م

دخترش پاک   ی هادخترکش را در آغوش فشرد. اشک از گونه  بارن یآخر  ی و برا ختیریم
  تمیو ر  شدی م  شتریب هانی. هر لحظه اضطراب نتند رف  یبا هم سمت کالنتر ی کرد و همپا

 هایصندل   فیرد ی رو رونی ب هانیشد و ن یوارد اتاق ای. لعشدی قلبش تندتر م ی هاتپش 
  یمیبا لبخند مال  اید. وارد اتاق که شد، لعرا به اتاق خواندن  هانیبعد، ن ینشسته بود. لحظات 

آلود پرونده را  نشسته و اخم  زی مافتاد که پشت  ینگاهش کرد و نگاه دخترک سمت مأمور 
 گفت:  هانی . با همان نگاه تند، رو به نکردی م یبررس

 . نیبش -

 : دیشد و با تحکم پرس رهی آلود مرد به او خگرفت و نگاه شک  ی کنار مادرش جا دخترک 

 ؟ی برد یکجا م ؟ی گرفته بود یمواد رو از ک  -

 انداخت که مرد جوان تشر زد:  ایبه لع ینگاهم یابرو باال پراند و ن هانین

 منو نگاه کن و جوابمو بده!  -

 زد:لب   یآورد. با تأن ادیرا به  ایلع ی هادهانش را فرو برد و حرف  آب

 مواده.  نیتوو ماش دونستمیمال من نبود! اصال نم -

 :  دی بالفاصله پرس  مأمور

 ؟ی پس چرا فرار کرد  -

 خب!   دمیترس -
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کنار  یچ ی برا سیپل ی د یمواده، از کجا فهم  نیتوو ماش یدونستی نم یتو که گفت -
 اومده؟  نتیماش

 ِمن کنان جواب داد:  ِمن

 گفت...  ایلع -

 : دیو پرس  دیمرد باال پر  ی ابرو ی تا

 ا؟ یلع -

  دمیکه د می بخور وهیآبم می . با هم رفته بودزنمی صداش م  ایلع گم؛ی مادرمو م ن یهم -
کرد   فیچرا؟ برام تعر   دمیپرس ی. وقتمیو گفت فرار کن  دیترس ای. لعنمیاومد کنار ماش  سیپل

 چکار کرده! 

 :دی دخترک دوخت و پرس ی هابه چشم  قینگاهش را عم  مأمور

   ؟ی کرد بعد فرار کرد فیاول تعر  ایکرد  فی بعدا واست تعر ن،یاول فرار کرد  -

 مداخله کرد:  ا یبدهد و نفس اش حبس شده بود که لع یمردد مانده بود که چه جواب هانین

 ... فی جناب سرگرد، معلومه که تا تعر یپرسیم   نیچرا اصول د -

 زد: ب ینه ی به تند  مأمور

 بذار خودش بگه؟  دم؟ ی مگه از تو پرس -

 فرو برد و گفت:   یآب دهانش را با دستپاچگ هانین

 مون!  مواد بوده لو دادن نتیکه توو ماش  می کرد، اما خالصه. فقط گفت بدو بر فیاول تعر  -

 عتاب کرد: ایمأمور درشت شد و با اشاره به لع ی هاچشم 

 !  گفتی م گهید  یچ هیمادرت که  -
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  دیکه د ای. لعدیدو  شیهاو اضطراب سکوت کرد و اشک به چشم   یماندگ با در هانین
 : دینال هیگر  انیملتمسانه م فتند؛یبه دام ب کردی دستشان رو شده و فکر نم

طفل معصوم   نیدونه دخترم که ا هی نی به جون هم غمبر،یبه پ ر،یجناب سرگرد... به پ -
  شی. به جوونشهی واسش سابقه م یالک یدادسرا، بره بازداشتگاه الک یبفرست  نو ی! اگناههیب

. چرا  اشنده یبره دانشگاه، بره دنبال آ خوادی ام، مکنکور بده بچه  خوادی رحم کن. امسال م
! تازه  اقتمیلی مادرش منه ب نه یخراب بشه؟ تنها گناه دخترم ا اشنده یآ ی خودی ب ی خوایم

 اشچاره ی. نفرستش بازداشت. نفرست ب شهیم های آدم حساب  یازدواج کرده، تازه داره قاط
و دلش به رحم آمده بود، اما همچنان اصرار داشت بداخم و   دی لرزیم  شیهانکن!مرد اخم 

 ت باز کرد:ی نشان دهد. لب به قاطع ی جد

من مثل آب خوردن   ی واسم مثل روز روشنه! برا نی با هم ساخت و پاخت کرد  نکهیا -
تا    دیرو بگ قتیپس حق ت؟ی و کدوم واقع یبفهمم کدوم ماجرا و حرف ساختگ مونهیم

 کمکتون کنم. 

 افتاد و گفت:  هیبه گر  صال یبا است هانین

 ایبخرم که لع وهی واسم پاپوش درست کنه. من رفتم آبم خواستیم ای شوهر لع م،یناپدر  -
 زنگ زد و گفت فرار کنم. 

 دلواپس به التماس افتاد:  و  چارهیب ایلع

پاپوش بوده دخترم حداقل شش ماه   میو دادگاه ثابت کن یبه قاض می به خدا تا بخوا  -
ده سال مواد جا به جا  ی . من کم کمش اندازه ستی ن یالی. اما من اگه برم خشهیم یزندان

عدام . پس اگه نتونم ثابت کنم پاپوش بوده، اگه حبس بخورم، اگه افتادمین ریکردم و گ
ها رو بدم. به دخترم گفتم به شما هم  تقاص اون سال  دی با  ونچ  ستی ن یالیخ چی بشم ه

  نیا یحضرت عباس ،یلی خداوک  یروحمم پاک بشه. ول خوامی جسمم پاک شده، م گمیم
و  من بازداشت باشه من تمام عمر خودم ی روز به خاطر کارا هیدختر رو بذار بره که اگه 

رو به نام من رد کن، بذار   ده پرون  نیمنو خورد. ا ی چوب کارا ی. بسشه هرچبخشمینم
 دخترم بره.
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  یها بازانگشت  انیو خودکار را م  دیمادر و دختر چرخ ی مأمور رو ی مردد و متفکرانه نگاه
 کاغذ رها کرد و گفت:  ی . نوک خودکار را رودادیم

 . ادیب رمی ره شوهرت رو بگو تماس بگشما -

 : دیمسترس پرس ایلع

 آزاده؟  -

 دیتپی و م  سوختی م ایلع ی شدت گرفت. دلش برا  اشه یگر هانیسر جنباند و ن دیی با تأ مرد
و   دیرا در آغوش کش هانیو خوشحال، ن یاما راض ایاو شود و لع ی جانفدا خواستیکه م
 .دی بوس

 *** 

از درب  یکی  یکیتمام شد و افراد   زینماز جماعت ن یانیپا ی بلند صلوات، دعا  ی صدا با
گرفته    یبود که اطرافش را چند نفر ینگاهش به روحان زی. کامبرفتندی م رونیمسجد ب

که اطرافش خلوت شد قدم تند کرد و سمتش رفت.    ن یبودند و مشغول صحبت بودند. هم
 : گفتو   دیکش یرا دست راهنشیپ ی قهی

 رم؟ یتون رو بگچند لحظه وقت  شهی م دیآقا. ببخشحاج  کمی سالم عل -

 که بر لب داشت آهسته پلک زد و گفت:  یمیبا لبخند مال  یروحان

 در خدمتم. کنم،ی سالم پسرم. خواهش م کی عل -

 صاف کرد و لب زد:   ییگلو زیکامب

 خورده...  هیآقا سؤالم  . راستش حاج دیخدمت از ماست، لطف دار -

تر  راحت  زیدوخته بود تا کامب  نی نگاهش را به زم ی. روحانکردی پا و آن پا م نیبود و ا  مردد
 بود.   شیهاحرف  دنی حرف بزند و صبورانه منتظر شن



