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 هم قسم

 نویسنده : زهرا حاجی زاده

 
رمان درمورددختریه به اسم ستاره ک ازخیانت نامزدش عصبانیه میشه ودست به حماقتی 

 میزنه ک زندگیشونابودمیکنه
 

 به نام خدا
 هم قسم به قلم زهرا

 .....پارت اول
چشمهای مشکی وابروهای دخترانه هم ....اینه اتاق پرومشغول براندازخودم بودمتوی 

رنگش دماغ ودهنی معمولی نه زیادبزرگ نه عروسکی وکوچیک باپوستی سفیدک تضاد 
چشم ازایینه گرفتم وچرخی زدم ....مناسبی بارنگ چشماموابروم وموهای پرکالغی داشت
رخورد الی دروبازکردم وسرم ومثل زرافه دست روی لباس سفیدعروسم کشیدم،تقه ای بد
 چراهمچین کردی مامان...وا:البته دورازجونم بیرون بردم مامان بادیدنم گفت

 گفتم ک نمیخوام رضاقبلِ عروسی منوتولباس عروس ببینه:من
مامان زیرلب الاله الله ی گفت،روبه من کردازدست شماجوانابازکن درورضا رفِت بیرون 

 بهم میاد...خوبه مامان:دم وباذوق گفتمباخوشحالی دروبازکر 
 لباس عروس سفیده دیگه بهم میادنمیادنداره:جواب داد (مامان رضا)قبل ازمامان مادرجون
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ماشاالله هزارالله واکبرمثل ماه شدی خیلی بهت :مامان اخم ریزی کردوگفت
 مبارکت باشه مامان انشالله خوشبخت شی...میادعزیزم

ره من حاالکه مشکلی ندا:بین مامان ومادرجون شکل بگیره گفتم قبل اازاینکه دوباره بحثی
 برم عوضش کنم شماهم به رضابگیدبیادحساب کنه تااالف نشیم

 مادرجون چشششم بلندباالیی گفتم
 منم بی توجه به چشمش دروبستم
 نفس عمیقی کشیدم اخیش مثل قفس میمونه...بعدازتعویض ازاتاق خارج شدم
 خوب ماروپیچوندی...مبارک باشه:دیدنم لبخندی زدوگفتبسمت پیشخون رفتم رضابا

ای بابادلخورنشومیخوام روزعروسی :برای رفع دلخوریش دست دروبازوش انداختم وگفتم
 سوپرایزشی

 ای من بقربون توسوپرایزات بشم:رضانوک بینیم وکشیدوگفت
 خدانکنه:بانازگفتم

 نتون تمام شدراه بیافتیددیرشداگه دل وقلوه ردوبدل کرد:رضاتاامدجواب بده مادرجون گفت
بریم،جعبه لباس وازروی پیشخون برداشت ورا ...حرص نخورمامان:رضاریزخندیدوگفت

 افتادیم
 بعدازخوردن ناهاررفتیم خونه تاقبل رفتن ازباباهم خداحافظی کنم

 
همگی پیاده شدیم بعدازبرداشتن خریدهاراه افتادیم سمت خونه بابادیدن بارسیدنمون 

باباک روی راحتیهانشسته بودوروزنامه میخوندخریدهارورهاکردم بطرفش دویدم تواغوش 
 سالم باباعزیزم:گرمش خودم وجادادموگفتم
 سالم گلِ باباخریدات تموم شد:باباپیشونیم وبوسیدوگفت

 دیگه راحت شدم...اره:من
ا بامادرجون ومامان سالم واحوال پرسی کردهمه روی راحتیهانشستیم رضاروبه من باب

پاشوبرواماده شوزودتربریم سرراه مامانم بایدبرسونم خونه ممکن دیرت ...ستاره:کردوگفت
 بشه

 اگه کارداری خودم میرسونمش:باباقبل من گفت
 کارخواستی ندارم جز رسوندن مامان..نه...نه:رضا
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بااجازه بسمت اتاقم رفتم چمدون کوچیکم واز زیرتخت بیرون کشیدم کمی  بلندشدم باگفتن
خرت وپرت به وسایلی که دیشب اماده کردم اضافه کردم،بعدازانداختن نگاه اجمالی به اتاق 

 همراه چمدونم خارج شدم
تامن :رضاتامنودیداستکان چایشوروی عسلی گذاشت وبسمتم امدچمدون وازم گرفت وگفت

 توماشین یه چایی بخورخستگیت دربیاد چمدون ومیزارم
 چشمم عزیزم:لبخندی زدم وگفتم

 بروشیطونی نکن:رضا
بارفتن رضاراه افتادم سمت راحتیهابعد ازنشستنم مامان برام یه فنجون چای اوردبالذت 

باامدن رضابلندشدم بسمت بابارفتم بابابه اغوشم کشیدسروصورتم .مشغول خوردن شدم
زودم برگردک ازاالن دلم تنگت ....ی خیلیی مواظب خودت باشخیلی:وغرق بوسه کردوگفت

 شده
 چشم شماهم مواظب خودتون ومامان باشید:من
 مواظبم خیالت راحت دخترم:بابا

بعدازبابا تواغوش پرمحبت مامان فرورفتم،مامان بعدازکلی قربون صدقه رفتنم واشک 
بعدازردشدن ...کردنریختن وسفارش ولم کردباگریه بهمراه باباتاجلودرهمراهیمون 

 اززیرقران وخداحافظی کلی سوارماشین رضاشدیم
مسیرتوسکوت سپری شد،بعدازخداحافظی ازمادرجون وپدرجون بارضاراه افتادیم،بادیدن 

 داریم میریم خونمون؟؟:مسیراشناخونمون باتعجب گفتم
 میخوام این نیم ساعت باقی مونده روبازنم بگذرونم...اره عزیزم:رضا

 اخه رضاتونتهاییمون سابقه خوبی نداشت کمی ترسیدم
 بالجبارحرفی نزدم دوست نداشتم دوباره دلخوری بینمون پیش بیاد

رسم ت...وقتی رسیدم رضاماشینوپارک کردودستم وگرفت ازگرمای دستش یه حالی شدم
 بیشترشد

تارسیدن به خونه رضادستم وول نکردبه محض ازادشدن دستم به سمت کاناپه رفتم خودم 
 ولوکردم ازصبح انقدرتوپاساژهاراه رفته بودم ک جونی برام نمونده بودروش 

باحلقه شدن دستهای رضادورکمرتنم لرزید رضاوادارم کردبه درازکشیدن خودشم روم خیمه 
زدنگاه خیرش وازلبهام گرفت ولبهاشوقفل لبهام کردانقدرازتنهابودن بارضاوحشت داشتم ک 

ابازشدن دکمه اول مانتوم مغزم فعال شددست روی ب....توان انجام هیچ کاری رونداشتم
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خواهش میکنم رضاخودت ک میدونی دوست ندارم قبلِ عروسی :دسِت رضاگذاشتم وگفتم
 هیچ رابطه ی داشته باشیم

ماک بهم محرمیم چ فرقی میکنه این هفته :رضاچشمای خمارش وبه چشمام دوخت وگفت
 داری سخت میگیری ستاره....رابطه داشته باشیم یاهفته دیگه ک عروسیمونه

 حاالهم اگه....اصرارنکن رضا،دوست ندارم تواولین رابطمون اجبارنقشی داشته باشه:من
 میشه بلندشومنوبرسون کم کم داره دیرم میشه

 بلیطت توبده ببینم ساعت دقیق پروازة چنده:رضاروی کاناپه نشست وگفت
م کیفم ملتهبم بیرون امد بلیط وبدستش دادم ورفتم دستشویی بعدازشستن دست وصورت

برداشتم جلوایینه جاکفشی روسرییمو مرتب کردم یه برق لب زدم داشتم ریمل 
 ...اینوبرداریادت نره:میزدم،رضابلیط وروی جاکفشی گذاشت وگفت

سری تکون دادم مشغول شدم بعدازاتمام کارم روبه رضاک مشغول بستن بندکتانیش 
 من اماده ام:بودگفتم

 بریم:داخت وگفترضانگاهی بهم ان
مسیرخونه تافرودگاه به سکوت گذشت میدونستم رضاازم دلخوره ولی من چیدلخوری من 

 مهم نبودباتوقف ماشین پیاده شدم 
بقیه راهو خودت میتونی بری اخه برام کاری :رضاچمدون وازصندوق بیرون کشیدوگفت

 پیش امده نمیتونم همراهت بیام
 خودم ازپسش برمیام باراولم ک نیست....مهم نیست:گفتمدلخورترازقبل 

 کاری نداری:رضاسری تکون دادوگفت
 خداحافظ...نه ممنون:من
 بای:رضا

بااعصابی داغون واردفرودگاه شدم خودم به اولین صندلی رسوندم ونشستم تمام بدنم 
لی طول یازعصبانیت میلرزید چنددقیقه طول کشیدتاارامشم وبدست بیارم امااین ارامش خ

نکشیدچون خانمی بلیط بدست کنارم نشست ومنویادبلیطم انداخت باهول کیفم وبرای 
 پیداکردن بلیط گشتم نبود پس حدسم درسته روی جاکفشی جامونده 

گوشیم وبیرون اوردم شماره رضاروگرفتم ولی خاموش بودنگاهی به ساعتم کردم اگه اشتباه 
شه نیم ساعت وقت دارم اگه نیم ساعتم نکنم پروازبرای ساعت پنجه اگه اینطوربا
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تاخیرداشته باشه حتمامیرسم بااین فکرراه خروج ودرپیش گرفتم بااولین تاکسی خودم وبه 
 خونه رسوندم

 :رمان
وقتی رسیدم ازدیدن ماشین پارک شده رضاجلودرتعجب کردم امابافکربه اینکه میتونم 

افتادم سمت خونه،دروبازکردم  میتونم بارضابرگردم خوشحال کرایه روحساب کردم وراه
اولین چیزیکه توجهموجلب کردصدای خنده یه زن بودبه دنبال منبع صداتااتاق خوابمون 
پیش رفتم دِرنیمه بازاتاق وکامالبازکردم،ازدیدن صحنه روبروم شوکه شدم برای چندلحظه 

 خالی ازحس شدم درست مثل یه مرده
 اشک چشمم اروم ُسرخوردروی گونم

اینکه نامزدم مردی ک .تمم نمیتونستم همچین صحنه ای روتصورکنمحتی توخیاال
توخونه ای ک جهیزیه من چیده ....قرارتاچندروز دیگه شریک تمام عمرم بشه

تواتاقمون روی تختی ک قرارتایک هفته دیگه پذیرایی اولین شبمون باشه بابالتنه ....شد
 برهنه نشسته ودختری با تاپ روی پاش داره دلبری میکنه

 به معنی واقعی کلمه شکستم غرورم خردشدقلبم تکه تکه شدخفت تاچه اندازه
 برات توضیع میدم ستاره :رضاک سکوتم ودیدگفت

لیی خی:باصدایی پرازبغض گفتم....؟؟البته که نه.چیزی ک من دیدم قابل توضیح بود
 پستییی رضااا

 رضادخترِروازروپاش هل داد،دنبالم دوید...پاتندکردم سمت در
 م قدرتم وریختم توی پاهامودویدمتما

م ازاون فقط میخواستم دورش...نمیخواستم حتی صداشوبشنوم....نمیخواستم دیگه ببینمش
بی توجه به صدازدنهای رضامیدویدم به خیابون ....ازادمهای توش ک منبع کصافتا  ....خونه

رت خودم وپباوایستادن ماشین ...ک رسیدم خودموجلوی اولین ماشینی ک ردمیشودانداختم
 کردم داخلش
 پارت سه

خواهش میکنم :باوایستادن ماشین خودم وداخلش پرت کردم،روبه راننده گفتم
 توروخداازاینجادورشید....برید

راننده باتعجب زل زده بودبهم یه نگاه به عقب انداختم ازدیدن ماشین رضا جیغ خفه ای 
 میرسه  جان هرکی دوست داریدراه بیافتیداالن بهمون:کشیدم وگفتم
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راننده انگارباصدای جیغم به خودش امدوپاشوگذاشت روی گازماشین ازجاکنده شد،دوباره 
توروخداکاری کن نتونه بهمون برسه بااین حرفم :به عقب نگاهی انداختم وگفتم

سرعتشوبیشترکرد،توکوچه وخیابونهامیروندوالی میکشیدامارضادست بردارنبودوهمچنان 
 نیست لعنتی ول کن:شدوبادست روی فرمون کوبیدوگفت تعقیبمون میکرددست اخرخسته

بیست مین بعدتویه خیابون پیچیدوازانجاواردکوچه ای شدجلودراپارتمانی پارک 
 پیاده شوتانرسیده:کردوگفت

 باگیجی نگاش کردم 
ندیدی ول کنمون نیست میریم سوییتم وقتی رفت میتونی ....چیه:وقتی نگامودیدادامه داد
ری همین جابمون پیاده شواالن میرسه، بنزینی برام نمونده برای پلیس بری اگرم دوست ندا

 بازی شماها
 باپیاده شدنش ازماشین منم پیاده شدم

درماشینوقفل کردراه افتادسمت اپارتمان چندقدم ازم دورشدفکردیدن دوباره رضاباعث 
 شدمثل جوجه اردک دنبالش راه بیفتم 

تم گوشه پرده روکنارزدم ازدیدن رضاداخل کوچه بادیدن پنجره بزرگ روبه کوچه بسمتش رف
مگه ...چراول کنم نیست...اصالچراتعقیبم میکنه...حاالچطوربرم...اه ازنهادم بلندشد

 پس چرانمیره ردکارش...نمیخواست منودک کنه
 ....توهمین فکرهابودم باصدای راننده ازجاپریدم

 
ه دزدی نکن...چیکارکردی ک ول کنت نیست....فکرهابودم،باصدای راننده ازجاپریدمتوهمین 

 مزدی چیزی هستی
نگاموازپنجره گرفتم وبهش خیره شدم تازه میتونستم براندازش کنم چشمایی به رنگ 
جنگل،باابروهای کمی بورودماغ ودهانی متناسب ک چهرش وخواستنی میکردازهمه 

همچنان درحال براندازش بودم ک ....به چشم میومد بیشترقدبلندوهیکل چهارشونش
موردپسندواقع شدم،نگفتی چیکارکردی،بهم نزدیک شدپرده روکنار زدنگاه گذرایی به :گفت

 چقدرم سیریشِ :کوچه انداخت وگفت
چیه چراالل مونی گرفتی؟؟؟توماشین که خوب کولی بازی :چندقدم بینمون وطی کردوپرسید

 درمیاوردی
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چطوربگم ازپشت ...؟اخه چطوربگم نامزدم بهم خیانت کردهیعنی بایدمیگفتم
 اصالحاالک اون رفته چرامن نرم...مگه چی کم داشتم رفت سراغ یکی دیگه...خنجرخوردم

 باتکون خوردن شونم ازفکروخیال بیرون امدم
 زنده ای؟؟چراحرف نمیزنی:راننده

ری لندشدم توکسبهش نزدیک شدم هرم نفسهای گرمش به صورتم پاشیدروی پاشنه پا ب
 ازثانیه لبهاش وقفل لبهام کردم

اتیش انتقام تووجودم زبانه میکشیدطوریکه به عواقب کارهام فکرنمیکردم فقط میخواستم 
 منم به رضاخیانت کنم میخواستم بااین کارثابت کنم هیچی کم ندارم

دیوانه شدی :چنددقیقه بعدمنوازخودش جداکردچشمای خمارش وبه نگام دوخت وگفت
 بهترهمین االن بری تاکاردست خودم وخودت ندادم...داری چیکارمیکنی...تردخ

وقتی دیدازجام تکون نمیخورم بازوم گرفت،بسمت درکشیدبین راه خودم وانداختم 
 حاالک خودت میخوای من حرفی ندارم:اینبارخودش پیش قدم شدوگفت...تواغوشش

خونه برداروم روی تخت باکامل شدن جملش روی دستهاش بلندم کردوبسمت تک اتاق 
 مثل اینکه راست راستی دیوانه شدی:خوابوندم وگفت

 ...شایدباگذاشتن لبهای داغش روی لبهام اجازه ادامه صحبت وبهم نداد:من
 نظرتون چیه بریم سراغ اروین