 2 خواهر خوانده

 
506 

 

  لشیدل دینبا  گمیم  نکهی. اشدمی م دی شدم که نبا یدختر  هیبگم... من خاطرخواه  یچجور -
، شما  دختر  نی. حاال ا میونی بهش مد  یلیکرد وخ تی حما یخانوم هی برادرم رو و من  نهیا

و   چشمی ب نی ا گهیبرادرم م یفرض کن دختر دشمن همون خانومه! دلم رفته واسش ول
 ما بوده.   یحام ی ایکه باعث بدبخت  یریرو بگ  یکس تردخ یکه بر  یِ و نامرد ییرو

 ادامه داد: یو با مکث کوتاه  دیلب کش ی رو زبان

اومدنش مشکل   ایدختر خانوم دن نیکه ا نهیبه کنار... مشکل بزرگتر ا   هیقض نیحاال ا  -
اس! موندم  به من ثابت شده  نی داره. عقد پدر و مادرش از اول باطل بوده و ا یشرع
 سر در گمم...  یلی. خمانمیدلم و ا  نیدلم و وجدانم، ب نیآقا... بحاج 

 جواب داد: نهیگوش سپرده بود و با طمأن  شیهاآرامش به حرف  با یروحان

 ازت دارم.  یسؤال  هیپسرم  -

 آقا. حاج  دیی بفرما -

 :دیو پرس  دی بلندش کش  بایگون و تقربه محاسن نقره  یدست مرد

 اشیرفتارش، عفتش و ح ی تو  ینکرده مشکل ییخدا  ،یی خود اون دختر خانوم به تنها -
 هست؟  

 پارچه خانومه.  هی. خودش  شدی نم رشی بود که دل من اس یجورن یآقا. اگه انه واال حاج  -

دلت و وجدانت   نیب یگیاز حرفت که چرا م کنمی حال من تعجب م  نیخب پسرم با ا  -
انتخاب پدر و   ی داشته رو یار یدختر، اخت نیمگه ا ؟ی موند مانت یدلت و ا نیب ؟ی موند

دختر   ن ی داشته نه ا یشما دشمن یپدرش با اون خانوم حاماونا؟!   ی رفتارها ایمادرش 
 !نوایب

 : دیو ِمن ِمن کنان پرس دی با ترد زیکامب



 2 خواهر خوانده

 
507 

 

  ای ها؟ بچه ن یاصال درسته ازدواج با ا ؟ی چ ینادرست ی بچه نکهی... انکهیآقا... اخب حاج  -
 ها ذاتشون پاکه؟ من، اون بچه ی هامثال فردا که بشه مادر بچه

 نشست و گفت:  شی ابروها نیب  یفیظر  اخم یروحان

بوده مؤاخذه   زادیآدم اریکه خارج از اخت یرو به خاطر امر ی اهرگز بنده  چوقت، یخداوند ه -
  شون ن یها ندارن. تنها و تنها دو فرق ببچه  یبا مابق یتفاوت چیها هبچه نی پسرم! ا کنهینم

و   ی وارث پدر و مادر نام نکهیامام جماعت بشن و دوم ا  توننینم  نکهیا  یکیهست  
زاده هستن اما  هستن که حالل ی ادیز ی ها! آدمنیفقط هم ستن،ی نخودشون  یظاهر

اومدن اما   ایبه دن یطور نیکه ا  ییو بالعکس هستن اونا تکارن ی ظالمن، جنا  اِه،یقلبشون س
  م،یکن رینکرده اونا رو تحق ییخدا نکهیهستن. ما حق ا یخوب و درستکار ی هاانسان  یلیخ

  طی . اونا به خاطر شرامیقضاوتشون کن می بخوا  ای می ندار میو بد صدا بزن  میسرزنش کن
هستن که با نوع رفتار، با کالمشون، با   ی گناهکار افراد  ستن؛یکه دارن گناهکار ن ی اناخواسته 

 .  شنیها مبچه  نی ا ییو تنها یر یگنگاهشون باعث شکستن دل و گوشه 

 گفت:   متیو مال  ینشاند. با شوخ طبع زیکامب ی شانه ی زد و دست رو ی لبخند مچهین

نباش، بلکه به   ری درگ  مانتیدخترخانوم با وجدان و ا نی باباجان شما به خاطر ازدواج با ا -
 باش و طلب مغفرت کن!   ریبا وجدانت درگ  یکه راجع بهش داشت یفکر ن یخاطر ا

 از او دور شد.  یکوتاه  یبا خداحافظ یو مرد روحان کردی زده نگاهش ممات  زیکامب

 *** 

خانه در  نیهوا، تن افراد ا  ی خانه حاکم بود و در اوج گرما ی بر فضا نی سهمگ  سکوت
داشت که  یونیکاناپه نشسته و چشم به تلوز  ی بسته بود. سجاد رو خی و غم  ییتنها
 . گفتی اخبار م ندهیته بود و گو بس شی صدا

نگاه   ی اگذاشت. لحظه  یعسل زیم ی و خرما با خود آورد و رو ی چا یکوچک  ینیس حانهیر
 و لب باز کرد:  دیبرکش ی بود. آه زیم ی متألمش را به عکس سدرا دوخت که رو 
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 . اسگه ید زیسرزنش کنم. حرفم چ خوامی سجاد... نم -

 ادامه داد:  حانهیبه روبرو بود. ر رهیخ تفاوتی همچنان در سکوت و ب سجاد

  یجور هیکن،  یکار هیکن.  تی ر یستاره و سدرا درست مد   نیاون وقتا هر چقدر گفتم ب -
خب حق با سدراس.   یسدرا بخوابه و خواهرش رو مقصر ندونه، باز تو گفت ش یحرف بزن آت

باه کرده قبول؛ اما هر  باباجون ستاره اشت یگفتیاگه حق با اون بود، بهش م یکاش حت ی ا
 قد خودش تاوان داره.   یاشتباه

 لب زد:  اشره ی بداخم و عبوس با نگاه خ سجاد

 بود. گهید  زیکه چ یکه سرزنش بود؛ برو سر اون حرف جان یتا ا  -

 و گفت:  دیزبان بر لب کش حانهیر

بره.  به حرفم گوش کن. سدرا از دست رفت، نذار ستاره هم از دست  ندفعه یا  نه،یحرفم ا  -
و عقدشون    ای! گناه که نکرده عاشق شده! بستیکه حامله ن یخانوم از حروم نیر یبه قول ش
. صبر  ستی ن یاعدام م ید ی. الحمداهلل که فهممایبره مالقات ن یکن تا بتونه قانون یرو محضر

 .  شونی سر خونه زندگ  رن یبشه و بعد م ادتا آز میکنیم

 انداخت و تشر زد: حانهیبه ر ی نگاه تند سجاد

راه   یکه سور و سات عروس  م؟ ی تخت بنشون ی کفن سدرا خشک شده که ستاره رو رو  -
 م؟ ی بنداز

 را کش آورد:  شیصدا  رتیبا تعجب و ح حانهیر

زندان، چهار تا امضا بزنن و عقد   می گفتم سور و سات؟ فقط بر یک  ؟یگفتم عروس یمن ک  -
از  یزجر دور نقدریبره مالقات و ا دردسری ب تونهیستاره هرهفته م  یجورن یبشن. ا  یقانون