 اروین
خوشحال،درعین حال خسته ازبستن قراردادجدیدبسمت سوییت کوچیکی ک برای این 

 ه مشهداجاره کردیم بودیم راه افتادمچندماه رفت وامدمون ب
باصدای زنگ گوشیم یه لحظه چشم ازخیابون گرفتم ونگاهی صفحه گوشی 

تاسربلندکردم یه نفرمثل دیوانه هاخودش وانداخت جلوماشین باتمام قدرت پدال ...انداختم
ماشین چندقدمی یه دختروایستادهنوزتوشوک پریدنش وسط خیابون ...ترمزوفشاردادم
 باتعجب بهش خیره...ازاینجادورشید...خواهش میکنم برید:سوارماشین شدوگفتبودم ک 

پس دیوانه ...شدبودم نکنه از اشناهاست ومن یادم نمیاداما ماکه تومشهدکسی ونداریم
 است

دختره نگاهی به عقب ...درحال برسی مشکلش بودم ک باصدای جیغش ازجاپریدم 
 فتیداالن بهمون میرسهجان هرکی دوست دارید راه بیا:انداخت وگفت
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ازایینه نگاهی به عقب انداختم بادیدن تویوتافضایی ک باسرعت بسمتمون میامددوهزاریم 
افتادبحث تعقیب وگریزه نمیدونم چرادلم به حال دختره سوخت،پاموروی گازگذاشتم 
ماشین ازجاکنده شدهرچی کوچه وخیابون بلدبودم رفتم ولی یاروخیلی تیزبودهیچ رقمه 

ارنبودباروشن شدن چراغ پشت امپربنزین حسابی قاطی کردم چندبارروی فرمون دست برد
 لعنتی ول کن نیست:کوبیدم وگفتم

یک مرتبه فکری بذهنم رسیدبااین فکربسمت سوییت رفتم،بارسیدنمون روبه 
 پیاده شوتانرسیده:دخترِگفتم

ت میتونی قتی رفمیریم سوییتم و...کالفه گفتم ندیدی ول کنمون نبود....باگیجی نگام کرد
اینوگفتم ...بری وگرنه همین جاپیاده شوتابرسه،بنزینی برام نمونده برای پلیس بازی شماها

 وپیاده شدم
ی داره یعنی ازک....دزدگیروزدم راه افتادم سمت ساختمان دخترچنددقیقه بعددنبالم راه افتاد

ه ولی ن..ربشه نکنه برام دردس...اصالچیکارکرده ک یارو ول کونش نیست...فرارمیکنه
 ازلباسهای مارکی ک پوشیده معلومه ادم حسابیه

بی خیال رفتم اشپزخانه چای سازوزدم برگشتم ....به محض واردشدنمون بسمت پنجره رفت
کنه چیکارکردی ول کنت نیست ن:به نشیمن بادیدنش پشت پنجره بسمتش رفتم وگفتم

 دزدی مزدی چیزییه
نگفتی ...موردپسندواقع شدم:کمی ک گذشت گفتمنگاه ازپنجره گرفت،مشغول دیدزدنم شد

چیکارکردی،رفتم جلوترپرده روکنار زدم به بیرون نگاهی انداختم بادیدن مردخوش پوش 
 کنارماشینم فهمیدم همون تعقیب کننده،چقدرم سیریشِ 

توماشین ک خوب کولی ...چراالل مونی گرفتی:پرده روانداختم بهش نزدیک شدم وگفتم
 بودیبازی را انداخته 

نی به تکو...کم کم داشتم بهش مشکوک میشودم....نم اشک توچشماش نشست وحرفی نزد
 زنده ای؟؟چراحرف نمیزنی...شونش دادم بلکه به خودش بیادوحرفی بزنه

فاصله بینمون وطی کردومقابلم وایستادتابه خودم بیام لبهای داغش مهمون لبهام شده 
داری ...دیوانه شدی دختر:وگفتم تابه خودم امدم ازخودم جداش کردم....بود

 بهترهمین االن بری تاکاردست خودم وخودت ندادم...چیکارمیکنی
 ازجاش تکون نخوردانگارنمیشنیدچی میگم باحرص بازوش وگرفتم بسمت درکشیدمش
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بین راه خودشوتواغوشم جاداد،بوی عطرش ریه هاموپرکرد،ظرافت اندامش دست وپاموشل 
چنددقیقه هنوزگرمی لبهاشو روی لبم حس میکنم انگارمواد مذاب ریختن کردبعدازگذشت 

روش،بینیموبه سرش چسبوندم نفس عمیقی کشیدم عطرموهاش ازخودبی خودم 
روی دستهام بلندش کردم وراه افتادم ....حاالکه خودت میخوای من حرفی ندارم:کردوگفتم

ل اینکه راست راستی مث:سمت اتاق روی تخت خوابوندمش کنارش درازکشیدم وگفتم
 دیوانه شدی

 باشنیدن صداش ازخودبی خودشدم 
بااینکه دختردوروبرم کم نبودوهیچ وقت ازحدم فراترنرفتم ولی امروزاین دخترخلع سالحم 

 کردواراده قوییموازم گرفت
 ستاره

باتیرکشیدنهای زیردلم چشم بازکردم،تواغوش گرم ونرمی جاگرفته بودم باتعجب 
ن راننده کنارم فورا عقب کشیدم ازروی تخت پایین امدم بادیدن بدنه سربلندکردم ازدید

 برهنه ام ازخجالت سرخ شدم انگاریه سطل اب یخ ریختن روم شوکه شدم،
تمام اتفاقات این چندساعت مثل فیلم بادورتندازجلوی چشمام گذشت بغض مثل یه 

وزنه به پام وصل  نارنگی سفت توگلوم گیرکردتوان انجام هیچ کاری رونداشتم انگاره
بودنگاموباالکشیدم بادیدن راننده بغضم شکست اشکهام بی وقفه روی صورتم میریخت 
پاهای لرزونم وتکون دادم لباسهاموازپایین تخت جمع کردم وپوشیدم نگاه اخرم وبه راننده 

هق هقه گریم ازادکردم بی توجه به ادامهای ک از اطرافم ..دوختموازخونه زدم بیرون
ن وباتعجب وترحم نگام میکردن بعضیهاهم متلکی بارم میکردن ومیرفتن ولی ردمیشود

 مگه مهم بود؟
مهم دخترانه هام بوک قربانی یه انتقام ....مهم ابروی پدرم بود...مهم ابروی ریخته شدم بود

 چطورتوچشمای پدرمادرنگاه کنم..لحظه ای شد
وانم ازوجودم پرکشیدبود،سرم تمام ت...لعنت بمن ک همچین حماقتی کردم....لعنت به من

ازانبوه غم گیج میرفت وچشمای خیره به پایینم کم کم تارمیشد،پاهام خم شدوزانوهام 
 !دراثربرخوردبازمین پردرد
چرااینطوری ...چراجلوم ونگرفتی....فریادزدم خداااا من چیکارکردم.....خدااااا من چیکارکردم

 خدایاااااا نگذرازباعث وبانیش ...شد
 ش خداقسمت میدم به عباست  ک تاوان پس بگیری ،تاوان دل شکستمونگذراز 
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 نمیبخشمش تاقیام قیامت نمیبخشمش توهم نبخش حق نداری ازش بگذری خداااا
 ...درست تورحمانی من ک نیستم ازحق خودت هم میگذری ازحق من نگذر

 نگذرازش خدااا....خدایااامگه نمیگی ازحق والناس نمیگذری؟پس نگذر
 

گلوم ازجیغ وبغض چشمام ازاشکهای ...زجیغ کشیدنهای زیادم روی زمین افتادمخسته ا
 ..درست مثل قلبم که از کاربی رحمانه عشقم ویه عوضی اتیش گرفته بود !داغ میسوختن

نمیدونم چقدربی حال زیرسقف اسمون خدا افتاده بودم ک خانمی زیربازوم گرفت وبلندم 
دشوبرات ماشین گرفتم بروخونه خداجواب دل بلن...هالک کردی خودت ومادر:کردگفت

 شکستت ومیده
 سوارماشینم کردباصدای خش دارم ک ناشی ازگریه وجیغ کشیدن بودادرس ودادم 

باحرکت ماشین سرموبه پشتی صندلی تکیه دادم چشمای خستم وروی هم گذاشتم وبرای 
 هزارمین باراین چندساعت گذشته روبیاداوردم واشک ریختم

بادیدن خونمون پیاده شدم  خواستم کرایه روحساب کنم ...ن چشم بازکردمباتوقف ماشی
ازپنجره به راننده نگاه ...جامونده (خونه رضا)یادم افتادکیف وچمدونم وتوگورستان ارزوهام

 ببخشیدپول همرام نیست اگه چندلحظه صبرکنیدبراتون میارم:کردم وگفتم
 شی حساب کرده بودالزم نیست دخترم خانمی ک کمکت کردسوار :راننده

 واقعا:باتعجب گفتم
 اره دخترم بروبسالمت:راننده

 تشکرکردم وبسمت خونه رفتم زنگ ایفون وفشردم
 کجابودی دخترتوک مارونصف عمرکردی....صدای نگران مامان توکوچه پیچید

 میشه دروبازکنی مامان:من
ونه رواهسته دربازشدتودلم ازخداکمک خواستم وواردحیاط بزرگمون شدم طول حیاط تاخ

مامان جلودرمنتظرم بودباواردشدنم به خونه شروع کردبه سوال .....طی کردم
 چرانرفتی؟بارضاحرفتون شده؟!کجابودی دختر؟رضاهزاربارزنگ زده اینجا.....پرسیدن

باشنیدن اسم رضاخشم تمام وجودم احاطه کرد دستهامومشت کردم بلکه ازحرص 
حالم خونیست مامان،میخوام تنهاباشم خواهش :تموعصبانیتم کم کنم روبه مامان منتظرگف
 میکنم جواب سواالت وبزاربرای بعد
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کجایکی یدونه؟چی شده عزیزدل ....راه افتادم سمت اتاقم ک باصدای بابامتوقف شدم
 بابا،کی ناراحتت کرده نورچشمم

هرکلمه ای ک ازدهان بابابیرون میومداشکهام باشدت بیشتری پایین باشنیدن 
زدیک بابابهم ن....طوریکه کنترلش ازدستم خارج شدوباصدای بلندزدم زیرگریه...میریخت

 شدمحکم بغلم کردسرروشونهِ پهن مردونش گذاشتم وازته دل زجهه زدم 
میشه کمرش خدایااا من چیکارکردم باابروی بابام،اگه بفهمه بی شک نابود

 خدایامنوبکش تانشم مایه سرافکندگی پدرمادرم...میشکنه
باباکمرمونوازش میکردوتوگوشم عشق پدریشو زمزمه میکردونمیدونست این زمزمه هاداره 

چی باعث شده این مرواریدهاروبریزی ....چی شده یکی یدونه...باهام چیکارمیکنه
 شکهاتونداره پس گریه نکنمگه همیشه نمیگم هیچ کس لیاقت ا....ودلموخون کنی

خودت ک خوب میدونی ازاول راضی به ازدواجتون ...نمیدونم بارضاسرچی دعواتون شده
نبودم وفقط بخاطرخودت قبول کردم،حاالهم الزم نیست اینطوری اشک بریزی هرتصمیمی 

 بگیری من پشتتم واذت حمایت میکنم حتی اگه تصمیمت زندگی بارضاباشه
 نگودلم وخون نکن...نگوبابا....ربونم وچی بدموای خداجواب بابای مه

 خجالت نده تن رنجورمو...به اتیش نکش وجودسوختم
برودست وصورتت وبشورتامامانت یه چایی گل گاوزبون :باباسرموازشونش جداکردوگفت

 برات دم میکنه
سری تکون دادم ورفتم دستشویی چندمشت اب سردبه صورتم پاشیدم خنکی اب لرزبه 

اذت :ت چشمم خوردبه ایینه چندمشت ابم به ایینه پاشیدم وگفتمجونم انداخ
 بروبمیرستاره....یه اشغال ک باابروی خانوادش بازی کرده....تویه لعنتیِ ....متنفرم

کنه این اینجاچیکارمی...بادیدن رضاتونشیمن کپ کردم....به سرعت ازدستشویی زدبیرون
 کج کردمچطور روش شده پاشوبزارخونمون راهموبسمت اتاقم 

رضاهم پشت سرم میومدومدام صدام میزدوارداتاق ک شدم خواستم دروببندم مانع 
 کدوم گوری رفتی...این بچه بازیاچیه دراوردی:وارداتاق شدوگفت...شدودروبایه هول بازکرد

 بااون ماشین
 چطوربخودش اجازه میده باهام اینطوری حرف بزنه
 به توچهِ :وگفتمبهش نزدیک شدم تمام نفرتم وتوچشمام ریختم 

 ببین ستاره سوءتفاهم شده:رضا
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بروبیرون دیگه این طرفاپیدات نشه اصالیادت بره یه روزی ستاره ای هم ...خفه شو:من
بروتادیگه نبینمت ونفهمم باانتخاب چ حماقتی ....وجودداشته ک باکارت نابودش کردی

قانعشون کنی وگرنه بروولی قبلش جواب ادمهای بیرون این اتاق وبده وسعی کن ....کردم
 طبل رسواییت وچنان به صدادرمیارم ک ازترس نگاهای مردم دنبال سوراخ موش بگردین

 ستاره مرواریدفقط دوستمه یه دوست ساده چراالکی بزرگش میکنی:رضا
 چطوردوستیه ک روپات میشینه ودلبری میکنه..منواحمق فرض کردی...خفه شو:دادزدم
دونم نمی...دراذت خواستم باهام باشیم ولی قبول نکردیخودت باعث این اتفاقاتی چق:رضا

این .....مشکلت چی بودک بهانه میگرفتی قبل ازعروسی دوست ندارم رابطه ی داشته باشم
 چیزارومیگفتی فکرمنم بودی بابامنم مردم تایه جایی میتونم طاقت بیارم

فت بام درست میگبااین حرفهات ثابت کردی با..دیگه نمیخوام چیزی بشنوم...بسهههه:من
توانقدردوستم نداشتی ک بخاطرم صبرکنی تومقابل ....توانتخاب درستی نبودی واسه من

هوس وعشق هوس وانتخاب کردی پس نمیتونی زندگیه عاشقانه ای برام بسازی بهتربری 
 هرییییی:باتموم شدن جملم دربراش بازکردموگفتم...یکی مثل خودت وپیداکنی
 کلیدوتوقفل چرخوندم وپشت....بیرون رفت ودرمحکم بهم کوبیدرضاباچهره برزخی ازاتاق 

درسرخوردم زانوهاموبغل گرفتم وبق کرده به دیوارروبه روزل زدم اشکام خودبه خودجاری 
شدن،صدای جروبحث باباورضاداشت دیوانم میکرددستم وروی گوشام گذاشتم وفشاردادم 

 یشم پرشده بودنمیخواستم دیگه چیزی بشنوم برای امروزکافی بودگنجا
نمیدونم چندساعت میخ شده بودم به دیوار روبروم باصدای تقه هایی ک به درمیخوردچشم 

اره ست....اینبارپشت بندتقه هاصدای نگران مامان به گوشم خورد....ازدیوار روبروگرفتم
ستاره مگه باتونیستم به جان بابات اگه بازنکنی میشکنم قفل ومیدونی ...بیداری بازکن درو

 ....میتونم ک
 .مگه میشوداسم جون بابابیادوسط ولجبازی کنم

ی باخودت چیکارکرد:بلندشدم کلیدوتوقفل چرخوندم دربازشدمامان بانگرانی نگام کردوگفت
ستاره  نکنه میخوای بابات وسکته بدی میدونی اگراینطوری ببینت چه بروزش میاد دنیاکه 

دهن سوزی نبودکه بخاطرش خودتوبه به اخرنرسیده اینطوری میکنی، رضاهم همچین اش 
یای برویه دوش بگیرسرحال ب.......این روزانداختی خوبه خواستگارای خیلی بهترازرضاداشتی

دیگه هم نمیخوام اینطوری ببینمت تمامش کن قسمت هم نبودید تاازحمام بیای یه مسکن 
کنم  هاب درونیموکماب سردوبازکردم تاالت.برات میارم بعدازرفتن مامان به حمام اتاقم رفتم
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انقدرزیرش موندم تانفس کم اوردم دلم نمیومداب گرم وبازکنم انگارمیخواستم خودم 
ومجازات کنم بابرخورد دندونام بهم اب گرم وبازکردم حسابی خودم وسابیدم نمیخواستم 
اثری ازبوسه های اون عوضی روی پوستم باقی بمونه بابی حال شدم دست ازسابیدن 

روی تخت درازکشیدم، چنددقیقه .ارگرفتن زیردوش حوله پوش بیرون امدکشیدم بعدازقر 
بعدمامان بایه لیوان اب پرتقال ودوتامسکن وارداتاق شد مسکن وبخوردم داد 

 به هیچی فکرنکن سعی کن استراحت کنی:پیشونیموبوسیدوگفت
 ........بارفتن مامان چشمام روی هم گذاشتم و

 آروین
بیدارشدم بدون اینکه چشم بازکنم دست درازکردم روی عسلی باصدای زنگ گوشیم ازخواب 

کنارتخت هرچی گشتم نبودباقطع شدن صداش بی خیالِ کشتن شدم، چنددقیقه 
بیشترنگذشته بود،دوباره صدایش به گوشم خوردباحرص ازجام بلندشدم چشم چرخوندم 

سم ا باشنیدن صداازجیب شلوارم بسمت شلوارم رفتم گوشی وبیرون کشیدم بادیدن
 امیدخروس بی محلی نثارش کردم وجواب دادم

 ـالو
به به اقااروین خواب تشریف داشتین؟وقت خواب مثل اینکه زیادی بهت خوش :امید
 !میگذره

معلوم هست انجاچیکارمیکنی؟ چراراه نیفتادی مگه نبستی اون :یهوقاطی کردوگفت
 قراردادکوفتی رو

زنگ بزن به شرکت هواپیمای طرف قراردادمون ....بستم خسته بودم نتونستم بیامچرا :من
 ببین اینجااشناداره یه بلیط برام ردیف کنه

 انوقت ماشینت وچیکارمیکنی:امید
هفته دیگه جمشیدی به مناسبت بستن قراردادمون یه مهمونی ترتیب داده،انوقت :من

 میارمش
 واپیمایی خبرشوبهت میدممن زنگ میزنم به شرکت ه....اکی:امید
 کاری نداری....باشه ممنون:من
 بای.....نه مراقب خودش باش:امید
 بای:من
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واردکه شدم ازدیدن مالفه .....گوشی وقطع کردم انداختمش روی تخت بسمت حمام رفتم
پرازخون داخل سبدرخت چرک ها ترسیدم تازه یادم افتادچه غلطی کردم باهول ازحمام 

تادم سمت نشیمن نبودبه اشپزخانه هم نگاهی انداختم ازنبودش روی بیرون امدم راه اف
من که .....چرانتونستم خودمونگه دارم.....من چیکارکردم....صندلی ناهارخوری وارفتم

یعنی کجارفته؟ اصالحالش خوبه؟چطوری تواین ......همیشه خود داربودم چرااینطوری شد
کشیدم بافکربه اینکه خودش خواسته  دستی به پشت گردنم....شهردرن دشت پیداش کنم

کمی واجدانمواروم کردم دوباره راه حموم پیش گرفتم  مالفه پرلزخون وداخل کیسه زباله 
 گذاشتم تاسرفرصت بندازمش،

بعدازحمام به رستوران زنگ زدم وغذاسفارش دادم فکراین دختریه لحظه راحتم نمیزاشت 
یزی ازش داشتم واییی خدیااا خودت کاش اسمشومیدونستم کاش ادرسی شماره تلفنی چ

 ببخشم
لباسهاموپوشیدم رخت چرکهای پایین تخت .....برای پوشیدن لباسهام به اتاق خواب رفتم

وبرداشتم ،چشمم به گردنبندروی عسلی خوردبسمتش رفتم،تودست گرفتمش یک قلب 
بزرگ خوشگل بود که ازوسط نصف شده بودوقتی ازهم جداشون میکردی یک طرفش به 

طرف دیگه اش هم نوشته بودستاره، رنگش توسی بودونوشته های  .ی.و.تین نوشته بودلال
داخل به رنگ خاکستری تیره،چندتانگین درشتم روی نصف های قلب به چشم 

اصدای زنگ ب......میخوردوزیباییش رودوبرابرمیکرد اگراشتباه نکنم جنسشم ازطالسفیدبود
،بسمت در رفتم غذارواورده بودن  درچشم ازگردنبندگرفت گذاشتمش روی عسلی

بعدازحساب کردن راه افتادم سمت اشپزخانه بااینکه اشتهای چندانی نداشت چندقاشق 
بعدازخوردن یه ارامبخش به نشیمن رفتم روی کاناپه درازکشیدم وتی وی وروشن  ....خوردم

لی فکرم وی وکردم بعدازباالپایین کردن کاناال یه فیلم اکشن گیراوردم چشم دوختم به تی 
یعنی اون مردِک تعقیبش میکردکی ....بی اجازه پرکشیدسمت دخترِشایدم ستاره

 .....اصالچیکارش داشت....بود
 انقدربه ستاره فکرکردم تاچشمام گرم شدوروی هم افتاد
وان تنم انقدررنجوروخسته بودکه ت.....باتابش بی رحمانه نورخورشیدبه صورتم چشم بازکردم

انقدرتوتخت ازاین پهلوبه اون پهلوشدم وفکرکردم تامامان .....بلندشدن نداشتم
ستاره خواهش میکنم خودت وجمع وجورکن بابات  :سررسیدوقتی دیدهنوزتوتختم گفت

 حسابی نگرانِت اگرتواین حال ببینت زبونم الل بالیی سرش میاد
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 میشه کمکم کنی برم دستشویی انگارتوانی توپاهام نمونده....مامان:من
مگه مامردی .....چراباخودت اینطوری میکنی:چشمای مامان هجوم اوردوگفت اشک به

 انقدرغصه میخوری وگریه میکنی میدونم سخته ولی میگذره سعی کن قوی باشی
خدانکنه چیزی تون بشه من به امیدنفسهای شماست ک نفس میکشم خودت ک :من

 میدونی جونم به جونتون وابسطه ست
 ...ده تاماهم ازعذاب نکشیم ازدیدنت تواین وضعپس کمترخودت وعذاب ب:مامان

مامان برای رفتن به دستشویی کمکم کرد بعدازشستن دست وصورتم برای خوردن صبحانه 
به اشپزخانه رفتم،باباتامنودیدنم اغوشش وبروم بازکرد خودم وتواغوشش جادادم دستهای 

توکه ....ه میشکنمناراحتی تونبینم دخترم ک:حمایت گربابا دورشونهام حلقه شدوگفت
 دوست نداری شکستن باباتوببینی
خدانکنه روزی تکیه گاهم سوتون زندگیم بشکنه که :ازاغوشش بیرون امدم وگفتم

 اگربشکنه از زیر اوارش زنده  بیرون نمیام 
 بشین صبحانه اتوبخوررنگ به روت نمونده:باباپیشونیم وبوسیدوگفت

خوردم باخاطرجیغ جیغ کردنهای دیرز گلوم کنارباباروی صندلی نشست چندلقمه کره مربا
 هنوزکمی میسوخت

بعدازصبحانه همراه بابابه نشیمن رفتیم مامانم بایه سینی چای امدپیشمون کمی گذشت 
 ستاره برنامه ات چیه دخترم:باباگفت
هیچی اگراجازه بدیدبه تینازنگ میزنم باعموش صحبت کنه این ترم اخری روهم تهران :من

 بگذرونم
 ه نظرم عالیه اینطور ازاین حال وهوابیرون میایب:بابا
بنظرمن نری تهران بهتراینجاهواسمون بهت هست میترسم بری تهران انقدرغصه :مامان

 این کرکس وبخوری تامریض شی
نگران نباش قربونت برم من دیگه فراموشش کردم :ازتعبیرمامان لبخندمحوی زدم و گفتم

 دیروزکندمش انداختمش دور
 امیدوارم همین طورباشه که میگی:ی به حال وروزم انداخت وگفتمامان نگاه

مطمئن باش همین :برای اطمینانِ خاطرشون لبخندی به پهنای صورتم زدم وگفتم
طورحاالهم اگراجازه بدیدبرم به تینازنگ بزنم بعدم کمی استراحت کنم موقع ناهارصدام 

 بزنید
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 برودخترم راحت باش :بابا 
 افتادم سمت چندپله ای که به اتاقاختم میشودراه 
تلفن وبرداشتم خودم روی تخت انداختم شماره تیناروگرفتم بعدازخوردن .وارداتاق شدم  

 پنج بوق گوشی روبرداشت
 الوو
 سالم خوبی تینایی:من
کجایی مگه قرارنبوددیروزبرسی میدونی چقدربهت زنگ زدم اول که ...سالم بی الیقت:تینا

 ی بعدهم خاموش کردیجواب نداد
 نفس بگیرتیناجان من حوصله نش کشی ندارم:من
 مگه دستم بهت نرسه خفت میکنم ستارههه:تینا
 یه زحمتی برات داشتم....خوب حاالتوام:من
 بگوعزیزم:تینا
 میخوام باعموت حرف بزنی کارای انتقالی رولغوکنه میخوام این ترمم تهران بخونم:من
 هواسه چی مگه رضامیزار :تینا

 باشنیدن اسم رضادوباره غم عالم ریخت به قلبم
 منورضاجداشدیم برای همین میخوام بیام تهران:من

 شدین....چی....چ:تیناهین بلندی کشیدوگفت
 جداشدیم:من
 زدبه سرت ستاره هفته دیگه عروسیتون اصالمیفهمی چی میگی:تینا
ه رودیدی قضیه اش مفصل امدم تهران برات میگم،هرکدوم ازبچهای دانشکد:من

 بگوعروسی بهم خورده
 باعمومم حرف میزنم خبرشوبهت میدم....باشه:تینا
 ممنون میشم زودترخبرشوبدی میدونیکه بایدبلیط بگیرم وزودتربیام برای کارای خوابگام:من
 نگران نباش توخوابگاه جاتوبه کسی ندادن منم تایکی دوساعت دیگه خبرشوبهت میدم:تینا
 ت دادمممنون تیناببخش زحمت:من
 برودیوانه چه زحمتی تورحمتی گلم:تینا
 فدات شم عزیزم کاری نداری:من
 نه مراقب خودت باش:تینا
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 توهم همینطوربه اقاتونم سالم مخصوص برسون:من
 کاری بار امری.....بزرگیتومیرسونم عزیزم:تیناخندیدوگفت

 مرسی عزیزم کاری نیست:من
 پس بای:تینا
 بای :من

 لعنت بهت رضا،زندگیمونابودکردی....عموش قبول کنهخداکنه 
 چشماموروی هم گذاشتم بلکه این چندساعت انتظاروتوخواب سپری کنم

نگاهی به صفحه ش انداختم بادیدن اسم .توعمق خواب بودم باصدای زنگ تلفن بیدارشدم
 تینافوراجواب دادم

 الوو
 خوفی....سالم خانم:تینا
 چ خبر..میسی گلم:من
 عموقبول کرداین ترمم تهران بخونی.....ای خوبخبر :تینا

مرسی تیناخیلی خوشحالم کردی تواین اوضاع امدنم :ازخوشحالی جیغ خیفی کشیدم وگفتم
 به تهران بهترین کارِ 

 ستاره داری میترسونیم نمیخوای بگی چی شده:تینا
ت جزءیااالن وقتش نیست به خداخیلی داغونم تینا،قول میدم امدم تهران همه چیزوبا:من

 برات تعریف کنم
 باشه گلم مراقب خودت باش:تینا
 توهم مواقب خودت وامیدباش راستی حالش چطورِ :من
اونم خوبِ شکراین روزهاخیلی گرفتارشریکش رفته مسافرت امیدمونده دست تنهامنم :تینا

 کم میبینمش
 ناراحت نشوامیدتالفی این روزهارودرمیارِ :من

 داره تالفی نکنه مگه جرات:تینامستانه خندیدوگفت
چی بگم ازطرف من سالم گرم بهش برسون وبگوستاره گفت من پشتتم داداشی نگران :من
 نباش

 دستم بهت میرسه دیگه :تیناباجیغ گفت
 چرا؟مگه بده پشت دادشم درمیام؟!وا:من
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 حاالامیدشدداداشت:تینا
ِ :من  اره اجی حسوده
 خفت میکنم ستاره بمن میگی حسود:تینا

 حرص نخورصورتت چرک میافته امیدولت میکنه:دم وگفتمخنده کوتاهی کر 
 فکرکنم تینابه مرزانفجاررسیداینوباجیغ بنفشی ک کشیدمتوجه شدم

 گوشی وقطع کردم وبسمت پایین راه افتادم
باباتونشیمن نشسته بودوباتلفنش حرف میزدبه اشپزخانه رفتم روبه مامان که 

 کمک نمیخوای مامانِ گلم:میزومیچیدگفتم
 بهتری عزیزم:بامحبت نگام کردوگفت مامان
 ازدیروزخیلی بهترم:من
 بروپیش بابات خودم همه چیزواماده میکنم ....خداروشکر:مامان

 ممنون که بفکرمی مهربون:گونشوبوسیدم وگفتم
 بروانقدرخودت ولوس نکن:مامان باخنده گفت

نشیمن برگشتم باباکه تازه تلفنشوقطع کرده بودم به کنارش اشاره به 
 بیادخترباباکه دلم تنگت شده:کردوگفت

 خوبه چندساعت بیشترنیست رفتم اتاقم:کنارباباجاگرفتم وگفتم
 میدونی کهجدایی ازت برام سخته:بابا

 بابا:سرمو به شونه اش تکیه دادم وگفتم
 جونم دلم، عزیزم:بابا
 کارام ردیف شده میشه برام بلیط بگیریتینازنگ زد:من
 اره عزیزم بعدازظهرزنگ میزنم برای اولین پروازبلیط اوکی میکنم:بابا
 ممنون بابا:من

راست چه کاریه چپ و(بابام)فربد....اِه....باباپیشونیم وبوسیدصدای اعتراض مامان بلندشده
 میبوسیش نمیکی حسودیم میشه
 شماجداست خانمممحساب :باباقهه قهه خنده سردادوگفت

 پاشیدبیاید،غذاروکشیدم سردمشه وازدهن میافته:مامان باگونه های گل انداخته گفت
بابادستم وگرفت بسمت اشپزخانه رفتیم، بعدازخوردن ناهاربه بهانه استراحت به اتاقم 

 بخاطرخواب زیادِصبح خوابم نبُرد.....رفتم
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تونستم به مامان وباباراستشوبگم کاش می.....فکرحماقتی که کردم ازذهنم خارج نمیشود
وقتی اینطوربهم محبت میکنن ازخودم متنفرمیشم، کاش انقدرمهربون نبودن خدالعنتم کنه 

بابااگه بفهمه داغون میشه منی که توطول ....چطورتونستم ازاعتمادشون سوء استفاده کنم
بابام .....عمرم حتی انگشت کوچیکمم به نامحرم نخورده چطورتونستم همچین کاری بکنم

بااینکه دُر رگه ترک وایرانیه منو بااعتقادات مذهبی مامان بزرگ کرده چطوربهش بگم بایه 
چطوربگم اولین رابطم بدونه هیچ احساسی بدونه شنیدن هیچ حرف ....نامحرم خوابیدم

عاشقانه ای گذشت چطورباورکنم منی که برای اولین رابطم انقدربرنامه ریزی عاشقانه 
 ری وادادمکردم اینطو

باخوردن تقه ای به در اشکهای جاری روی گونموباپشت دست گرفتم سرفه مصلحتی کردم 
 بیای تو:تاگلوم صاف شه وگفتم

باباوارداتاق شدنگام کردویه بسته بدستم داددرش وبازکردم ازدیدن گوشی سامسونگ 
یم سصبح بایه :گلکسی ذوق زده به باباچشم دوختم بابا کنارم روی تخت نشست وگفت

کارت جدیدبرات خریدم به حسابتم پول واریزکردم برو برای خودت لباس بخربه رضاگفتم 
 الزم نیست چمدون وبقیه وسایلت روبیاره بلیطتم برای فردا ساعت ده صبح ردیف کردم

 ممنون بابا خیلییی اذت ممنونم کاش روزی برسه:بغلش کردم ومحکم گونشوبوسیدم وگفتم
 نمبتونم محبتتون وجبران ک

 توخوب باش الزم به جبران نیست:بابا
 پاشوبرو خریدبعدم چمدونت رواماده کن:لبخندی زدم وبابا بالبخندگفت