 ! ِکشهی رو نم ماین

 مرتعش گفت: ییو بغضش آب شد. با صدا دی لرز  شیهالب  سجاد
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اون حق   نبود؟ مگه  ترا یمرگ شد. مگه اون عاشق مبه خاطر اشتباه ستاره، پسرم جوون  -
سدرا   کنمی . مدام فکر مسوزهی داره م گرمیج حانه،یشدم ر ری س ینداشت؟ از زندگ  یزندگ 
خروار خاک  هی ریخودم ز ی هابا دست  ادیکه م  ادمیخونه.  گردهی اس، االن برمزنده 

 .ره یگیش میوجودم آت ی گذاشتمش همه 

 فشرد.   یو دست سجاد را به گرم  خت یاشک ر حانهیر

. منم روز و شب ندارم. اما قبول کن من و تو  ستمی سجاد... به خدا قسم منم بهتر از تو ن -
همه کاسه  هیانصافی خود سدرا هم مقصر بود. ب  ی. فقط ستاره نبود! حتمی هم مقصر بود

 ی و جا م ی . حاال که من و تو مونددیکش جان یها سر ستاره بشکنه. حاال هم که کار به اکوزه 
.  می ستاره رو هم از دست بد  ترسمی رو دلمون. به خدا م یشگیداغ هم هیسدرا و   یخال

باهاش حرف   هیو با گر  دارهی عکس سدرا رو برم دمیاونم عذاب وجدان داره و بارها د 
بده. بدونه من و تو ازش   یو خودت برو باهاش حرف بزن و بهش دلگرم ای. بزنهیم

کاش با ستاره   ی ا مینگ گهیچند وقت د   لکن تا زبونم ال یکار هیو   ای. بمی ستیناراحت ن
 . میکردی چنان م م،یکردی م نیچن

داد و   رونیب یپاک کرد. نفس ش یهاها گرفت و اشک از گونه دست  انی صورتش را م سجاد
 از جا برخاست.  

.  ستیخوش ن چی تنها باشم. حالم ه  خوامی . االن فقط مزنمی باشه، شب باهاش حرف م -
 بره مالقات. رمینامه بگ شمیم  ری گی. فعال پادیب یقد هم عجله نکن؛ بذار حکم قطع ع ی برا

 .زیم ی نخورده روسرد شده و دست   ی ماند به چا  رهیخ حانهیرا ترک کرد و نگاه ر  سالن

  یقیدقا ی برا  زانشانیعز دنیکه چشم انتظار د ییهای مالقات، سالن پر بود از زندان ساعت
لبش نقش   ی لبخند رو شه،یآلما در پشت ش   دنی نشست و با د یصندل  ی رو مایبودند. ن

 را برداشت.  یبست و گوش

 . زمیسالم عز  -

 گفت:  یانداخت و لب به دندان گرفت. با تأن نیی نگاهش را پا آلما
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 ... داداش بگم بهت؟ تونمی سالم... هنوزم م -

 و لحنش تند شد:  دی ابرو در هم کش ماین

به من و تو   یربط چی دختر؟ هان؟! گذشته ه یگیم  هیو پرتا چ  چرت نی ! ا نمینگام کن بب -
 ! یخودم ی دونه ی  یکی ینداره. تو هنوزم آبج 

 تشر زد:  مایدارش را باال گرفت و ننگاه بغض  دخترک 

 رو هم حروم نکن. بگو چه خبر؟  هاقهیدق  نیآ! انکن  هیگر -

 تازه کرد و گفت:  ینفس آلما

 ! تو بگو اول کدوماشو بگم؟ هیدارم. خوب و بدم قاط ادیخبر ز  -

 زد و جواب داد:   ی لبخند مچهین ماین

 اول خبر بدا رو بگو. بعدش اون خوبا رو بگو که حال بد رو بشوره ببره!   -

 با لبخند لب باز کرد: آلما

 اکشناتیکن ر  ی. سعگمیو مالحظه م ینیچبدون مقدمه  ارمی وقت کم ب ترسمی چون م -
 .می باشه که فرصت داشته باش کوتاه

 :دیلب کش ی و آلما زبان رو  دندی دو نرم خند  هر

 . سکته رد کرده االنم...ستیحال بابا خوب ن -

 و گفت:  دیحرفش پر  انیم ماین

 !  ی مالقات که واسش بره. برو خبر بعد قیدقا فی که ح ِت یاهمیخبر ابنقدر ب نی خب ا -

 با تأسف سکوت کرد و ادامه داد:  یاندک  آلما

 شده!   ریکرده  هم دستگ یکه به ستاره دست دراز یادم -



 2 خواهر خوانده

 
511 

 

 حرفش بود. دخترک لب فشرد و گفت:  ی ماند و منتظر ادامه   رهیبه خواهرش خ ماین نگاه

 یقالب  نی... اون همون رامنی اس! آرتشوکه کننده  یلیبهت بگم. خ  یچجور دونمی نم -
 بوده... 

. آلما هراسان  دیکشینفس م یو تند و عصب  شدی فشرده م ماین ی پنجه  انیم  یگوش
 نگاهش کرد و ملتمسانه گفت: 

االن   نهیا  شی خوب یول ه،یقض  نیهضم ا  نهیواست سنگ یلیخ دونمی! م مایآروم باش ن -
 برو برگرد اعدامه!   یتقاص پس بده و دست قانونه! حکمش ب د یبا

 لب زد: ظینشسته بود. با غ اشی شانیپ ی و عرق رو فشرد ی دندان م ماین

 ...شرِف یکمه... اعدام کمشه... ب -

نکند. آلما مسترس آب دهانش را قورت داد و   یهم فشرد تا مقابل آلما فحاش ی رو لب
 ها نشاند و گفت: بر لب  یاجبار  ی . لبخنددی را نداشت تا از مرگ سدرا بگو نیشهامت ا 

 بگم بشوره ببره هان؟ خوب بهت  ی بذار از خبرا -

 کرد و گفت: ترق یرا عم لبخندش

اونم   ِن،ی فقط آبت تی . شاکدهی گوهر چکار کرده، پا پس کش  دیفهم یانوش از وقت  ییدا -
  هی. باهاش حرف زدم گفت طلب درهی نداره واست حکم قصاص بگ  نمیپول الزمه. پول ا 

  زونیحسام، همه گفتن ما گلر پدرخانوم  ی. از اون طرفم آقا حامد و آقا حسام و حتکنهیم
 جور بشه. هید میکنیم

 لب نشاند و لب زد :  ی رو ی در جواب لبخند سرد ماین

 خوبه.  -

 :دی گردن کج کرد و پرس آلما
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 ؟ ی خوشحال نشد ن؟ی فقط هم -

 زد و گفت:  ی به اجبار تلخند  ماین

 خوبه. یل یچرا... گفتم که خ -

 نما گفت:دندان  ی و لبخند طنتیبا ش دخترک 

 !یاریبال در ب  یو از خوشحال یفراموش کن ویبدم که کال همه چ گهیخبر د  هیپس بذار   -

 زد و گفت:  ی پوزخند ماین

 پرواز کرد!  شهینم یاریتوو قفس بال هم که در ب -

 را باال انداخت و لب باز کرد: شیابرو  ی تا آلما

 ... مینیبی حاال م -

 اد: ادامه د درنگی و ب دی گز لب

 !  یشیبابا م یدار -

 شد و گنگ نگاهش کرد.  دهیدر هم تن ماین ی ابروها

 !  ؟ی چ -

 اس!  ... ستاره حامله یشی بابا م یدار گمیم -

به آلما بود و حرفش را  رهی رفت. خ نییباال و پا  شی گلو بکیدهانش را فرو برد و س آب
برد   نییرا پا یو گوش دی دو شی ها. اشک شوق نرم نرمک به چشم کردیمدام در دل تکرار م 