 چشم قربان:من
 باباچشمت بالیی گفت ورفت

 آروین
باصدای بلنداذن ک ازتلوزیون روشن پخش میشودبیدارشدم گردنم خشک شدم کمی 

موش کرده تلویزیون راه افتادم سمت ماساژش دادم تا تموم شده اذان صبرکردم، بعدازخا
اتاق، خودم وروی تخت انداختم بادیدن گرنبندروی عسلی دوباره یادستاره افتادم گردنبند 

 .....توی دست گرفتم انقدربه اسم ستاره خیره شدم تاچشمام گرم شدوروی هم افتاد
************************************** 

 زنگ زدم تاببینم چیکارکردهصبح بعدازخوردن صبحانه به امید
خوشبختانه برای فرداساعت ده صبح تونسته بلیط بگیره چون    اخرتابستونِ وفصل 

 .....مسافرت بلیط سخت گیرمیام مخصوصابلیط شهر زیارتی مثل مشهد
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بعدازجمع وجورکردن خونه،چمدونم واماده کردم وتصمیم گرفتم بعدازظهربرم حرم ازانجاهم 
کارهاموتاظهرانجام دادم .....بزنم تابرای مامان وباباواهوسوغاتی بخرمبه مرکزخریدسری 

بعدازخریدوسایل املت باهزارمکافات درستش کردم این چندروزانقدرغذابیرون خورده 
 ........بودم، دیگه میلی به خوردنش ونداشتم

 مبعدازناهاریه چرت زدم وقتی بیدارشدم یه دوش پنج مینی گرفتم واماده رفتن به حر 
شدم،باگذشتن ازترافیک وحشتناک نزدیک حرم بالخره رسیدم وقتی واردحرم شدم توبه 
کردم وازخداخواستم ستاره هرجاهست سالم وخوشحال باشه بااینکه ته دلم میدونستم 
 خوشحالی توهمچین شرایطی محالِ ولی میخواستم با این فکر ازعذاب وجدانم کم کنم 

برای مامان لباس شب  .راه افتادم سمت مرکزخرید بعدازخوندن دورکعت نمازشکروزیارت
زیبایی وکت دامن خریدم برای باباهم کت وشلوارخوش دوختی خریدم برای اهوهم 

چندتونیک مجلسی بهمراه مانتوزیبایی گرفتم باخریدیه تیشرت برای امیدراهی خونه شدم 
ادم کاناپه افتسرراه بااجباراز فست فودپیتزا گرفتم وقتی به خونه رسیدم خسته روی 

غذاموکه خوردم راهی اتاقم شدم شلواروتیشرتم ودراوردم،خودم وروی تخت ولوکردم 
ساعت گوشی روبرای هفت تنظیم کردم،چشمام وروی هم گذاشتم انقدرخسته بودم به 

 ثانیه نکشیدخوابم برد
****************************** 

 .....ستاره
یک غروب به خونه برگشتم مامان باروی بازبه بعدازخریدچنددست لباس ومانتوشلوارنزد

استقبالم امدوازخریدام تعریف وتمجیدکردبعدازبستن چمدونم به پایین رفتم مامان 
 وباباتونشیمن مشغول صحبت بودن وقتی رسیدم به باباسالم دادم

 خوبی ...سالم  دخترگلم:بابا
 مرسی عالیم:من
 رفتی خرید....خداروشکر:بابا
 از حسابِ پُروم ممنون ....اره:من

 خسته که نیستی:بابالبخنددلنشینی زدوگفت
 چطور:من
 مگه بعدازشام نمیری حرم.....وا:بابا
 نه بابااینبارقرارنیست برم:من

 چرا توکه همیشه قبل ازرفتن به تهران میرفتی زیارت :مامان مداخله کردوگفت
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 اینبارنمیخوام برم:من
 !کرده ؟نکنه جدایی ازرضا کافرتم..اخه چرا:مامان

رضا چراهرچی ...رضا..رضا:باشنیدن اسم رضادوباره جوش اوردم ازجام بلندشدم وگفتم
میشه ربطش میدین به رضا دوست ندارم برم زیارت مگه زوره اصالدلیل اینهمه 

 گیردادنتون ونمیفهمم 
 صدات وبیارپایین بامادرتم درست حرف بزن:بابا
وابم میرم بخ:پله هاتوهمون حال گفتماصالغلط کردم ببخشیدخوبه پاتندکردم سمت :من

 برای شامم صدام نکنیداشتهاندارم
بارسیدن به اتاقم دروقفل کردم خودم وروی تخت انداختم سرم وتوبالشتم فروکردم وازته 
دل زار زدم چراهیچ کس درکم نمیکرد شایددوست ندارم برم زیارت اصالباچه رویی برم 

رازش بخوام همیشه پشت وپناهم باشه چطورازامام رضاطلب کمک وحمایت کنم چطو
انقدرگریه کردم تابی حال ....چطوربخوام شفاتموپیش خدابکنه وقتی بنده گناهکار خدام

 ....شدم وخوابم برد
 :رمان

 االن میام...بیدارشدم مامان:صبح باصدای تقه درازخواب بیدارشدم وگفتم
 دست بجنمون پروازداری:مامان
لندشدم بعدازشستن دست وصورتم خودم اماده کردم ازتخت ب....چشم زودی میام:من

درجعبه جواهرتموبازکردم هرچی گشتم گردنبندهدیه عزیزجونوپیدانکردم باصدازدن مامان 
 دست ازگشتن کشیدم ورفتم پایین 

باباومامان مشغول خوردن صبحانه بودن بعدازدادن سالم بهشون نشستم ومشغول شدم 
 نکن ازبحث دیشب هنوزدلخوری....ری ستارهچیه شده توفک:کمی گذشت تاباباگفت

هرچی میکردم گردنبندعزیزجون وپیدانمیکنم بخاطراونه کمی ......این چه حرفیه...نه:من
 ناراحتم
 ناراحتی نداره ک دخترم حتماجایی گذاشتی یادت نیست غصه نخورپیدامیشه:بابا
 اخه میخواستم باخودم ببرمش:من
به ....حاالهم جای غصه خوردن برواماده شوک دیرمون میشه....بعدمیای میبریشسریه :بابا

 اتاقم برگشتم 
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به ایینه نگاهی انذاختم ......مانتوشلوارسفیدی بهمراه جین یخی ضرب داری پوشیدم
بخاطرگریه های دیشب چشمام قرمزوپف دارشدبود سعی کردم باارایش پف چشماموکم 

ینک دودی موبرداشتم چمدون بدست ازاتاق خارج کنم برای پوشوندن قرمزیشم ع
بسمتش رفتم سینی روازش گرفتم .مامان پایین پله هاسینی بدست منتظرم بود....شدم

بخاطرحرفهای دیشب متاسفم این :محکم بغلش کردم وگفتم....وروی عسلی گذاشتم
 روزهافشارعصبی روم زیادبخدادست خودم نبود

کاش میفهمیدی :وسه طوالنی روش نشوندوگفتمامان مادرانه موهامونوازش کردوب
 بااینکه راضی به رفتنت نیستم ولی بروخدابهمرات....چقدردوستت دارم

 گلم عاشقتم مامان:بااینکه میدونستم ازاین کارمتنفره اما محکم گونشوبوسیدم وگفتم
هزاربارگفتم اینطوری نبوسم :مامان درحالیکه باپشت دست روی گونش میکشیدگفت

 شهچندشم می
 ورپریده بازخانمم واذیت کردی ....تاامدم دهن بازکنم صدای بابا ب گوشم خورد

مثل اینکه یادتون رفته خانم شما مادربندست ومن حق فرزندی به :بالبخندجواب دادم
 گردنشون دارم

گریه چر ...چی شدمامان حرف بدی زدم:بغلش کردم وگفتم..بااین حرفم مامان به گریه افتاد
 کردی فدات شم

هرباربحثمون میشه اروم وقرارندارم میترسم وقتی :مامان باصدایی ک ازبغض میلرزیدگفت
 قول بده...میترسم یه روزمادرنبودنم وبکوبی توصورتم...اروم شدی منوازخودت برونی

 قول بده تااخرعمرمنومادرت بدونی وهیچ وقت ازم نرنجی وبهم پشت نکنی..ستاره
یچ ه....چیه ک میذنی توهمیشه مادرم بودی وهستیاین حرفها:اشکهاشوپاک کردم وگفتم

 اتفاقی هیچ اتفاقی هم نمیتونه منواذت جداکنه 
مگه میشه منکرعشق مادرانه ای ک بهم هدیه کردی بشم،دیگه هم گریه نکن قربونت 

 نزاردم رفتنی اشکهاتوببینم ...برم
 ببخش ناراحتت کردم عزیزم:مامان زودی اشکهای جاریش پاک کردوگفت

دیگه نمیخوام این حرفهاروبشنوم واگه بفهمم حتی بهشون فکرکردی هیچ :یدمشوگفتمبوس
 وقت نمیبخشمت
ترس ازدست دادنت هیچ وقت راحتم نمیزاره،خداروشکرک :مامان بالبخندگفت

 انقدرمهربونی وباحرفات ارومم میکنی،حاالهم بیااززیرقران ردشوتادیرت نشد
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بیام شهال:چمدونم ازدستم گرفت وروبه باباگفتدوباره بوسیدمش واززیرقران ردشدم بابا
 ببینم یه قطره اشک ریختی کالمون میره توهم

 ...بالذت نگاهشون کردم باباهنوزم مثل جونیهاش عاشق مامان بودومیپرستیدش
 ستاره دلم واروم کردخیالت راحت دیگه اشک نمیریزم:مامان لبخندشرمگینی زدوگفت
 کاری نداری...ین خانم گلمافر :باباپیشونی مامان وبوسیدوگفت

 بریدبه سالمت...نه:من
 منم دوباره ازمامان خداحافظی کردم وراه افتادیم

به فرودگاه ک رسیدیم بعدازانجام کارها ازباباخداحافظی کردم ورفتم سمت جایگاه پرواز،به 
محض پیداکردن صندلیم روش نشستم عینک دودیم روی موهام گذاشتم گوشه شالمم 

 چشمام تاازقرمزی چشمم مردم وحشت نکنانداختم روی 
******************* 

 اروین
باصدای االرم گوشیم ازخواب بیدارشدم بعدازشستن دست وصورتم صبحانه مختصری 

 خوردم وبه اژانس زنگ زدم تابرام ماشین بفرستن 
بعدازپوشیدن لباسهاکمی اتاق وجمع وجورکردم موقع مرتب کردن تخت چشمم خوردبه 

لکه باصدای زنگ شیرف....تاره نمیدونم چراولی برداشتمش وتوچمدونم جاش دادمگردنبندس
 اب وگازوبستم وبعدازقفل کردن درراه افتادم 

توفرودگاه بعدازاالفی نیم ساعِت بالخره واردهواپیماشدم دنبال صندلیم ک میگشتم دختری 
دمش ی دیده بوباشال سفید ک اونوروی صورتش انداخته بودتوجهموجلب کردانگارقبالجای

 باتذکراقای پشت سریم راه افتادم وچندصندلی بعدش نشستم 
یعنی کی بوداصالچراشالشوانداخته بودروی ....طول مسیروبه چهره اشنادخترفکرمیکردم

 صورتش شایدبازیگری چیزی بودبااین فکرست ازفکرکردن به دخترکشیدم
 ستاره
محض خارج شدن ازفرودگاه چندنفس عمیق کشیدم بنظرم هیچ چیزبه اندازه عالفی به 

وق جواب بعداز پنج ب......توفرودگاه خسته کننده نیست بعدازگرفتن اژانس به تینازنگ زدم
 داد
 ستاره ...جانم
 سالم خوبی تیناجان:من
 سالم عزیزم پس کی میای؟ چندروزدیگه کالسهاشروع میشه:تینا
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 ؟...رانم تیناتوکجاییاالن ته:من
ِ :تینا  رسیدن بخیرمن خونه عمواینهام...ا
 میتونی بیای خوابگاه:من
چراخوابگاه بیااینجااستراحت کن فردامیریم خوابگاه میدونی که چون میخواستی بری :تینا

 یکم دوندگی داره
 مزاحم عمواینهانمیشم میرم خوابگاه تاشب کاراروانجام میدم:من
 ل ناهاروبیااینجاکمی استراحت کن بعدازظهرمیریمحداق....اخه چرا:تینا
 خواهش میکنم اسرارنکن تینا درست نیست بی خبرمزاحم بشم:من
 باشه هرجور راحتی منم سعی میکنم خودم وبرسونم:تینا
 الزم نیست بیای خودم ازپس کارام برمیام:من
 زودی خودم ومیرسونم بای.....زده بسرت بامن که تعارف نداری:تینا
 خداحافظی ام بلدنیست بی خیال به خیابون...ینکه مخالفتی بکنم گوشی روقطع کردقبل ا

چنددقیقه بیشترطول نکشیده دوباره گوشیم زنگ بادیدن اسم تینالبخندی ......چشم دوخت
 بله.....حتمامیخوادخداحافظی کنه وگوشی وجواب دادم:زدم وگفتم

 وبی رسیدن بخیرسالم دخترم خ......صدای مردونه ای توی گوشی پیچید
 ممنون عموجون شماخوبیدزن عموچطوره....سالم.....حدس زدم عموباشه

ببینم چرانمیای اینجامگه مااین حرفهاروداریم مزاحم ....خوبه عزیزم سالم میرسونه:عمو
 نکنه قابل نمیدونی.......نمیشم واین تعارف هاچیه من وبابات نون ونمک هم خوردیم

عموجان خودتون خوب میدونیدبابابه اعتبارشمااجازه دادتوغربت هیییعع این چیه حرفیه :من
 درس بخونم

 اگراینطوره چرانمیایی اینجا:عمو
 .اخه:من
 اگرنیارمنتظرتیم .....اماو.....اخه و:عمو
 تانیم مین دیگه خودم ومیرسونم....چشم:من
 افرین دخترگلم منتظریم:عمو
 خداحافظ:من

مین بعدجلوی خونه عموپیاده شدم بعدازحساب کردن به راننده ادرس خونه عمورودادم نیم 
ایفون وفشردم درباصدای تیکی بازشدراه افتادم سمت عمارت عمووزن عموبه گرمی ازم 
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استقبال کردن بعدازاحوال پرسیهای معمول راهی اتاق مهمون شدم چمدونم بازکردم 
دم ن فکرکر لباسهام بایه تنیک  وشلواربرمودایی عوض کردم روی تخت نشستم وبه ای

چقدرخوبه که دوست وهمکاربابام اینجابودومن به واسطه دوستی چندسالشون تونستم 
توتهران موندگاربشم وباتینااشنابشم صدادرمنوازفکرخیال بیرون کشیدبااجازه ورودم 

 خوش امدی....سالم عشقم خوبی:تیناوارداتاق شدوباصدای جیغ جیغش گفت
 کجابودی....سالم:من
 بودم برای شستشورفته :تینا
 اخرم باچغولی کشوندیم اینجا:من

موقعی که بازبون خوش نمیای مجبورم به زورمتوسل :تیناقهه قه ای زدوگفت
 حاالهم بیابریم زن عموچای دم کرده.....بشم
 امیدکجاست هنوزنیومده:من
 شرکِت نه هنوزنیومده:تینا

ه بعدازغذاب...خنده سروشدبهمراه تینا رفتیم پذیرایی کمی بعدامیدامد،ناهارباشوخی و
اسرارزن عموبرای استراحت به اتاقم رفتم تابعدازظهر باتینابریم دنبال کارهای خوابگاه 

 انقدرخسته راه بودم توکسری ازثانیه خوابم برد
 آروین

بعدازکلی غرغرکردن ....به محض خارج شدن ازفرودگاه باامیدتماس گرفتم
 خودش این روزها وقت سرخاروندنم نداریمبعدازظهرخودم وبرسونم شرکت به قول :گفت

بعدازگرفتن اژانس راهی خونه شدم دروباکلیدم بازکردم،مامان ازاشپزخانه سرک 
مامان باصدای بغض دارش .....کشیدبادیدنم پاتندکردبسمتم اغوشم وبراش بازکردم

 خداروشکربسالمت برگشتی.....امدی امیده خونم...امدی عزیزدلم:گفت
مگه رفته :جداکردم قطره اشک روی گونشوباانگشت شصتم گرفتم وگفتم سرمامان وازسینم
 سفرقندهارنبودم که اینطوری بی تابی میکنی....بودم کجا؟؟
 خودت میدونی جونم به جونت وصله طاقت دوری توندارم :مامان

چاره ای نیست تاامیدمتاهل من بایدجورش وبکشم خودت ک :پیشونیشوبوسیدم وگفتم
 ک جیک مستونشونهمیدونیکه اول چی
 بیابریم تومادرخسته راهی سرپاواینستا....انشالله خوش بخت بشن:مامان بالبخندگفت
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همراه مامان واردپذیرایی شدم اهوکه تازه ازاتاقش بیرون امدبادیدنم جیغ خفه ای 
دلم برات یه زره شده بودخونه :داداش امدی خودشوپرت کردتواغوشم وگفت:کشیدوگفت

 هبدون تولطفی ندار 
 !!!تااخرعمربیخ ریشتم عزیز،غصه نخور:نوک بینی خوش فرمشوکشیدم وگفتم

 خداازباعث وبانیش نگذره:مامان باصدای غصه گفت
ِ :من  مامان قرارنشدنفرین کنی هاااخودت که میدونی من چقدر لیدارودوست دارم....ا
 باشه عزیزم خودت توناراحت نکن برویه دوش بگیرتابابات میادسرحال شی:مامان

باشه ارومی گفتم وراه افتادم سمت اتاقم چمدونم وبازکردم اولین چیزی که بچشمم 
خوردگردنبندستاره بوددرکشوی عسلی روبازکردم گردنبندوداخلش جادادم حوله بدست راه 
افتادم سمت حموم زیردوش سعی کردم ذهنم وخالی کنم ازحرفهای مامان بااینکه حق 

زنم زنی که سهمم ازبودن باهاش به دوماه ختم داشت ولی دوست نداشتم درموردعشقم 
میشودزنی که بعدازدوماه سازمخالف زدوازایران خارج شدزنی که بعدازرفتنش درخواست 
طالق دادزنی که اولین واخرین عشق زندگیم بودوبخاطرقلبم طالقش ندادم واالن چهارساله 

ایدبه ن حق بدم تاکی بازبودنش فقط یه اسم توشناسنامه ام یدک میکشم شایدبایدبه ماما
ادم سرموچندبارتکون د.....یعنی میشه...پاش بشینم بلکه سرش به سنگ بخوره وبرگرده

تاخالی بشه ازهرفکروخیالی چشمام وبستم وغرق لذت شدم ازبرخورداب گرم به سطح 
  .....پوستم

بابامامان  اباباهم امده بودبعداز احوال پرسی ب....بعدازحمام لباس پوشیدم وبه پذیرایی رفتم
اهوانقدرسرب سرم گذاشت تاسوغاتی هاروقبل ازغذابهشون ...چای بدست واردپذیرایی شد

دادم مامان وباباحسابی تشکرکردن اهوهم مدام ازسروکله ام باالمیرفت ومیبوسیدم بعضی 
 ساله باشه 81وقتهاباورنمیکنم یه دختر

لبته برای یک هفته ماشین بعدازخوردن ناهارنیم مین استراحت کردم وراهی شرکت شدم ا
،امیدبادیدنم کلی گالیه کرد،تاشب باامیدبه چندساختمون سرزدیم به .مامان وقرض گرفتم

اخرشب ....کمک امیدنقشه های کشیده شده توسط مهندسای دیگه روبرسی کردیم
کن  اروین جمع:بودگوشی امیدزنگ خوردباعجله رفت بیرون چنددقیقه بعدبرگشت وگفت

ابی شاکیه مخصوصاکه امروزمهمون داشتیم لبخندی زدم ومشغول جمع بریم عیالم حس
چقدرتوزن زلیلی امید،خوبه هنوزنرفتیدسرخونه :کردن نقشه هاشدم درهمون حال گفتم
 زندگیتون عیالت ازدیررفتنت شاکی میشه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا حاجی زاده –قسم هم 

      

 
29 

دوستش ازمشهدامده بازورامشب نگه اش داشتن خوب نیست :امیدخندیدوگفت
 نی تفهیم تکون دادمسری به مع.....زیاددیرکنم

امیدبااسرارمیخواست امشب برم انجامنم ...بعدازفقل کردن درکلیدوسپردیم دست نگهبانی
خستگی روبهانه کردم وتونستم خودم ازشرِشلوغی جمعشون خالص کنم خیلی وقت دیگه 

امیدبااینکه میدونه هرباراسرا داره منوتومهمونیاشرکت بده .....حوصله جمع شلوغ وندارم
ون دوستمه نه بیشترازدوسته به جرات میتونم بگم جای برادرنداشتم وپرکرده منم چ

پسرخوب واقایه ازدوران دبیرستان باهم دوست شدیم تویه دانشگاه قبول شدیم امیدنقشه 
کشی خوندمنم معماری وقتی درسمون تموم شده باپول قرض گرفتن ازبابامون یه شرکت 

طبقه به 02ن به جای ساختمان برجهای زدیم خداروشکرکارمون حسابی گرفت واال
باالبنامیکنیم بارسیدن به خونه دست ازفکروخیال کشیدم درپارکینگ وباریموت بازکردمو 

ته انقدرخس....خاموش بودن المپهاحکایت ازخوابیدن اعضای خونه میداد.ماشین پارک کردم 
خودم وروی تخت راهی اتاقم شدم لباسهام وبیرون اوردم .....بودم بدونه خوردن شام و

 ....انداختم وچشمای خستم وروی هم گذاشتم
 :ستاره

بعدازظهرباتینارفتیم خوابگاه خوشبختانه خانم محبوبی کسی روجایگزینم نکرده بودومن 
 دوباره تواتاق سابقم البته بااین تفاوت که هم اتاقیهام عوض شدن ماندگارشدم

دم برم خوابگاه عمواجازه نزدیک غروب به خونه عمواینهابرگشتیم،هرچی اصراکر 
یه امشب روخونشون بدبگذرونم،بااون همه اصرااگرمیرفتم دورازادب :ندادوگفت

تیناوقتی دیدراضی به موندن شدم حسابی جیغ جیغ کردومنوبسمت اتاقی که بهم ....بود
من میرم لباس عوض کنم وقتی :اختصاص داده بودن کشوندبه اتاق که رسیدیم گفت

ل جدایت ازرضارودلیل چشمای غرق خونت وبهم بگی خودت وبرای برگشتم میخوام دلی
 بالبخندبدرقش کردم کاش هیچ وقت ازم نمیپرسیداخه چی بگم؟؟؟....خواستم اماده کن

 یستیدرزدن بلدن:داشتم بلوزم ومیپوشیدم که تینابدونه درزدن وارداتاق شدروبهش گفتم
 مخوبه باباحاالفک کرده چیه خودم ازتوبهترشودار :تینا

 میشه ببینم:بالودگی گفتم
 چشماتودرویش کن صاحب دارم:تینا چشم غره ای بهم رفت وگفت

 خوب باباتوهم ماروکشتی بااین صاحبت :من
 !!!خوب:تیناروی تخت نشست وگفت
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 خوب وچی؟؟؟:خودم روی تخت انداختم وگفتم
 !!!!نمیخوای بگی چی شده:تینا

 !!!نپرس تیناچیزی جالبی برای گفتن ندارم
 !!!چیه؟؟ نکنه قابل نمیدونی همدمت باشم:تینا
 حاالکه دوست داری بشنوی خوب گوش کن....این چیه حرفیه:من

اون روزی که قراربودبیام بارضارفتیم خونمون رضامثل همیشه ازم رابطه عاشقانه خواست 
من طبق معمول ازش دوری کردم خالصه بادلخوری راهی فرودگاه شدیم رضاجلوفرودگاه 

کردوگفت کاردارو نمیتونه تارفتنم منتظربمونه  منم دلخورترازقبل راه افتادم سمت پیادم 
فرودگاه داشتم حرفهاوکارای رضاروپیش خودم حالجی میکردم خانمی بلیط بدست کنارم 

انجابودکه یادم افتادبلیط موخونه جاگذاشتم به رضازنگ زدم خاموش ....نشست
م ازصدای خنده یه زن تعجب کردم بودناچارراهی خونه شدم وقتی دروبازکرد

ردصداروتااتاقمون دنبال کردم وقتی دراتاق وبازکردم نابودشدم رضایه دخترِ روروی 
پانشونده بوددخترهم بی خبرازهمه جابرای رضادلبری میکردو میخندیدرضاکه متوجهم 

شددنبالم امدوخواست توضیح بده مگرچیزیم واسه توضیح مونده بودمن همه 
خودم دیدم سرتودردنیارم به خیابون که رسیدم خودم وجلوی اولین ماشین چیزباچشمای 

تیناکه ....انداختم راننده هرچی سعی کردرضاروقال بزاره نشدبرای همین منوبردبه سوییتش
 خوب بعدش:سکوتم دیدگفت

 حکایتمون شدحکایت پنبه واتیش:لبهاموبازبون ترکردم گفتم
 ی میگیچی دار ...چ:تیناهین بلندباالکشیدوگفت

 گفتم که چیزجالبی واسه گفتن ندارم:من
 هیچ کس خبرنداره:میون حرفش پریدم وگفتم....بابات اینها:تینا
 حاالمیخوای چیکارکنی:تینا
 هیچی به زندگیم ادامه میدم:من
 عصرپیشرفت وتکنولوژی زودمشکلت حل میشه.بایدبریم دکترعصر:تینا
مشکل اینهاست که :ره کردم گفتممشکل من اون نیست به قلبم وشقیقه هام اشا:من

 بعداون روزنابودشد
 چی کشیدی عزیزدلم :تیناکنارم درازکشیدخواهرانه به اغوشم کشیدگفت
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رم ازخودم متف.....روزهای سختی وگذرندم تیناحتی روم نمیشودتوروی بابام نگاه کنم:من
 .....تینا

 ذشتههمه سختیهای گ گریه نکن قربونت برم اینم میگذره مثل:تیناکمرمونوازش کردوگفت
 انقدرتواغوش تیناگریه کردم تاچشمام گرم شدوروی هم افتاد

بااحساس نوازش گونم ازخواب بیدارشدم تینابودک خواهرانه گونم ونوازش میکردبه محض 
 !!!!بیابریم پذیرایی زن عموچای دم کرده.....بیدارشدی خواهری:بازشدن چشمام گفت

 وبشورم میامدست وصورتم :روی تخت نشستم وگفتم
بعدازعوض کردن لباسهام بسمت سرویس ته سالن ....تیناسری تکون دادوازاتاق خارج شد

ازدیدن چشمای پف کردوقرمزم پوفی کشیدم وچندمشت اب سردبه صورتم پاشیدم ....رفتم
تابه خوابیدن پف چشمام کمک کنه ولی زهی خیال باطل انقدرگریه کرده بودم ک حتی 

سری ازروناچاری .....ونست به این اسونی پف چشمام وبخوابونهکمپروس اب سردم نمیت
تکون دادم وراهی پذیرایی شدم کسی هواسش به امدنم نبودباصدای نسبتابلندی سالم 
دادم عموپیش دستی کردوبالبخندجوابم وداد روی مبل دونفرکناربیتانشستم عموکمی من 

 ؟؟ !اراحت نمیشیستاره جان عزیزم یه سوال اذت بپرسم ن:من کردبعدپرسید
 معلومه که نه:بالبخندگفتم

باهاشون چیکارکردی ازدیروزکه امدی یه لحظه ازسرخیش کم :به چشمام اشاره کردوگفت
 نشده

 سرم وپایین انداختم وباانگشتهای دستم بازی کردم
کردیم ستاره هم بی جنبه ودل یه کم باهم دردودل ....مال امروز تقصیرمن بود:تیناگفت 

 نازک فوری سودای گریه سردادواین بالروسراون تیله خوشگالش اورد
تاشب کنارعمووزن عموتینابه شوخی ....ازطرزحرف زدن تینالبخندرولبهای هم نشست

وخندگذروندم شامم بخاطردیرکردن امیدخوردیم بعدِشام تیناروی مبل بق کرده بودکنارش 
 وپنچرشدیچی شدیه:نشستم وگفتم

بعضی وقتهافکرمیکنم امیدکاروشرکتش وبیشترازمن :درحالی که چشماش پرازاشک شدگفت
دوست داره وقتی اون اروین یارقوز میره سفرکاری دیگه امیدونمیبینم اخرشب میادصبح 

 خروس خونم میره
دیوانه شدی تیناامیدبرای رسیدن بهت کم سعی کردبه نظرم هفت خان رستم :من

مجبوربخاطرتوبخاطرایندتون کارکنه مخصوصاتوشرکتی که حاصل دست رنج  وگذروندحاالهم
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خودشه وخودش ازپایه بناش کرده توهم بجای بق کردن وگالیه به شوهرت روحیه بده 
 تاکنارت به ارامش برسه 

وقتی باهات حرف میزنم انگاریه مشاورکارکشته داره ...چقدرقشنگ حرف میزنی ستاره:تینا
 فهات انقدرارامش بخشه که برای اتیش دلم مثل اب عمل میکنهراهنماییم میکنه حر 

امیدسالمی ....باصدای امیدتینااشکهای روی گونشوگرفت....لبخندی بروش پاشیدم
میخوری  چایی:تینابه استقبال امیدرفت وکتشوگرفت وگفت....دادوبالبخندجوابشوگرفت

 یاشام گرم کنم
 تیناخیلی خسته ام ...هیچی نمیخوام جزارامش:امید

 خسته نباشی اقایی :تیناگونه امیدوبوسیدوگفت
 سالمت باشی خانمِ گلم:امیدبالبخندگفت

 اروین امد:تینا
 خسته راه نیومدخونه:هرچی اصراکردم گفت.....اره:امید

 میرم چایی بیارم:تیناسری تکون دادوگفت
 فرداصبح زودبایدبریم دانشگاه ....منم برم بخوابم:قبل تینابلندشدم وگفتم

 خوب بخوابی خواهری تیناهم باشب بخیری راهی اشپزخانه شد:یدسری تکون دادوگفتام
شایدازتنهایی ولی ...شایدازحسودی بود...به محض واردشدن به اتاق بغضم شکست

شکست برای چندلحظه خودم وباتینامقایسه کردم رضاهیچ وقت بامن اینطوری عاشقانه 
میخواست بهم نزدیک بشه هروقت اعتراض حرف نزد،حرفهای عاشقانمون زمانی بودکه رضا

 دوست داشتم دوره....ازاین لوس بازیهاخوشم نمیادولی من دوست داشتم:میکردم میگفت
نامزدی عاشقانه ی داشته باشم دوست داشتم شوهرم قربون صدقم بره ولی افسوس ارزوی 

ی اب ون اوردم بباعجزخودم به کیفم رسوندم یه ارامبخش بیر.....همه اینهاروبایدبه گورببرم
قورتش دادم بلکه هم راهش بغضمم فروبره ولی توده بغضم بزرگترشده بی توجه به 
سنگینی گلوم روی تخت درازکشیدم چشمام وروی هم گذاشتم نمیدونم چقدرگذشت 

 ....تاارامبخش اثرکردودستهای جادویی خواب منوربود
 اروین

 وشبهاموبایادستاره وتنهایادگاری توی این یک هفته روزهاموبارفتن به شرکت شب میکردم
ازش صبح میکردم نمیدونم چراچهره معصومش چشمای پرازاشکش یه لحظه ازجلوچشمم 
کنارنمیره مثل یه خواب یایه نقاشی چهره معصومش توحافظه ام حک شده دلم میخوادیه 
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باردیگه ببینمش بعضی شبهاپیش خودم میگم شایدیه خواب بوده ولی گردنبندش واقعی 
 ش وبه رخم میکشهبود

 بله:امیدبودجواب دادم...باصدای زنگ گوشیم ازفکربیرون امدم
 اماده ای:امید
 اره:من
 دست بجنبون جلودرمنتظرم:امید
 باشه امدم بای:من

بسمت اشپزخانه رفتم مامان وازپشت بغل کردم وگفتم خودت وناراحت نکن یکی دوروزه 
توبغلم چرخیدروی پاشنه پابلندشدوگونم بوسه ای روی موهاش نشوندم مامان ....برمیگردم
 انقدرم به اون دختره فکرنکن....بروبه سالمت عزیزم فقط مراقب خودت باش:بوسیدوگفت

 چون لیاقتت رونداره وگرنه االن کنارت بودنه اون سردنیا
ولی برای جلوگیری ازاوقات تلخی حرفی نزدم وراه ....بااینکه دوست نداشتم ازلیدابدبگن