 کرد.  هیو شروع به گر

 !مای... نمایعه ن -

 .ردی را کنار گوشش بگ یزد و او سرش را باال گرفت. اشاره کرد گوش شهیش به
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 داده.  دیام یه! اون بچه بهش کلخوشحال  نقدری... به خدا ستاره اگهینکن د هیگر -

 را کنترل کرد و لب زد: اشه یبه زحمت گر  ماین

 دلتنگشم.   یل یبود؛ خ جان ی. کاش ادمشیدی کاش م -

 گفت:  هوای ب آلما

 حاال فعال عزادارن... -

 گفت:   یو با مکث کوتاه دی را بلع حرفش

تا   ره یگی م یزیچ ی انامه کنه،ی م یکار هیشاهلل باباش ... انیجورن یا  ری حاال فعال عزا نگ -
 . دیمالقات کن

 نگاهش کرد و گفت:  اب یبا ارت ماین

 ؟یعزادارن! عزادار ک  ی گفت -

 نماند.  مایدور از چشم ن یآشفتگ نیدستپاچه شد و ا آلما

 !ی د ینه... اشتباه شن -

 ...! شهی قت تموم محرف بزن آلما االن و  ان؟یعزادار ک  -مضطرب گفت:  ماین

 افتاد و ناچار لب باز کرد:  هیبه گر  آلما

 با سدرا دعواش شده و سدرا کشته شده!  نی آرت -

 ی هابه آلما بود که با چشم   رهی خ رتیبهت و ح  انیم مایمالقات تمام شده بود و ن  وقت
... به اشیی فکر کرد و تنها  ما یرا به ن ری کرد و از جا بلند شد.  تمام مس ی خداحافظ انی گر
  ی برا ی ادارد؟ نه شانه یچه حال ن یری تلخ و ش ی حجم از خبرها نیا  دنیحاال با شن نکهیا

و   ی بغل گرفتن به وقت شاد ی برا یدارد و نه آغوش یغم و دلتنگ قتبه و  ختنیاشک ر 
 .  یخوشحال
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 روادهیکند. کنار پ ی رواده یرا پ یخانه بود که به راننده گفت متوقف شود تا چند قدم  کینزد
جدا شد و آن را   الیاز عالم فکر و خ یزنگ گوش ی که با صدا  زدی آلود و متفکرانه قدم ماخم

 برداشت.  فیاز داخل ک 

 جون. سالم ستاره  -

 شد؟ خوب بود؟  یچ  ما؟ین دنید  ی . رفتزمیسالم عز  -

 لب نشاند و جواب داد: ی رو ی تلخند

 . کردیم ه یگر  ادی ز یاز خوشحال شه،ی نگرانش نباش. بهش گفتم داره بابا م زمیخوبه عز -

 و آلما ادامه داد:  ختیری خط اشک م ی آن سو  ستاره

پدر و   ی بچه بده! من از رو ی که غم و غصه چقدر برا یدونینکن. م هیستاره تو رو خدا گر -
 . ای ب ریبگ یخونتون. تو تاکس امیب کشمی مادرت خجالت م

 آلود گفت: بغض  دخترک 

  شیراه نرم. هنوز کامل خوب نشدم و ممکنه بچه طور ادیاما دکتر گفته ز  خواد،ی دلم م -
 بشه. 

. به  گهیخودتم باش د ی هیخب فکر روح یبچه رو دوست دار نقدریدختر خوب، تو که ا -
 یری شاهلل مهم ان  های زود ن یمشترک. هم ی... به زندگ ماین ی خوب فکرکن. به آزاد ی روزا

 مالقاتش. 

 کند شد.  شیهاقدم  شانیمقابل درب خانه زیکامب نیماش دنی شد و با د  کیخانه نزد به

 بهت.  زنمیقطع کنم. زنگ م  دی جون من باستاره  -

شد. نفسش را آهسته   ادهیپ نی از ماش زیانداخت و جلوتر رفت که کامب فیک  ی را تو یگوش
داغ شده و عرق   شیهاانداخت. گونه  ری دست فشرد و سر به ز ی را تو  فیداد. بند ک  رونیب

 سرد به تنش نشسته بود.
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 سالم آلما خانوم.  -

 بود و جواب داد:  رواده یبه سنگفرش پ نگاهش

 سالم. -

برداشت و   نی عرق از جب ی. با دستمالدیچرخی و زبان در دهانش نم کردی پته م تته
 را آزاد کرد: شی صدا

 ... من... گمیاوم... م -

 و مردد ادامه داد:  دی گز لب

 شه؟ ی عوض م یزی من اگه بگم غلط کردم، شکر خوردم، چ -

 : دیدخترک گنگ و نامفهوم در هم رفت و پرس ی ابروها

 عوض بشه؟  ی چ ؟یواسه چ -

 ینیچند سال قبل که خاطرخواه بود؟ که کنار س ی همون آلما یشیشما م  نهیمنظورم ا -
 ...؟ ایاز من توو دلت هست  یهنوزم مهر ذاشت؟ی م  اسی گل  ی چا

را از نظر   زیکامب ی زمخت و مردانه  ی نرمک باال رفت. چهره کرد و آلما نگاهش نرم  مکث
  یگوشت بایتقر  ینیو ب یبادام ی هابا آن چشم  زیکامب ی انداخت. چهره  ری گذراند و باز سر به ز

اما آرامش نگاهش، لحن پر  بود؛   یاز دخترها معمول یلی در نگاه خ دی کلفت شا ی هاو لب
از او ساخته بود که   بایز  یرتیاش، سکه داشت و معرفت و رفاقت صادقانه ییرا یمحبت و گ

  د یهم لرز  ی رو شیها. لب اندینمای م نقصی و ب بایاش را هم در نگاه آلما ز ارتعاش آن چهره 
 و جواب داد: 

توو وجودت و  کنهیم شهی فقط توو دلت جوونه بزنه. ر هیباشه؛ کاف یعشق اگر واقع -
 کنه.  رونیاون رو از دلت ب تونهینم  یچیه گهیبعدش د 

 .دی باال پر ش یابرو  ی لب نشاند و تا ی رو یزی آم طنتیلبخند ش زیکامب
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  نیهم  هیدل! قض ی وه یم گن یتون قشنگ برام جا افتاد چرا به بچه ممثال  نی االن با ا -
 !  دهیم  وهی بعدش م  رهیگیبرگ و بار م  شه،یم  ی رایاس که آبجوانه

مرتعش از    ی . دستپاچه و با صدادی آلما رنگ گرفت و لبش را خجول و سخت گز  ی هاگونه 
 شرم و اضطراب گفت: 

 بگم من هنوزم... خواستمی نه... فقط م -

 ماند. رهیخ زیمشتاق کامب ی هاکرد و نگاهش به چشم  مکث

 ؟ ی هنوزم چ -

 لب زد: یو نرم یو او با تأن  دی را پرس نیا زیکامب

 دوستت دارم!   -

 و گفت:   ستادی جلوتر آمد. مقابلش ا یقدم زیو کامب دی را دزد نگاهش

 . مامین ی منتظر آزاد صبرانهیرفوزه نشم. ب نباریجبران کنم. ا نباریا دمی...! قول مشتریمن ب -

 و گفت:  برود که به عقب نگاه کرد نی تا سمت ماش دی پاشنه چرخ ی رو

 راه انداخته؟   یبلبشو رو ک  نیا یدونی م  یراست -

 گفت:  زینامفهوم سرش را به دو طرف تکان داد و کامب آلما

 کزادی. نما یاز ستاره و ن رهیکه واسش آتو بگ کزادیامضا داده به ن  دیچک سف هی!  سیپارم -
آدم کشته شده   اش،یبه خاطر فضول دهیفهم  یستاره رو بهش گفته، اما وقت انیهم رفته جر 

 داده. لیرو به خانوم دادفر گفته و چک رو تحو  یعذاب وجدان گرفته. رفته همه چ

 با پوزخند ادامه داد:   زیو کامب کردی و ناباور نگاه م  ریمتح آلما

رفت   کزادی ده تا هروقت نکر ی خانوم هم باز اعالم مفقود  سیخود پارم  جاستن ی جالب ا -
 !  فتهیب ری دنبال چک، به جرم سرقت گ
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 زمزمه کرد:   ظی لب با غ ری هم فشرد و ز ی لب رو آلما

 دختر!   نیرو بسته ا  طونیدست ش -

 : دی باالتر برد و پرس  یرا کم شیصدا  و

 خانوم دادفر چکار کرده؟  -

شرکت؛ از همون بعد از   ادیوقته نم  یلیهم خودش خ سیرو که اخراج کرد. پارم کزادین -
 فوت مادر شما!  