 درساک کوچیکم وتودست گرفتم بعدازردشدن اززیرقران راهی شدم افتادم سمت
 ..ازخونه تافرودگاه امیدیه ریزغرزدبعضی وقتهاغیرقابل تحمل میشود درست مثل پیرزنها
به محض سوارشدن داخل هواپیمایه حالی شدم یه خوشی عجیبی ته دلم ول میخورددلم 

رپوش میزاشت روی حرف دلم شایدبتونم دوباره ستاره روببینم ولی عقلم س:میگفت
امکان نداره دلم بخواد دوباره اون دخترهمه کاره روببینم برای دیدن اتفاقی شم :ومیگفت

 هیچ هیجانی ندارم
 انقدربین دل وعقلم درحال کلنجاربودم نفهمیدم کی رسیدم 

باصدازدن امیدبه خودم امدم بعدازپیاده شدن راه افتادیم سمت خونه به محض رسیدن 
به دوش اب گرمی مهمون کردم ازحموم که بیرون امدم لباس پوشیدم به محض خودم و

خارج شدنم ازاتاق بوی کباب به مشامم پیچیددلم ازگرسنگی مالش خورد خودم وبه 
نمیدونستم چی :اشپزخانه رسوندم امیددرحال چیدن میزبودتامتوجه حضورم شدگفت

 میخوری برای هردومون کباب سفارش دادم
 دردنکنه حسابی گرسنه بودمدستت :من

 ببخش امروزبه دستورات تیناعمل کردم نتونستم بیام :امیدسری تکون دادوگفت
 بالخره اجازه امدنت وبایدیه جوری صادرمیکرد:لبخندی زدم وگفتم
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چه میشه کرداونم شده هویه کارم البته خودش میگه کارشده :امیدمتقاباللبخندزدوگفت
 هوش
 پشیمون نشدی....یاززندگیت راضی...امید:من
ابدا  تازه دارم متوجه لذت نگرانی یکی جزمامانم ومیشم نمیدونی اروین چه لذتی داره :امید

 غرغراش یاهمین اخم وتخمش موقع دیرکردنم اصالهمه چیزِ متاهلی لذت درش نهفتهِ 
اصالچراکمی خیلییی حسودیم شدچرامن ...کمی حسودیم شد،دیگه اشتهایی به غذانداشتم

م چرالیداهیچ وقت نگران....دارم تانگرانم بشه یابرای دیرکردنم بازخواستم کنهکسی رون
نبودچراتوزندگی هرچندکوتاهمون هیچ وقت بازخواستم نکردکمی باغذام بازی کردم 

 من میرم استراحت کنم:وبلندشدم روبه امیدگفتم
 ؟؟؟!!!چیزی نخوردی که:امیدسری تکون دادوگفت

نتظرشنیدن جواب ازطرف امیدنشدم بسمت اتاق رفتم م....ممنون دیگه سیرشدم :من
گردنبندستاره روبیرون کشیدم زنجیرش ودورمچم پیچیدم روی تخت درازکشیدم گردنبندوبه 
سینه ام چسبوندم دلیل کارهامونمیفهمیدم اصالهیچ کدومش دست خودم نبودانگاریه 

 ..حسی منووادار میکردبه انجامشون
 .....ستاره

ازشروع دانشگاه میگذره توی این یک هفته سعی کردم تموم حواسم  نزدیک به یک هفتهِ 
، ....وبه درس وجزوء هابدم دیگه دلم نمیخوادبه گذشته فکرکنم وبه افکارپوچم پروبال بدم

باامیدقراره بره بیرون اخه امیداخرهفته برای رفتن به یه مهمونی :بعدازدانشگاه تیناگفت
  .راهی مشهدمیشه

نم میتونستم برم دلم برای اغوش بابابرای مهربونیهای بی دریغ مامان چقدردلم میخواست م
تنگ شده ولی چه میشه کردمجبوربودم تافورجه امتحانات صبرکنم تیناهرچه اصرارکردراضی 

 نشدم توخریدوگردش همراهیشون کنم
بعدازدانشگاه راهی خوابگاه شدم تیناهم طبق معمول همیشه راهی خون 

مشغول کردم شبم باهم اتاقیهام نیمرویی .....خودم وبامرورجزوء هاوتوخوابگاه .....عموشد
 درست کردیم وخوابیدیم

صبح روزبعدچون کالس نداشتیم زود بیدارنشدم تودل خواب بودم باتکونهایی که به شونم 
واردمیشودچشم بازکردم مریم وباالسرم دیدم چشماموکمی بستم تاخواب ازسرم نپره 

 چیکارداری؟؟؟؟...چیه:توهمون حال گفتم
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 خانم محبوبی میگه استادجمشیدی امده کارت داره:مریم
 کی امده؟؟ ....!!کجاست:باشنیدن اسم عمومثل فنرازجاپریدم وگفتم

مثل اینکه تازه رسیده باعجله بسمت سرویس رفتم بعدازشستن دست وصورتم :مریم
انم ته بودوباخمانتوشلوارساده ای پوشیدم راه افتادم سمت دراصلی عموداخل سالن نشس

 محبوبی گپ میزد
یکم وسیله جمع کن :عموباخوش رویی جوابم دادوگفت....باصدای بلندسالم دادم

 امیدنیست تیناتنهاحوصلش سرمیره بیاانجاباهم این دوروز وکه کالس نداریدخوش باشید
 ممنون عمومزاحم:من

 چشمروحرفم نه نیارمیگم اماده شوبگو:قبل ازاینکه جملم کامل بشه عموگفت
 چشم چندلحظه صبرکنیداالن میام:لبخندزورکی زدم وگفت
 افرین دخترگلم:عمولبخندی زدوگفت

 چنددست لباس راحتی توکولم جادادم وهمراه عمورفتم
این دوروزکنارعمووزن عمووتیناواقعاخوش گذشت جمعه غروب عزم رفتن کردم،تیناجلوم 

 یگذرونیمامشب نروامیدقراردوستش وبیاره دورهم خوش م:گرفت وگفت
گونشوبوسیدم وگفتم خودت میدونی اگردیربرسم درخوابگاه ومیبندن شماخوش باشین منم 

 خوشم
ساعت نزدیک ......باش شب خودم میرسونمت به ناچارقبول کردم:عمومداخله کردوگفت

 ماشینش پنچرشد وکمی دیرترمیرسن:نیمه شب بودکه عموباامیدتماس گرفت امیدگفت
 عمو:ه عموگفتمبعدازقطع کردن تلفن روب

 جانم دخترم:عمو
 میشه منوبرسونیداخه فرداصبح کالس دارم هیچ کاری نکردم:من

 اماده شوبریم:عموسری تکون دادوگفت
خدامرگم بده چیزی نخوردی بزارغذات وبکشم :زن عمواروم به گونه اش زدوگفت

 بخوربعدبرو
ممنون زن عموبخدااشتهاندارم سهمم ونگه دارفردابده تینابرام :زن عموبوسیدم وگفتمگونه 
 بیاره
 چرابیاره فرداظهربیااینجادورهم بخوریم :زن عمو
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برای خالصی ازاون خونه قبول کردم نمیدونم چرا ازوقتی شنیدم دوست امیدقراربیادیه 
برای رهایی ازاون خونه  جوری شدم یه استرس ناشناخته سراسروجودم وگرفته بطوریکه

 .......حاضربودم به هرریسمانی چنگ بزنم اصالحس خوبی به دوست ندیدامیدنداشتم
سعی کردم افکارمنفی وازخودم دورکنم .سرم وچندبارتکون دادم

عموباخانم محبوبی ......بعدازاماده شدنم همراه عموراهی خوابگاه شدیم......وزودترحاضرشم
دخوابگاه بشم به محض ورودم به اتاقمون لباسهاموعوض کردم صحبت کردومن تونستم وار 

وخزیدم زیرپتوچشمام روی هم فشاردادم ازظهربخاطرامدن دوست امیدحسابی استرس 
 ....بهم واردشدبودومن میخواستم باخوابیدن این ارامش ازدست رفتم وبدست بیارم

 آروین
رخورد داشتم شدم تاظهرتمام صبح بعدازخوردن صبحانه راهی همون خیابونی که باستاره ب

کوچه هاخیابونهای اطراف وچندین بارهمون کوچه وخیابون وبه دنبال ردی ازستاره گشتم 
ولی افسوس هیچی پیدانکردم سرخوردوتنهابرگشتم سوییت به محض واردشدنم 

 امیدغرغراشوازسرگرفت
اعت اصالهواست هست س....چرااون گوشی لعنتی توجواب نمیدادی....کجابودی:امید

 ...چهاربایدبریم
 خواهش میکنم بس کن امید:من
 توچت شده چندوقتی حسابی توخودتی:امید
 بی خیال امیدچیزیم نیست،فقط کمی بی حوصله ام:من

کی میخوای ازاین جورزندگی کردن دست بکشی، تاکی :امیدروی مبل کنارم نشست وگفت
ت بدی سامونی به زندگیبایدچشم انتظارلیداباشی تابرگرده، بنظرت وقتش نیست یه سرو

 وازاین روزمرگی خالص شی
خودت بهترازهرکسی میدونی تاقلبم برای کسی نلرزه حاضرنیستم نزدیکش بشم چه :من

 برسه بخوام باهاش زندگی کنم
 ....امیدپوفی میکشه ومیگه باپیتزاموافقی

 بدم نمیاد:من
 پس تادوش بگیری سفارش میدم:امید
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زیردوش سعی کردم ذهنم واروم کنم ....ت واردحموم شدمبسمت اتاق راه افتادم حوله بدس
ولی مگه میشودهرچی سعی میکردم به ستاره فکرنکنم بیشتربودن باهاش توذهنم جون 

 میگرفت
کالفه ازحموم بیرون امدم ....بودن تواین خونه هم به خاطراتم پروبال میداد

ام وجودم لباسهاموپوشیدم وفکرکردم مگه این دخترچی داشت که اینطوری تم
شایدبخاطرخبطی که کردم همچین حسی دارم اره درست چی غیرازاین ....تمنادیدنشه
 میتونه باشه

 باصدای امیددست ازستاره کشیدم بسمت اشپزخانه رفتم
 چیکارمیکنی یه ساعت مثل پیرزنهاچپیدی توحموم:امید

 بدونه اینکه جوابشوبدم مشغول خوردن شدم
ی شدیم هول وهوش چهاربودکه راه افتادیم مهمونی توویالیی بعدازناهاراماده رفتن به مهمون

هنوزهیچی نشده بودصدای بلنداهنگ .خارج ازشهربرگزارمیشود بعدازدوساعت رسیدیم
 فضای بیرون و پرکرده بودخدابه دادکوشامون برسه

باامیدداخل شدیم اقای اذر بعدازخوش وبش وخوش امدگویی بسمت میزی راهنماییمون 
مون نشست وباگفتن ازخودتون پذیرایی کنیدتابرگردم میزوترک کرددخترجوان کمی پیش..کرد

وخوشگلی سینی حاوی مشروب وجلومون گرفت بعدازکلی عشوامدن راضی شدبره روبه 
 چرانخوردی توکه همیشه پایه نوشیدنی الکلی بودی:امیدگفتم
 به تیناقول دادم دیگه دهن نزنم:امید
 مگرتینابتونه ادمت کنه:من
 ...عداقای اذرماروبه سهامداری شرکتش معرفی کردکمی ب

بعدازشام دیگه حالم داشت ازاین مهمونی ازمشروباتی که مثل ابمیوره 
سرومیشدازدخترپسرهای مستی که مثل کنه به جنس مخالفشون میچسبیدن بهم 

 دیگه داره حالم بهم میخوره....پاشوبریم:میخوردبرای همین روبه امیدگفت
 حق باتواین جورمهمونیابدردمانمیخوره:گفتامیدم 

باامیدبسمت میزاقای اذر رفتم بعدازکمی خوش وبش ازخودش وسهام داراش خداحافظی 
 کردیم 

توی ماشین سرم وبه پشتی صندلی تکیه دادم وچشم به بیرون دوختم بدنبال ردی ازستاره 
 راستی راستی دیوانه شدم
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مام وبستم دوباره چهره ستاره جلوم چشمام امیدکه سکوتم ودیداهنگ الیتی گذاشت چش
 نقش بست چشمام بازکردم زیرلب لعنتی گفتم

نکنه میخوای اینجوری مجازاتم ....چرااین دختردست ازسرم برنمیداره....خدایامن چم شده
ِ ....کنی  یعنی انقدرعذاب حقم

دکه امیبارسیدن به سوییت فوری پیاده شدم بعدازدراوردن لباسهام دوتاارامبخش خوردم 
چه خبرته نکنه  زدبه سرت میخوای خودت وبه کشتن بدی شبی :تازه رسیده بودگفت
 دوتاچه خبره؟؟؟؟

 هیچی نگوامیدکه داغونم:من
 خوب بگوببینم دردت چیه:امید
 فقط تنهام بزار....نپرس امید:من

فکرنکن بی خیال شدم تانگی چت شده دست :امیددرحالیکه ازاتاق بیرون میرفت گفت
 رنمیدارم ازسرت ب

بارفتن امیدروی تخت جایی که ستاره اون روزخوابیده بوددرازکشیدم چشمام بستم وسعی 
 ......کردم بخوابم حتی شده بایادستاره

وراه خانم ت....صبح روزبعدراه افتادیم سمت تهران بااین تفاوت ک اینبارباماشین من رفتیم
ه ناچاربااینکه حوصله نداشتم ب....جمشیدی باامیدتماس گرفت ومنوبرای شام دعوت کرد

 قبول کردم
خرای شب ا....بیست کیلومتری تهران ماشین پنجرشدباامیدپنجری روگرفتیم وراه افتادیم
برای ....بودک رسیدیم خانواده امیدهنوزشام نخورده بودن ومنتظرمون مونده بدون

ده بودن چندلحظه به امیدحسودیم شدبی شک خانواده من تااالن هفت پادشاه وخواب دی
ولی زودبه خودم تشرزدم خجالت بکش اروین توک ادم حسودی نبودی اونم حسودی 
دوستی ک ازبرادربهت نزدیک تره خوشحالی وخوشبختی امیدبایدباعث خوشحالی 

تانیمه های شب کنارخانواده ...لبخندمحوی زدم وباخودم فکرکردم حتماهمین طور....توبشه
زبرگشتن به خونه ب تختم پناه بردم،خستگی راه بعدا....جمشیدی به خوشی ولذت گذشت

 باعث شدیه امشب وبی دغه دغه خوابم ببره
****************************** 

 .....یکماه بعد
 ستاره
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چندروزیه ک احساس ضعف وخستگی به من چیره شده طوریکه حتی نمیتونم برم 
هوع هم فانه امروزحالت تمتاس...دانشگاه بیشتریابهتربگم تمام وقتم وتوی تخت میگذرونم
 ....به دردام اضافه شده ومن کالفه ترازهروقت راهی دکترمیشم

خسته ...دکتربرام داروتقویتی مینویسیه وتوصیه میکنه بیشتربه تغذیم برسم واستراحت کنم
 ازحرفهای تکراری دکترراهی خوابگاه میشم

شگاه ی بازی تونستم ازدانبامصرف داروهانه تنهابهترنشدم ک بدترم شدم باهزارترفندوپارت
مرخصی چهارروزه بگیرم دوروزاخرهفته هم کالس ندارم پس میشه شش روزبه این ترتیب 
تصمیم میگیرم یه سربرم مشهدمطمئنادیدن پدرمادرم میتونه حالم وبهترکنه،عمویه بلیط 

 ی برای شب تهیه کردومن راهی شدم
وش کردم وبادوخودموبه اغوش باباتوفرودگاه انتظارم ومیکشیدبادیدنش مریضیموفرام

امنش رسوندم باباطبق معمول سروصورتم وغرق بوسه ریزی کردک دوست داشتن زیرش 
 ...فریادمیزد

 بعدازچنددقیقه ازاغوشش دل کندم وهمراهش راهی خونه شدم
به محض ورودم به خونه بوی قرمه سبزی مشامم وپرکرد،به یکباره تمام محتویات معدم به 

 دویدم سمت دستشویی وهرچی خوده بودم باالاوردم دهانم هجوم اورد
 مامان وبابابه درضربه میزدن وازم میخواستن دروبازکنم،بعدازشستن دهانم دربازکردم