 داد و گفت:  رون ینفسش را ب آلما

  ما،یشدن ن یبه زندان د یبرسه؛ حاال که تهش رس مایهمه تالش کرد به ن نی نکبت ا -
 بره.    رانیازدواج کنه از ا خوادیم

مادرش کشته شده و حقش را   دیبود فهم نی ا شی خوب یشد، ول  تیاذ  ما یدرسته ن -
 ال! به نظرم ارزشش رو داشت. حا رهیگیم

 گرفت:  یدست به باز ی هاانگشت  ان یداد و سوئيچ را م هیتک نی درب ماش ی دستش را لبه  

  ؟یکنی م یمشخص بشه، تنها زندگ  ماین  فی ... تا تکلگمی م -

 شانه باال انداخت و لب زد:  آلما

 خب... آره. -

و به جا آوردن رسم و   یخواستگار  ی برا ما،یتا آزاد شدن ن دی من... من با  گمیاوم... م -
 رسوم صبر کنم؟ 

 انداخت و گفت: نیینگاهش را پا  دخترک 

برام مهمه. پس اگه  تش یکه نظرش و رضا یو البته تنها کس  ماس؛یخب فعال بزرگترم ن -
 بهتره.  میصبر کن
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 نرم پاسخ داد:  ی به لبخند زیکامب

تو هر ساعت از شبانه روز که  ن، ی داشت یمدت هر کار نی و ا. فقط اگه ت کنمی باشه، صبر م -
 . یزنگ بزن ای ی بد امیبه پ هیبود فقط کاف

 ممنونم، حتما.  -

 *** 

به   رک یرجیج ی زانو بغل گرفته و نشسته بود. صدا هان ینور ماه، ن ری باز اتاق و ز ی پنجره  کنار
 ی و دست رو تادس یو سکوت شب را در هم شکسته بود. حسام کنارش ا  دیرسیگوش م

 اش گذاشت. شانه

   ؟یبخواب ی اینم -

 و غمبار لب زد: ر یدلگ دخترک 

 . ادیخوابم نم -

 . خوابونمتیرو تخت، خودم م ایتو ب -

 حسام جواب داد: یو شوخ طنتیبه ش تفاوتیب هانین

 حوصله ندارم.  -

 چرا؟  -

 و متألم جواب داد: دی لرز شیهالب

 ... گناه داره به خاطر من افتاد زندون.اسیلع شی دلم پ -

 دخترک را نوازش کرد و گفت: ی موها حسام

  نیکمتر  کنمی . تمام تالشمو مکنهی رو قبول م ای با حامد حرف زدم. داداشش وکالت لع -
 .  رن یمجازات را براش در نظر بگ
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 نزد.  یپنجره دوخته بود و حرف ی را به آن سو نشیهمچنان نگاه غمگ هانین

  یبا بابات هماهنگ کنم چهار نفر ی خوای سفر؟ م می بر هان؟یکنم حالت خوب بشه ن چکار -
   م؟ ی بر

 و حسام گفت:  دی»نوچ« گفتن دخترک به گوش رس  ی صدا

فقط   کنمی قبول م یبگ ی! هرچیگیهر جا تو م  می بر ای ؟ی رواده یپ م ی االن بر ی خوای م -
 .هانیتوو خودت نباش ن یجورن یا

 با تعلل نگاهش را باال گرفت و لب باز کرد:  هانین

 بگم؟  یهر چ -

 کرد:  دیی پلک بر هم زد و تأ حسام

 !  یبگ یهر چ -

 باز شد و گفت:  نیر یش ی به لبخند هانین ی هالب

 .خوامی بچه م -

 شد: کی اندک اندک به هم نزد شینگاهش کرد و ابروها  حرفیب ی الحظه  حسام

 ت؟ ی از موقع یکن ی سوءاستفاده م -

 و رو گرداند:  دی لب برچ هانین

 !یکن ی بگم قبول م ینگو هر چ یپس الک -

دوخته و   رونیعبوس و قهرآلود نگاهش را به ب هانیبه سکوت گذشت و ن ی اه یثان چند
  کی برد و با   شیزانوها  ری آن خم شد و دست ز کی بود.  ستادهی سرش ا ی حسام مردد باال
کوچکش   ی هامشت  هانی.  نبردی خواب مها بلند کرد و سمت تخت دست  ی حرکت او را رو

 را تکان داد: شیو پاها   دیحسام کوب ی نهیرا به س
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 . ی خوایکه ازم بچه نم یولم کن... قهرم باهات... اصال دوسم ندار -

 تشر زد:  ین یر یبا اخم ش حسام

 جلو چشم ملت؟  ؟ی خوای بچه لب پنجره م -

تخت خواباند و   ی را رونگاهش کرد. حسام او  حرکتی مات و ب ی الحظه هانین
او   ی هارا به چشم  بارشطنت یتخت بود. نگاه ش ی دو طرف سر دخترک رو شیهادست 

را دور گردن   ش یهاحسام، مشتاق و پر شور دست  ی هابا مرور حرف  هان یدوخته بود که ن
 .دی حسام حلقه کرد و او را در آغوش کش

 .وونتمی . دیخوب یلیحسام عاشقتم... خ ی وا -

 اتاق برد و چراغ را خاموش کرد.  دیدلبرش، دست سمت کل یخنده و خوشحال انیم حسام

حسام   ،یآالرم گوش ی و صدا  دیوزی به اتاق م بازمهین  ی پنجره  ی از ال یخنک صبحگاه مینس
صدا را    یگوش ی کنارش دراز کرد و با لمس صفحه  یکرد. دستش را سمت پاتخت داریرا ب

و سرگرم    دهیبه دست، پشت به او دراز کش لیه موباافتاد ک  هانیقطع کرد. نگاهش به ن
 است. 

 خب؟   یکنی رو قطع نم می چرا زنگ گوش یداری ب -

 برگردد، جواب داد: آنکهیب هانین

   ؟ی مطب بر ی خوای! مگه نم گهی د ی شدی م داری ب دیخب با  -

 اس؟ صبحونه آماده  -

 لب به طعنه باز کرد:  ،یبا کالفگ دخترک 

 درست کردم. ر ی پن ن،ی ری ش ی مالفه واست چا ریآره، ز  -

 گفت:  ی با لبخند کج حسام
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 . ادی مالفه هم موافقم! به نظر خوشمزه م ریبا صبحونه ز  -

اول صبح چه   ندیکرد تا بب زیشد و چشم ر  زیمخین ی نداد و حسام با کنجکاو یجواب هانین
آلودش  خواب ی هاپلک زد تا چشم  یدر پ یدخترک را سرگرم کرده است؟! چند بار پ یزیچ

...( با یباردار ی ه یصفحه نوشته شده بود) عالئم اول  ی .  باالندیرا بهتر بب یگوش ی صفحه
را   یگوش هانی . نزدی اش بلند شد و قهقهه مخنده  کی شل ی صدا  شدهخواندن موضوع سرچ 

 زد: بیکنار گذاشت و نه

 ؟ ی خندی م ی! به چمی درد... ترسوند  ی ا -

 خنده گفت:   انیاش را کنترل کرد و مزحمت خنده  به

سرچ    یعالئم باردار ی کله صبح پاشد ،ی مراعات نکرد شبی...! دیباحال  یلیخ هانین -
 ! ؟یکنیم

 . دیچیاش در اتاق پباز قهقهه و

 نه؟  ا یشده   نمیبب خوامی خب کوفت... م -

ه در آن موج  که خند  ییگذاشت و با صدا هانیشکم ن ی با تمسخر دستش را رو حسام
 گفت:  زدیم

برو صبحونه حاضر   وونهید  ی ! پاشو جمع کن خودت رو دختره زنه؟ی لگد نم نمیبذار بب -
از بچه   یسال هم خبر  کی تا  د یساعته آماده بشه؟ شا   کی که  ینون گذاشت ریکن. مگه خم

 نباشه! 

 و گفت:  دیلب ورچ هانین

 دکتر، قرص بده که زود حامله بشم.  رمی ! اصال امروز مخوامی... من زود بچه مخودیب -

 .دی خند ی و نخود دیتخت غلت ی رو حسام

 و...  یدونی خودت م گهیانجام دادم د ومده یکه از من بر م ی... کارهانین نیبب -
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سوک چشمش نشسته   ادیز ی که از فرط خنده  ی حرف شد و اشک ی مانع ادامه اشقهقهه
 کرد و گفت: بود را با سرانگشتان پاک 

 شد. رمیدم بذار د ی . برو چادمیاز بس خند  دیچیام بهم پدختر، دل و روده  ی رینم -

 تخت بلند شد و تشر زد: ی قهرآلود از رو هانین

بعدشم منو ببر   رمی دوش بگ رمی به من چه اصال... خودت برو صبحونه آماده کن. من م -
 . نایستاره ا  ی خونه

 .دی خندی م زیر زی شد و ر  دهیرفت و حسام نگاهش دنبال او کش رونیاتاق ب از

 

 ماه بعد...  کی 

 

دستش را  حانهیسوزن ِسُرم را داخل رگ زد و ستاره با درد صورتش را جمع کرد. ر حامد
 و رو به حامد گفت:  دیصورت ستاره کش ی نوازشگونه رو

  فیضع یلیام خ. بچهیِکشی هاشو مو زحمت ِسُرم  ی ایبده حامدجان که م رتی خدا خ -
 . خورهی شده. مدام حالش بهم م

  فیها هم ضعبه خاطر جوش و غصه   ست،ین یباردار اریاش و داداش. همهزن اسفه یوظ -
 شده.  

 بار به دخترش انداخت و گفت: شماتت  ینگاه حانهیر

 . یعوض ی حالش باز راه افتاده دنبال باباش که بره دادگاه اون پسره  نیبا ا  -

 آلود لب باز کرد:اخم  حامد
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. شما  برهی م شیکارارو پ ی . سجاد خودش همه نی اصال شما توو دادگاهش حاضر نش -
 .کنهی اون فقط حالتون رو بد م دنی . دادگاه رفتن و ددیاونو اعدام شده فرض کن

 :دی رو به ستاره پرس 

 بچه خوبه؟  تی وضع ؟یری مرتب دکتر م -

 و محزون جواب داد: دینگاهش را دزد دخترک 

 بشم. تی تقو شتریب دی با  فم،یضع  گهیم  -

 لب فشرد و طعنه زد: حامد

هم غمبرک مصرف هر   لویک  کیحرص و جوش،   لویک  میاشک، ن لوی... بگو دو ک گهیخوبه د  -
 روزه دارم.

 : دی سجاد از سالن به گوش رس  ی ن صداآ  یبسته شدن درب سالن و در پ ی صدا

 ... حانی... رحانهیر -

 رفت. درب اتاق را بست و رو به سجاد گفت:  رونی تکان داد و از اتاق ب ی با تأثر سر حانهیر

 ! ؟ی . چه زود اومدیسالم، خسته نباش  -

 سمت آشپزخانه رفت. حانهیداد و ر یجانیجواب سالم ب  سجاد

دست خودم   گهی... مرهیگیباز ستاره حالش بد شد، زنگ زدم آقا حامد اومد. گوش که نم -
 شد؟  یچ جهیاسترس داره. چه خبر از دادگاه؟ نت که،ی هم نزد  مای. دادگاه نستین

مبل نشسته   ی که رو دیکه گرم حرف زدن بود به پشت سر نگاه کرد و سجاد را د همانطور
 :دیاست. متعجب  و نگران پرس ها گرفته دست  انیو سرش را م

 شد؟  یشده؟ دادگاه چ  یزیسجاد... چ -
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اش را باال  بود. انگشت اشاره  سیاز اشک خ شیهانگاهش را باال گرفت و چشم  سجاد
 گرفت و لب زد:

 ! سیه -

 سمت سجاد قدم تند کرد و کنارش نشست.  مهیسراس  حانهیر

 شده؟!  یچ -

 پچ زد: ی اخفه  ی با صدا سجاد

 !شهی بهش. به قول خودت حالش بده، بدتر م ینگ یچیستاره نفهمه... ه -

 آشفته زمزمه کرد: حانهیر

 شده؟   شی زی چ ماین -

 سرش را به دو طرف تکان داد و گفت: سجاد

 ... نیخوبه. ابت ماینه... نه ن -

 ؟ ی چ نی ابت -

 هم فشرد و با نفرت و تحسر گفت:  ی لب رو سجاد

 کرده. ُمرده!   یتوو زندان خودکش  -

گره   ی هاو سجاد لب به دندان گرفته بود و مشت  کردی هاج و واج نگاهش م حانهیر
 .شدی مبل فشرده م ی دسته  ی اش روشده 

 *** 

 استان  یفریدادگاه ک  ی رأ
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از دادگاه   یگر ید ی به شعبه کشور و ارجاء پرونده  یعال  وانی توسط د هیاول  ی از نقض رأ پس
از  یعمل ارتکاب  یدگ یپس از رس ی دادگاه با حضور پنج قاض ئتیاستان تهران؛ ه یفریک 

قتل   یو نود و پنج قانون مجازات اسالم ستیرا به استناد ماده دو ی شهسوار و   ماین ی سو
کامل زن مسلمان و دو سال   ی ه یداده و مجازات او را به پرداخت د  صیشبه عمد تشخ

 . کندی م لیحبس تبد 

 جلسه!... ختم

  ،یصندل ی از رو  مایاز اشک کنار مادرش نشسته و با بلند شدن ن سیخ ی هابا چشم   ستاره
 که ستاره مانعش شد.  بردیرا سمت درب م مایفورا از جا برخاست. سرباز، ن

 . میبذار حرف بزن قهی دق هی کنمی لحظه... خواهش م هیآقا  -

 ماند.  رهی به هم خ مای و نگاه اشکبار ستاره و ن  ستادی آمدن سجاد، سرباز ا  شیپ با

هر هفته راحت   گهی. بعدش دمیتا توو زندان عقد کن کنهی م یریگ یبابا داره کارارو پ -
 بچه... نی ! منو امی ... ما منتظرتمایمالقات. خودتو نباز ن امیب  تونمیم

 .کردی آلود نگاهش مبغض  ما یو ن دی چکی گونه م ی رو یدر پ  یپ شیهااشک 

هامان  بهار خنده  یآخرش روز ی ؟نوشتی نوشته بود  یواسم چ ی دیع ی ها جعبه  ی رو ادتهی -
 .میبا عشق، فصل بغضمان را رد کن ای. پس برسدیم