خدامرگم بده چت شده :مامان بادیدن صورت رنگ پریده ام محکم به گونش زدوگفت
شش م کردتواغومامان کنارم نشست ومحکم بغل...عزیزم به کمک باباروی راحتیهاجاگرفتم

اشکهام جاری شدکم کم داشتم نگران این بی حالی وتهوع میشودم نکنه سرطانی چیزی 
خودت ....خدایااا بعدازمن مامان وبابام چیکارکنن دلشون وبه کی خوش کنن....گرفتم

 باصدای مامان ازفکربیرون امدم....صبرشون بده خدا
چراخودت بهم ...من جدی نگرفتم گفت مریضی(زن عمو)فائزه....چت شده عزیزدلم:مامان

 اصالچرادکترنرفتی....نگفتی دردت به جونم
دوسه روزپیش :ازاغوشش بیرون امدم درحالیکه اشکهای روی گونم وپاک میکردم گفتم

 گفت ضعیف شدم بااستراحت خوب میشم:رفتم گفت
نه دکترش خوب ....مگه ادم باضعیف شدن اینطوربی رنگ ورومیشه:مامان
 فردا اول وقت یه نوبت ازدکتربهبودی بگیرببریمش بیمارستان:دسمت باباوگفتروکر ...نبوده
 باشه ای گفت:بابا
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 نمیخوادیکم استراحت کنم خوب میشم:من
اگه قراربودبااستراحت خوب بشی این چندروز ک دانشگاه نرفته بودی واستراحت :مامان

 حاالهم برولباست وعوض کن بیاشام بخوریم....کردی خوب میشودی
ازجام بلندشدم به اتاقم رفتم بعداز پوشیدن بلوزشلوار راحتی راه افتادم سمت 

 دوباره ازبوی قرمه سبزی یه حالی شدم...اشپزخانه
 بوی قرمه سبزی خونه روبرداشته ...مامان میشه هودوروشن کنی:من
 توکه عاشق قرمه سبزیی چی شده حاالبوش اذیتت میکنه :بابا

راست میگه بچم بوی غذا خونه روبرداشته انوقت نمیزاری  خوب:مامان قبل من جواب داد
 هودوروشن کنم

حق بامامان بودباباهیچ وقت اجازه روشن کردن هودوبه مامان نمیده همیشه میگه بوی 
غذابایدتوخونه بپیچه ادم ک ازدرمیادتوازبوی غذابفهمه خونه کدبانونمونه داره هودم 

 ی مهمون میادازش استفاده کنهباغرغرای مامان خریداونم به شرطی ک وقت
بااینکه اشتهایی به غذانداشتم چندقاشق خوردم دوست نداشتم مامان وناراحت کنم 
ودلشوبشکنم به خوبی میتونم تصورکنم چقدربرای درست کردن غذاشوق وذوق داشته 

وچقدربرای امشب تدارک دیده الحقم چیزی ازیه مهمونی انچنانی کم نداشت ومامان بازم 
 کرده بودکوالک 

بعدازشام برای استراحت به اتاقم رفتم،روی تخت درازکشیدم وطبق معمول این یک هفته 
 توکسری ازثانیه خوابم برد

 ستاره
صبح بعدازخوردن صبحانه همراه مامان باباراهی بیمارستان شدم بعدازکمی ماتلی نوبتمون 

 ازدواج کردی یانامزدداری:شددکترکمی سوال پرسیدودراخرگفت
 حدودیکماه پیش ازنامزدم جداشدم ...نه:ازسوال دکترگفتم متعجب
 رابطه هم داشتید:دکتر

 متاسفانه بله:کمی فکرکردم وگفتم
احتماالبارداریدبایدازمایش :مامان یاامام زمانی گفت ک دکترحرفشوقطع کردوادامه داد

 بدیدتامطمئن بشیم
 امکان نداره باردارباشه...نه:مامان
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بعدازنوشتن ازمایش راهی بیمارستان شدیم توی راه هیچ ....یادچرااحتمالش خیلی ز :دکتر
بعدازدادن ازمایش راه افتادیم سمت خونه ....کس حرفی نزدهرکدوم به نوعی توی فکربودیم
 بایدتافرداک جوابش اماده میشودصبرمیکردیم

توچیکارکردی ستاره کی :به محض واردشدنمون به خونه مامان شروع کردبه گریه وگفت
 مگه بابات اذت نخواست تاعروسیتون صبرکنید....بودی اخهههبارضا

ه با رضارابط:باخودم فکرکردم االن بهترین وقت برای گفتن حقیقت برای همین گفتم
 نداشتم 

اصالمیفهمی چی داری میگی توچیکارکردی :مامان هین بلندباالیی کشیدوگفت
 چیکارکردی...ستاره

دروقفل کردم وخودم ...ی مامانم توجه نکردمبلندشدم بسمت اتاقم دویدم به صدازدنها
 وروی تخت انداختم اجازه دادم اشکهام سرازیربشه اینودیگه کجای دلم جاکنم

انقدرتودرگاه خداالتماس کردم واشک ...نه خداخواهش بابام دیگه نمیکنه...یعنی ممکن
 ریختم تاخوابم برد

 مایش رفتیم دکتر،دکتربادیدنبعدازگرفتن از ....صبح روزبعدبابابا راهی ازمایشگاه شدم
باشنیدن این حرف لرزخفیفی به جونم ...حدسم درست شماباردارید:ازمایش گفت

 افتادباشونهای خمیده راه افتادیم سمت خونه
 بیابشین کارت دارم:بارسیدنمون بابا گفت

 روی راحتیهانشستم سرم وتااخرین حدپایین انداختم
 ی رضانیستپدربچت کیه؟؟؟دیروزبه مامانت گفت:بابا

 نمیدونم:باصدای لرزونی گفتم
 گفتم بابای بچت کیه:باباغرید

 به خدانمیدونم:باگریه گفتم
 من تورواین طوری تربیت کردم ک بامردنامحرم بخوابی....بچه کدوم حرم ز  ا د ه :بابا

 وایستا :بلندشدم تاقدم برداشتم صدای بابامتوقفم کرد
 گفتم باکی بودی کصافت:بابابهم نزدیک شدوبادادگفتوایستادم 

 باسیلی ک بابابهم زد صدام توگلوم خفه شد.....نمید:من
 باکی بودی:بابا
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چیکارمیکنی :دومین سیلی ک روصورتم فرودامدمامان دخالت کردوگفت.....نمید:من
 تودخالت نکن شهالبرواتاقت:بابابرای اولین بارسرمامان دادزدوگفت...فربد
 ن اشکهاش جاری شدوحرفی نزدماما
 مثل ادم بگوبابابچت کیه...ادم باکسی ک نمیشناسه نمیخوابه هرزه:بابا
 بخدانمی:من

باسومین سیلی روی زمین افتادم شوری خون وتودهنم حس کردم بابا بانامردی تمام 
لگدهاشوروجسم خستم فرومیاوردونمیدونست چقدردلم ازاین لگدهایی ک برای اولین به 

ری تا فرداوقت دا:خوردشکست ،باباوقتی خسته شدخودشوروی مبل انداخت وگفتتنم می
کیه اگرم  ندونستی،گم میشی برای همیشه بیرون اززندگیم پاکت  ......بگی بابا این ح ر و م

 میکنم ازذهنم وزندگیم من دختر هرزه نمیخوام فهمیدی
نشستم مامان زیربغلم درحالیکه ازدهن ودماغم خون جاری بودخودم وروی زمین کشیدم و

گرفت کمکم کردبلندشم بسمت دستشویی بردم باتکیه به دیواروایستادم صورت پرازخونم 
مامان پشت دردستشویی منتظرم بوددوباره کمکم کردوبرم اتاقم روی تخت ...وشستم 

 به بابات بگوچه اتفاقی افتاده خودت میدونی ک ادم غیرمنطقی نیست:درازکشیدم  مامان
 به خدانمیدونم :کم جاری شدوگفتمدوباره اش
 بترس...بترس ازخشم بابات ستاره:مامان

ااینکه ب:مامان مامان رفت چنددقیقه بعدبایه لیوان اب پرتقال ویه مسکن برگشت وگفت
 میدونم برات خوب نیست ولی بخورتادردبدنت اروم بشه
 چرااین....ندازه بدبختی تاچه ا....بعدازخوردن مسکن پتوروسرم کشیدم وازته دل زار زدم

 حاالبااین بچه ک حتی اسم باباشونمیدونم چیکارکنم ....چندوقت انقدربدمیارم
 خداااایاااا کجاییییی خودتتتت کمکمممم کنننن تووووروووبه بزرگیتتت قسمممم

مامان باچشمای به اشک نشسته اش ....بانوازش دستی البه الی موهام ازخواب بیدارشدم
 بابات کارت داره...مامانبیدارشو:نگام کردوگفت

مامان باغصه نگام ...روی تخت نشستم درتوکل بدنم پیچیدلبم وبه دندون گرفتم
 ..ستاره خواهش میکنم بگوچی شده....بابات خیلی عصبانیه:کردوگفت
به ....به خدابه پیربه پیغمبرنمیدونم....مامان چراباورنمیکنید:من

 باورکنیدنمیدونم...خدانمیدونم
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خوای به بابات چی بگی حسابی عصبانیه ازدیشب چشم روهم پس می:مامان
 چیکارکردی باهامون ستاره این چه اتیشی بودبه زندگیمون انداختی....نذاشته

 ....باصدای دادبابا هردوازجاپریدیم
 قراربوداون دختربی همه چیزوصداکنی نه اینکه خودتم بری وردلش ..کجارفتی شهال

خدابهمون رحم .....ام تازه ازخواب بیدارشدهاالن می:مامان باهول جواب داد
 پاشوعزیزم....کنه

 به کمک مامان رفتم نشیمن
 فکرهاتوکردی:بابا
 بخداخبر:من

 فقط یه اسم ویه نشونی اذت میخوام :بابامیون حرفم پریدوگفت
 به والله نمیدونم...نمیدونم...نمیدونم
خیزخودشوبهم رسوندموهاموتوچنگ گرفت وکشیدسمت درتوهمون حال بابابایه 
م دیگه دختری به اس...دیگه نمیخوام ببینمت...حاالک نمیدونی گمشوازخونم بیرون:گفت

 اززندگیم گمشوبیرون هرزه....ستاره ندارم
پرتم کردتوی حیاط کمرم محکم به لبه پله اصابت کرد،دردتوکل وجودم پیچیداشکم 

ا ک هنوزصدای فریادباب...وبه دندون گرفتم تاازهق هقم گریم جلوگیری کنمسرازیرشدلبم 
ازمامان میخواست منوبندازه بیرون به گوش میرسیدواین عالوه بردردجسمی سوهان 

 میکشیدبه زخم روحیم 
کمی بعدمامان بایه دست لباس برگشت پیشم باگریه کمکم کردلباسهاموبپوشم توهمون 

ول یه کم پ:صبیه اروم شددوباره برگردکیفی دستم دادوگفتبروتهران االن ع:حال گفت
 باگوشیت وگذاشتم این توبروبابات ک اروم شدباهات تماس میگیرم

 مراقب خوت باش..شرمندتم دخترم بروخدابهمرات:پیشونیم وبوسیدوبسمت درهولم داد
 تلنگان لنگان ازدرخونه زدم بیرون،خودم وبه خیابون رسوندم برای اولین تاکسی دس

 بلندکردم وازش خواستم منوبه ترمینال برسونه بی شک برای امروزبلیط هواپیماگیرم نمیومد
توماشین بی توجه به حضورراننده سودایی گریه سردادم راننده باترحم نگام میکردولی مهم 
نبود مهم اغوش بابام بودک ازدستش دادم مهم مادرانه های مامان بودک بی دریغ خرجم 

 مهم ابروی خودم وبابام بودک رفت...ه توشکمم بودمهم بچ...میکرد
 ....تاترمینال بی وقفه گریه کردم
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 بعدازگرفتن بلیط به انتظارساعت حرکت نشستم 
باسوارشدنم حرفهای باباتوسرم اکوشدو من عاجزانه برای طردشدنم اشک ریختم به راستی 

 چقدرغریبانه اشکهای گرمم روی شیشه سرداتوبوس فرودمیامد
مطمئنادرخوابگاه وبستن وراهم نمیدن کاش کارت ...بودک رسیدم حاالکجابرم اخرشب

شناسایی همرام بودومیرفتم هتلی مسافرخونه ای روی نیمکت ترمینال نشستم باخلوت 
شدن ترمینال وحشت زده ازجام بلندشدم باگرفتن تاکسی راهی خونه عموشدم توی راه 

 جورکنم هیچی بذهنم خسته ام نرسید هرچی فکرکردم بهانه ای برای امدن بی موقعم
 باتوقف ماشین پیاده شدم وزنگ دروفشردم

زنگ ایفون وفشردم دربدون هیچ حرفی بازشدباتردیدپابه حیاط ویالیی خونه عموگذاشتم 
 طول حیاط تاخونه روباقدمهای اهسته طی کردم عمووزن عموبهمراه تیناجلودرمنتظرم بودن 

 خوش امدی عمو:به خودش امدوگفتتعجب وتوچشماش وخوندم عموزودتر
 سالم خوبید...سعی کردم لبخندبزنم

 ممنون گلم خودت چطوری مامان باباخوبن...سالم به روی ماهت:زن عمو
 دنسالم رسون...ممنون:باشنیدن مامان بابااشک توچشمام حلقه زدباصدای لرزونی گفتم

 بیاتوعزیزم:عمو
 بهمراه خانواده عموواردخونه شدم 

ببخشیداین موقع مزاحم شدم تازه رسیدم درخوابگاه وبستن :روبه عموگفتم بعدازنشستن
 کارت شناسایی هم همرام نبودبرم هتل
 بازازاین حرفهازدی:عموچشم غره ایی بهم رفت وگفت

بادستهای لرزونم فنجون چایی ....تاخواستم تشکرکنم زن عموسینی چای روجلوم گرفت
 روبرداشتم وتشکرکردم
 شام خوردی :عموروبهم کردوگفت

 ممنون عموجون توراه یه چیزی خوردم:بااینکه ازدیشب چیزی نخورده بودم گفتم
 بعدازخوردن چای باتینابه اتاقم رفتم

 ؟چت شده ستاره؟؟...تصادف کردی....اینجاچیکارمیکنی:وقتی رسیدیم تینابهم توپید
اشکهام سرازیرشدتینابهم نزدیک شدوبغلم کردسرروی شونش گذاشتم وضجه 

تیناکمرم ونوازش کردوبسمت تخت بردم منونشوندروی تخت خودشم کنارم نشست ....مزد
 چت شده خواهری:دستهای سردم وتودستهای گرمش گرفت وگفت
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 حامله ام...حا....من..م...هیع.....تینا...تی:من
 مادر پدرت فهمیدن:تینابی حرف زل زدبه چشمام وگفت

خونه انداختم ...از...منوزد..من...بابام:وچندبارتکون دادم وباگریه ادامه دادمسرم 
میفهمی بابام گریه اجازه ادامه صحبت وازم گرفت دستم ..تینا بابام طردم کرد....بیرون

 جلوی صورتم گرفتم وازته دل زار زدم
دهنم  هتینارفت چنددقیقه بعدبایه لیوان اب برگشت چندقطره ازش وخوردم شیرینیش ب

کن میشه یه مس:مزه دادونصفش بیشترشوخوردم وروی تخت درازکشیدم روبه تیناگفتم
 بهم بدی 

 ...االن میارم:تیناباترحم نگام کردوگفت
 واقعاترحم انگیزشده بودم!!!امااالن....یه زمان ازنگاهای ترحم امیز متنفربودم

وباره روی تخت تینابالیوان اب دیگه ای برگشت مسکن وداددستم بعدازخوردنش د
 درازکشیدم

غصه نخورعزیزم خدابزرگ همه :تینا کنارم درازکشیددرحالیکه دستمونوازش میکردگفت
 چیزدرست میشه باباتم وقتی عصبانیتش بخوابه پشیمون میشه

ی ول...کاش....کاش حقیقت همین بودک تینامیگفت....کاش حرفهای تیناواقعیت داشت
 ....افسوس ک حقیقت چیزدیگه ایه

 
م دمای ظهربودازخواب بیدارشدم بعدازشستن دست وصورتم وخوردن صبحانه میخواستم د

 ستاره جان صبرکن عموت زودمیادکارت داره:برم خوابگاه ک زن عموگفت
عموقبل ظهربرگشت وازم خواست برم به ....باکمک کردن به زن عموخودم مشغول کردم