آلودش بلند  دار و بغض خش ی اش راه گرفت. صداگونه  ی رو یپلک زد و قطره اشک ماین
 شد: 

 .ستمیسخت، کنارت ن ی روزا نیمراقب خودت باش. ببخش که ا  یلی... خهادمیآره  -

 و گفت:  دیدستش را کش  سرباز

 .ستی آقا، وقت ن می بر  -
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دستش را   حانهی. رکردی ها نگاهش ماشک  ریحر ی و ستاره از پس پرده  شدی دور م ماین
 گفت:  انهی فشرد و دلجو

 .یآروم باش ی باز حالت بد بشه؟ قول داد ی خوایدخترم... م می بر ایب -

 زدود و با تحسر گفت:  شیهااشک از چشم  دخترک 

 . رفتمی دادگاه باهاش م رونیکاش تا ب  -

اندازه هم   نیخراب شده! هم  نی . کم پله نداره که ارن ی شلوغه دخترم، اونا هم تند راه م -
 .می بر ایبشه. ب تی زیچ  ترسمی م ی راه اومد

دخترش   کدانهیتنها فرزند و   ی و آهسته به راه افتادند. سجاد حاال براکوتاه  ی هاقدم  با
اش بدون  باردار در خانه ی سنگ تمام بگذارد. هر چند باز هم وجود ستاره  خواست یم

  ی گرفته بود برا ادیو آشنا؛ اما حاال   هیو دوست و همسا لیشوهر شده بود نقل مجالس فام
  ی مردم! بها ی تمام نشدن ی هاحرف  ی کند نه برا یاش زندگ خانواده  دل خودش و یخوشحال

حرف زدن هستند.    ی برا ی دیجد ی دنبال سوژه  شهیمردم هم نیداد تا بفهمد ا یسخت
اش. تجربه، از دست دادن پسرش بود. از دست دادن جگرگوشه نیبدست آوردن ا  ی بها

  یبه زندگ  دواریتا او خوشحال و ام تقال داشت اشیزندگ  ی نگه داشتن تنها ثمره  ی حاال برا
مراسم   ی اجرا ی زندان را آماده کرده بودند برا اط یشده بود و ح یط یباشد. مراحل قانون

نشسته بودند   زیحامد، الهه، آلما و کامب حانه،یشده بود که صفورا، ر  دهیچ  یعقد. چند صندل
لب داشتند،   ی رو لبخندو عاقد و سجاد کنار عروس و داماد بودند. عروس و داماد هر چند 

.  دیرنجورشان د ی هادر عمق نگاه و چهره  شدی رنج را م ی از غم و رد پا ی اه یاما ته ما
و   دیلغزیها مگونه  ی به حسرت و افسوس رو  ختهیآم  یکه از سر شوق ییهااشک 
آلما را از   ز،یحال عاشقانه بود. همان روز کامب نیو در ع بانهی عقد غر نیشاهد ا   شانیهانگاه 

راحت شد که حاال آلما   الش ینه تنها موافقت کرد، بلکه خ مایکرد و ن یخواستگار ماین
 دارد.  یو پناه گاه هیتک
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و ستاره با شور و شوق او را در   دهیچیخانه پ ی در فضا یمانل ی کودکانه ی هاخنده  ی صدا
  حانهی. ردیخندی و او قاه قاه م آورد ی دخترک شکلک درم ی . برادی بوسیو م  فشردی آغوش م

 زد. متبسم گفت: هیدرب اتاق را باز کرد و به چارچوب درب تک

 آ!   شهی م ری د یستاره جان؟ مهمون یآماده بش ی خوای نم -

 نگاه از دخترش برداشت و گفت:  ستاره

 . شمی چشم مامان، االن آماده م -

 گفت:  ی ابا لحن کودکانه یرفت و ستاره رو به مانل رون ی از اتاق ب حانهیر

 کوچولو...  هان یخونه آ  می بر  میخوای آره دخترم؟ م م؟ی لباس قشنگامونو بپوش می بر  -

 ...« انی... آانیتکرار کرد:» آ  نیر یکودکانه و ش یمانل

 گرفته!  یمهمون  هانیجون دندون درآورده! خاله ن  هانیآره قشنگم، آ  -

  ی تخت گرفت و رو ی دستش را لبه زین یها رفت. مانلجا برخاست و سمت کمد لباس  از
. آهسته و کوتاه قدم برداشت و خودش را به مادرش رساند. چنگ به دامنش ستادی پاها ا

 . کردیزد و زانوانش را خم و راست م

 ... َدَد... انی ... آانیآ  -

  یمانل ی را برداشت. برا دشیاسپرت سف ی و مانتو د یخندی دخترک م یزبانن یر یبه ش  ستاره
  حانهیبعد هر دو حاضر و آماده، همراه سجاد و ر یبرداشت و ساعت  یرنگ دی سف راهنیهم پ

 رفتند. رونیاز خانه ب



 2 خواهر خوانده

 
528 

 

بپا بود و مهمانان دور تا دور سالن نشسته بودند. ستاره   ی اهمهمه هان یحسام و ن منزل 
 :دی پرس یفی رفت و با اخم ظر هانیبا مهمانان سمت ن  یبعد از احوالپرس

 دمش؟ ی حسام کجاست؟ ند -

 گفت:  یلبخند زد و همراه با چشمک هانین

 !  ارهیب ژهیاالن... رفته مهمون و  ادیم -

 : دی و پرس دی دخترک باال پر ی ابروها

 ژه؟ یو  مهمون -

 و لب زد: دیاش را بوسگونه  هانین

 .شینیبی حاال م ادی آره، م -

 یاز ستاره فاصله گرفت و سمت فرزندش رفت. لحظات هانین هان،یآ ی ه یدنبال گر  به
 بلند گفت:  ی نگذشته بود که مهتاج وارد خانه شد و با صدا

 آقا حسام اومدن!  -

بلند   زیها نمهمان ی ه یفورا از جا برخاست و سمت آشپزخانه رفت. به دنبال او، بق  فهیشر
را   انیدود اسپند بلند شد و ستاره هاج و واج اطراف ی شدند و سمت درب سالن رفتند. بو

 جز او!  شناختندی را م ژهی مهمان و نی ا یهمگ یی. گوکردی نگاه م

و   رفتیاسپند م  ینیجلوتر و با س فهی. شردست دخترش را گرفت و او را جلو برد حانهیر
ماند   اط یبه درب ح  رهی شدند که نگاه ستاره خ اط ی. وارد حداشتندی به دنبالش قدم برم هیبق

  انیم مایبود و قامت بلند ن  دهیچیپ اط یصلوات در ح  ی . صداستادیاز حرکت ا شی و پاها
را   یو حامد دسته گل  ختندیری . الهه و الهام گلبرگ و نقل و نبات مودب  دای چارچوب درب پ

 دست ستاره داد: 

 استقبالش عموجون؟!  ی رینم -
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سرد و   ی هابود و نفس اش حبس شده بود. دست  دای اشک در چشمان ستاره پ ی حلقه
را آهسته و ناباور رو به جلو   یباال آمد و دسته گل را ستاند. چند قدم  یلرزانش به نرم

  ما،یرا به دو طرف باز کرد. آغوش باز ن شیهااز اشک، دست  سیبا نگاه خ  مایبرداشت و ن
و هق   دندی را در آغوش کش گری کد ی . دی سمتش دو  محابای دخترک داد و او ب ی جان به پاها

حضار را تار کرده و شور و شوق وجودشان را   ی هاهد ی بلند شده بود. اشک د شانه یهق گر
 .  دیمرتعش و بغض آلود آلما به گوش ستاره رس ی دا در بر گرفته بود. ص 

 .میکن زتی سورپرا م یرو عفو خورد. خواست موندهی شش ماه باق -

اشک شوق زمزمه   انیها قاب گرفت. مفاصله گرفت و صورتش را با دست  مایاز ن ستاره
 کرد:

 شکر... ا یشکر... خدا ایخدا  -

 کنان گفت:  نیف  نیف  ت،یبود و برگشت رو به جمع  ماین ی شانه ی دستش رو کی   ستاره

بود. فقط چرا   می زندگ   زیسورپرا نی خوشحال شدم. بهتر یلیدست همتون درد نکنه، خ -
 ن؟ ینکرد یواسه شوهرم گوسفند قربون

 جواب داد:  ی بندم یاشک از گونه پاک کرد و با لبخند ن ماین

مدت    نیتوو ا  نقدری. انمیرو بب  هاصحنه  جورنیا خوامیجان. نمخودم خواستم ستاره  -
 خوامیرو نم ی اموجود زنده  چ یبوده که جون دادن ه  زایچ نی حرف از اعدام و کشتن و ا

 .نمیبب

 را باال برد و گفت:  شی عوض کردن جو، صدا ی برا زی به غم نشست و کامب هاچهره 

 صلوات...  ش یسالمت  ی برا -

 صلوات بلند شد و بار دوم بلند گفت: ی صدا

 صلوات... شونی خوشبخت ی برا -
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 گفت:  زیصلوات فرستادند و بار سوم کامب  یهمگ باز

 صلوات...  جهتی و ب خودی ب -

را در آغوش داشت   یمانل هان،یها را پاک کرد. نبه خنده بود و اشک  ختهیبار صلوات آم نیا
 و جلو آمد. 

 فقط ستاره؟  ؟ی خوای و نمر جونی ... مانلمایآقا ن -

 اش باز کرد. دردانه ی و آغوشش را برا  دی خند نینمک ماین

کنار حسام نشسته و آهسته و با تحسر نجوا   هانیشان گرم شد. نسالن برگشتند و محفل به
 کرد:

 ! ادهیز یلیکاش اونم عفو بخوره. ده سال خ م؟ یر یو بگمامانم  ی بشه جشن آزاد یک  -

 داد: اشیفشرد و دلدار  یه گرمدست دخترک را ب حسام

 . توکل به خدا. خورهی شاهلل عفو مان  -

 : دی آمد و کنارش نشست. با لبخند پرس مایسمت ن آلما

 ستاره کجا رفت؟  -

 االن. ادیرو عوض کنه. م ی رفت پوشک مانل -

 داد و گفت:  رون ی ب ینفس دخترک 

 ! هیعال نی سر کارت. ا ی برگرد ی تونی خانوم گفته م  ی... هستیلی. خمای خوشحالم ن یلیخ -

 متبسم لب باز کرد: ماین

. دیخوش باالخره رس  ی . روزاشهی مون شروع مسه نفره  ی زندگ  ی شاهلل بزودآره، ان  -
سفر خوب    هیکه نداشت، حداقل  یعروس یمسافرت خوب؛ ستاره طفل ه ی می اول بر خوامیم

 ببرمش. زیانگو خاطره 
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 : دیپرس  یک تعللبا اند آلما

 ؟ یشیبپرسم ناراحت نم یزی چ هی -

 بپرس. زم،ی نه عز -

 لب زد:  یو تأن دی با ترد آلما

 بهشت زهرا؟ سالگرد باباست!  م یفردا بر  -

 و سکوت کرده بود که آلما ادامه داد: دی ابرو در هم کش ماین

. توو  دی عذاب کش یلیخ یکوتاهه حاللش کن. خودش آخر عمر  ایحاال که دستش از دن -
 !  گهی هم دفن شد. بسشه د بانهیآخر رو زد و غر ی و زندان هم سکته  ییتنها

 زد و گفت: ی تلخند ماین

  ی به من بد چکسی... هنی ... حالل کردم. بابا، گوهر، ابتدمشیوقته بخش یلی. خمی بر  -
تو...  ،یختم، آرامش دارم، کنار ستاره، مانل کردن. من خوشب ی نکرد. همه به خودشون بد

خودم رو دادم. اونا هم تاوان گناه خودشون رو   موقعی ب تیمدت هم تاوان عصبان نیا
 دادن.

به درب  ی اشد و از جا برخاست. سمت اتاق رفت و تقه   یستاره طوالن  بتینظرش غ به
 باز اتاق زد.   مهین

 ؟ ییجان یدلبرک ا  -

 : دیدار ستاره به گوشش رسخش  ی صدا

 زم یتوو عز ایب -

 و متأثر لب زد: د ینمناک د ی هااتاق شد و دخترک را با چشم  وارد

 شده خانومم؟  یچ -
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 گذاشت.  اشنه یس ی داد و سر رو ی جا مایخودش را در آغوش ن ستاره

بغلت  از  خوادی کنم. دلم نم ه یمجبور شدم زود ازت جدا شم. نتونستم اصال گر  هیجلو بق -
 خوشحالم. ی لی... خیمونی م ،یکنارم  ،ی برگشت شهیبرم. باورم نم   رونیب

 دور تنش حلقه شد و دخترک را در آغوش فشرد.  ماین ی هادست 

ازت جدا   خوامی لحظه نم هی یدلم منم خوشحالم، منم حس و حال تو رو دارم. حت زی عز -
شبامو صبح کردم. چقدر  یکه گذشت چجور یمیسال و ن  کی  نیا دونهی باشم. فقط خدا م

مالقات، همون اندازه که   ی ومدی. هر وقت که مختمیاشک ر یتو حسرت نبودنت با دلتنگ
 .  شدمیم  ییبعد از رفتنت همونقدر دلتنگ و هوا  شدم،ی خوشحال م

که چهار دست و پا خودش را به اتاق رسانده   هانی عاشقانه بودند و غافل از آ ی هاحرف  گرم
  هانیرنگارنگ از ن ریکمد را باز کرده و هر چه لباس ز  ی کشو ینشسته بود. مانل ینار مانلو ک 

که   یری کرده بود. قزن لباس ز زانیآو   هانیو به سر و صورت خودش و آ  دهیکش رونیبود را ب
هر دو   ی هیگر   ی . صدادیکشی کرده و م ر یگ یمانل  ی بود به گوشواره  هانیبندش دور گردن آ

 .  دی را ُبر ما یو رشته کالم ستاره و ن کودک بلند شد

 خاک بر سرم... -

سمت    هیگر   ی صدا  دنیو حسام با شن هانیرا گفت و دست پشت دست زد. ن نیا  ستاره
 .  دندی اتاق دو

بلند اتاق را ترک   ی هاو صورتش از شرم سرخ شد. با قدم   دیها لب گز لباس  دنی با د ماین
ها را داخل را کنترل کرده بودند و با عجله لباس  شانی به زحمت خنده  هانیکرد. ستاره و ن

 .   دیخندی را بغل گرفته و بلند بلند م هانیو حسام آ  انداختندی کشو م

 . دیچیدر اتاق پ شانیخنده  ی و   صدا  دندیخند یرفتن حسام از اتاق، دخترها پق  رونیب با

 و نه اندوه  یمانی تو م نه

 ی آباد نیاز مردم ا کیچ ینه ه و



 2 خواهر خوانده
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 رود قسم  کی حباب نگران لب  به

 که گذشت  ی شاد ی آن لحظه  یبه کوتاه و

 گذردی هم م غصه

 خواهد ماند  ی اکه فقط خاطره  یآنچنان

 انند یعر  هالحظه

 خود ی تن لحظه  به

 اندوه مپوشان هرگز  ی جامه

 ان« ی»پا
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