 ....اتاقش
 چرا زودتربهم نگفتی:وگفتچنددقیقه بعدرفتم اتاق عموبعدازنشستن عم

 چی رو:متعجب ازاین سوالش گفتم
همون چیزیکه باعث شده ...همون چیزیکه باعث شددیشب بااون وضع بیای اینجا:عمو

 انطورضجه بزنی
ک بهش ...دخترگلم ادم نبایداز ت ج ا و:عموادامه داد....سرم وتااخرین حدپایین انداختم

 رت مخفیش میکردیحداقل نبایدازپدرماد...شده خجالت بکشه
 تمام وجودم لرزه افتادنگاموباالاوردم به چشمای عمودوختم......باشنیدن کلمه ت ج
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 اینطوری نگام نکن دیشب ک گریت ودیدم تیناروتحت فشارگذاشتم:عمو
اینباردوستم اسرارم وفاش کردنفهمیدم چطوراز اون اتاق ....دوباره ازپشت خنجرخوردم
وقتی به خودم امدم توخیابون درحال دویدن بودم انقدردویدم ...وبعدازاون خونه زدم بیرون

تاپاهام به ذق ذق افتادوگلوم ازفرط خشکی به سرفه باپشتی خمیده کنارجدول خیابون سرفه 
 میکردم وقطرهای خون جاری از دهنم وداخل جوی میریختم

 کردم به اشکهای جاری ازچشمم ک تازیرچونم واز انجاداخل جوی میچکیدنگاه کردم سعی
طوری شایدمیخواست این...شدت اشکهاموبیشترتاموجهای ایجادشده براثراشکم بیشتربشه

 خودم ومجازات کنم
انقدرکنارهمون جوی نشستم وگریه کردم تاهواتاریک شدبه اجبارباپای پیاده مسیرخوابگاه 

 ودرپیش گرفتم
ی انداختم کمیکساعتی توی راه بودم به محض ورودم به سالن خوابگاه،خودم روی نیمکت 

به پاهای خستم استراحت دادم بعدبسمت اتاقم رفتم حوله ولباسهاموبرداشتمو خودم به 
حموم رسوندم بعدازگرفتن یه دوش حسابی به تختم پناه بردم باارزوی بیدارشدن ازخواب 

 ودیدن این کابوس وحشتناک چشم روی هم گذاشتم
ی برداشتن پول به عابربانک لباسهاموپوشیدم و برا.....صبح زودازخواب بیدارشدم

ی ازدرون فروریختم براست...وقتی رسیدم وباکارتهای بالک شده برخوردم شکستم....رفتم
 بابام طردم کرده بودکارتهای مسدودم به این واقعیت تلخ دامن میزدن

سرخورده راه افتادم سمت خوابگاه خودم وبه اتاقم رسوندم کیفهای پولموزیرو روکردم  فقط 
م خیلی کم بودبرای ادامه زندگی بایدکارمیکرد.....سیصدهزارتومن پول نقدگیربیارمتونستم 

 ....تواین فکرهاغرق بودم ک درباتقه ای بازشدوتیناوارداتاق شد....اماکجاوچطور
بی توجه بهش به نقطه ای خیره شدم تیناکنارم روی تخت نشست وباانگشتهای دستش 

 ازم دلخوری:مشغول بازی شد
بخداتقصیرمن نبودعموفهمیده کتک خوردی یعنی جای سیلی :ادامه داد....مجوابی نداد

روصورتت تابلِو،وقتی گریهای دیشبتم دیددیگه ول کن نبودمنم دیدم اگه بگم خودتم بی 
 شده .....بهت ت ج ا:تقصیرنبودی زشته برای همین گفتم

جان عزیزت باهام ....ستاره خواهش میکنم یه چیزی بگو:نگام کردوگفت
 توروخداجان بابات...هرنکنق
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چرا جون :تاجون بابام قسم خوردداغ کردم وازجام بلندشدم روبه روش وایستادم وگفتم
قی به چ ح..چقلیم وکردی بس نبودحاالامدی نمک بپاشی به زخمم...باباموقسم میخوری 

اصالموقع گفتن داستان سرهمیت فکرابروی من بودی؟؟اصال ...رازموپیش عموفاش کردی
چرادارم انقدرسخت ...ودت فکرکردی ستاره چطورچطوربایدتوچشمای عمونگاه کنهپیش خ

حاالتواین شهربه این بزرگی بی کس ....چرا ازهمه جارونده شدم....تاوان گناهم وپس میدم
 خداچراجونم ونمیگیره راحتم کنه....وبدونه پشت وپناه غلطی بکنم

تیناکنارم نشست سرم تواغوش کشیدوهمراهم ....دوزانونشستم وگریه ام وازسرگرفتمروی 
گریه کردانقدرفشارعصبی روم بودک نتونستم تیناروپس بزنم توی این بی کسی تینا 

 تنهاکسم حساب میشود
انقدرگریه کردم تابی حال توبغل تیناافتادم تینازیربازوم گرفت کمکم کردروی تخت 

 ....درازبکشم
************************** 

 باصدازدنهای تیناچشم بازکردم
 پاشوعزیزدلم یکم غذابخورازپاافتادی این چندروز:تینابادیدن چشمای بازم گفت

بعدازخوردن سوپ تازه متوجه انرژی ک به ....روی تخت نشستم تیناکاسه سوپی بدستم داد
 بدنم واردکردشدم 

یگه بایدبرم خودت ک میدونی موندم من د:تینابعدازبردن کاسه سوپ برگشت وگفت
 اینجاخالف مقررات

کمی سرم وپایین انداختم ...ممنونم تیناببخش خیلی بهت زحمت دادم....میدونم گلم:من
 بابت حرفهاصبحم متاسفام خودت ک میدونی این:وادامه دادم

نمیخوادادامه بدی اگه قرارکسی عذرخواهی کنه اون منم نه :تیناوسط حرف پریدوگفت
 ونم بخاطرگفتن اون حرفهابه عموتوا

ددقیقه چن.....تیناپیشونیم وبوسیدتاخواست بره باصدای یاالله گویان کسی متوقف شد
بعدعمووارداتاق شدهم اتاقی هام بادیدن رییئس دانشگاه ازاتاق زدن بیرون 

پس بگوبادوستت دارید دردودل ....شماهم اینجاییدتیناخانم:عموروکردسمت تیناوگفت
 ن بدبخت وگرفتیدبه بادفوش ک وقت نداری موبایلت وجواب بدی؟؟؟؟میکنیدوم

تیناطبق عادت همیشگیش سرش وانداخت پایین و باانگشتهای دست مشغول بازی 
من غلط بکنم به شمافوش بدم ستاره خوابیده بودگوشی وگذاشتم روسایلنت تااگه زنگ :شد

 خوردبیدارش نکنه
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 !!!گرانت میشیمیه لحظه هم پیش خودت فکرنکردی مان:عمو
چرابه فائزگفتی میری خرید؟؟میدونی فائزوامیدوقتی پیدات نکردن چ حالی 

 !!!فکرمنوفائزرونمیکنی حداقل بفکرشوهرت باش...شدن
 ببخشیداصالمتوجه گذرزمان نشدم تازه میخواستم برگردم:تینا

 !!تازه میخواسته بیاد:پوزخندی زد...عموخسته نباشی
 معذرت میخوام:زیدگفتتیناباصدایی ک ازبغض میلر

بروپایین ....ازمن نخواه ازامیدبخواه ک برای پیداکردنت شهر رو زیرو روکرد:عمو
 امیدتوماشین منتظرته

کاش میتونستم ازتینادفاع کنم ولی انقدرازعموخجالت میکشیدم ک توان سربلندکردم 
 نداشتم چه برسه به حرف زدن

 کن بیاپایین منتظرموسایل موردنیازت وجمع :بعدازرفتن تیناعموگفت
 عمومزاح...نه:من
حرف نزن ستاره انقدرازدست توتینا عصبانیم ک بازور کتک ببرمت پس نه اعصاب :عمو

 منوخوردکن نه خودت وخسته کن برای یکبارم شده حرف گوش کن دختر
 انقدرقاطع حرف زدک نتونستم مخالفتی بکنم

 پایین منتظرمزودبیا :چندثانیه بعدگفت..عموباعصبانیت بهم خیره شد
عموتوی ماشین ...بعدازرفتن عموکمی خرت وپرت داخل کولم جادادم واماده رفتن شدم

 انتظارم ومیکشیدبیحرف سوارماشینش شدم 
توی راه هردوسکوت ترجیح دادیم،وقتی رسیدیم استرس بدی وجودم واحاطه کردفکرکردن 

 دبه اینکه زن عمو وامیدهمه چیزومیدونن به این استرس دامن میز 
بازانوهای لرزون پابه خونه گذاشتم بعدازسالم واحوال پرسی کنارتیناروی مبل 

سکوت بعدی توخونه حکم فرمابودچندی بعدزن عموهمه روبه میزشام ...دونفرنشستم
 دعوت کرد

 انقدرجوسنگین بودک جرات نکردم بگم غذاخوردم وسیرم
 ردیم وظرفهاروتوماشینبه هرحال سعی کردم چندقاشق بخورم بعدازشام باتینامیزجمع ک

 ظرفشویی چیدیم 
 تینابعدازریختن چندفنجون چای رفت به نشیمن منم پشت سرش راه افتادم
 عمو وزن عموتنهابودن مثل اینکه امیدخسته بودوبرای استراحت به اتاقش رفته



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا حاجی زاده –قسم هم 

      

 
49 

نموندیم وبسمت راهرویی ک به اتاقهاختم میشود رفتیم قبل ازاینکه تینابره به منوتیناهم 
 اتاق امیددستش وگرفتم وکشیدم به اتاقم

  ...دستم و ول کن کندیش..چته روانی:تینا
یعنی ادرس دکتری ک خواهرت امدپیش ..چیزه اون ..میگم...چیزه تینا...ببخشید:من

 شوداری
 که تینابه کمکمش باردارشدهمونی:تینامشکوک نگام کردوگفت

 !!!اره همون ومیگم...اره:من
 دارم ولی میخوای چیکار؟؟:تینا
 خب معلومه میخوام برم پیشش تاازدست این بچه خالص شم:من
 نکن عوارض بارداریه؟؟؟...دیوانه شدی ستاره:تینا
 من ک نمیتونم یه بچه بی پدروبدنیابیارم .....چرت نگوتینا:من

 اینم حرفیه:تیناکمی فکرکردوگفت
 فرداصبح حاضرشوباهم بریم پیشش

 !!فقط...باشه:من
 فقط چی؟؟؟...چی شدپس:تینامنتظرنگام کردوقتی دیددست دست میکنم گفت

فقط من پول ندارم یعنی دارم ولی نمیتونم خرج کنم تازمانیکه کارپیدانکردم بایدکمی :من
 قناعت کنم

 اخه بابام کارتهامومسدودکرده
 مشکلی نداره عزیزم من بهت قرض میدم:تینابادلسوزی گفت

 میدونستم ازعمدگفت قرض میدم تامعذب نشم وخجالت نکشم
بعدازرفتن تیناروی تخت درازکشیدم انقدربه اینده نامعلومم ...بالبخندازش تشکرکردم

 فکرکردم تاچشمام گرم شدتواغوش خواب فرورفتم
**************************** 

اده شدم وهمراه تینارفتم به مطب دکتر،منشی ک ازدوستای صبح بعدازخوردن صبحانه ام
 ....تینابودمارومابین مریض فرستاد داخل

بااینکه خالف قانون ومن هیچ عالقه ای به :دکتربعدازشنیدن داستان ساختگی تیناگفت
 انجامش ندارم ولی بخاطرشرایطتون ولطفی ک خانواده معینی بهم داشتن قبول میکنم

 .....تودربیاروروی تخت درازبکش تاوضعیت توچک کنملطفابلندشومانتو 
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بعدازدرازکشیدنم دکترامدولباسم دادباالماده ژل مانندی ریخت روی شکمم ودستگاهی 
بادیدنش قلبم ضربان گرفت ...روش حرکت داد،توی مانیتورروبرم جنینی نمایان شد

ل درحال رشدبرام قابواشکهام بدونه اجازه جاری شد،باوراینکه یکی ازگوشت وخونم توبدنم 
 هضم نبود

همه چیزخوب :دکتربعدازمعاینه گفت...انگاربادیدنش حس مادرانم به غلیان افتاد
 ونرمال،برای سقط اماده شم

کلمه سقط مثل ناقوس کلیساچندبارتوذهنم تکرارشدباچشمای گریونم به دکترخیره شدم 
م پوشیدم وازجلوی بلندشدم مانتو....نمیخوام بچم وسقط کنم...پشیمون شدم:وگفتم

 جلودروایستادم.....چشمای بهت زده تیناگذشتم بانهاییت سرعتم ازساختمان زدبیرون
کمی ازش وخوردم حالم ک ...کمی بعدتینا امدوبطری ابی داددستم....تانفسم جابیاد

 جاامدباگرفتن تاکسی خودمون وبه خونه رسوندیم
شدبسمتمون امدوبااخم  به محض خارج شدنمون ازتاکسی امیدم ازماشینش پیاده

 کجابودید:گفت
 رفته بودیم دنبال کاربرای ستاره:تینا

الزم نکرده بگردی دنبال کارخودم توشرکت یه کاری :امیدباهمون اخمش نگام کردوگفت
 برات دست وپامیکنم
امیدروی نیم ست کناراتاق نشسته ...باتینارفتیم به اتاقش....زدبعدازناهارامیدصدام 

 تینا کنارامیدخودش وجادادمن روبروش نشستم...بود
 حاالقرارچیکارکنی...صبح دنبال کارمیگشتی:امید
 مهم پولشِ ک بهش احتیاج دارم..هرکاری باشه مهم نیست:من

 هرکاری باشه مهم نییسستت:امیدپوزخندی زدوگفت
چراباهام ...امیدمشکل؟؟ کجاست:ش شدم لبم وبه دندون گرفتم وگفتممتوجه منظور 
 سرسنگین شدی

چون خواهروبرادرهیچ چیزوازهم ...چون غریبه ایم :چراازحرفم وانقدر بد برداشت کردی امید
 !!قایم نمیکنن

 چیکارکنم ببخشیم؟؟:من
دازندش برسه بخاگردستم به اون نامرد....نمیدونم ستاره دلم وشکوندی چرابهم نگفتی:امید
 !!نمیزارم
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 اخه چی میگفتم؟....درکم کن امید:من
 مهم نیست خودت وناراحت نکن:امید

ببین ستاره چندماه پیش طراحِ داخلیمون خواست یه دستیاربراش استخدام 
اماخودت ک خوب میدونی به هرکسی نمیتونیم اعتمادکنیم چون ممکن طرحهاروکپی ...کنیم

ازتیناخواستم بیادشاغل شه قبول نکردحاالک تودنبال  کنه برای همین چندوقِت پیش
 کارمیگردی رشتتم طراحیه بهتربیایی شرکت خودمون مشغول شی

این :باذوق دستم وبهم کوبیدم وگفتم....اگربگم درحال ذوق مرگ شدن بودم دروغ نگفتم
 ازکی میتونم شروع کنم...عالیههه
ت اگرم شدوخداخواست ازفردامیتونی بااروین حرف زدم غروب بیابرای اشنایی وصحب:امید
 کارکنی

 باشه پس غروب باتینامیام شرکت:ازجام بلندشدم وگفتم
 منتظرتونیم:امیدسری تکون دادوگفت

ازاتاق زدم بیرون خداروشکرتوکمترین زمان ممکن کارپیداکردم اونم کاری ک موبوط به 
 رشته ام

چقدرتیناسربه سرم گذاشت  تاغروب ازذوقم همه کاری میکردم ویه جابندنبودم بماندک
 ....وبهم خندید

 غروب باتینابه شرکت رفتیم
 امیدتواتاقش منتظرمون بودبعدازسفارش قهوه شریکش امدبلندشدم وبرگشتم سمت در
ازدیدن اشنای غریبه روبروم شوکه شدم مبهوت بهش چشم دوختم چطورباورکنم تودنیا به 

 همچین شرایطی دارم این بزرگی دوباره سرراهش قرارگرفتم اونم وقتی
 باصدای امیدچشم ازش گرفتم ناامیدراه افتادم سمت درکه صداش متوقفم کرد

 کجاخانم مگه برای کارنیومدید؟؟؟
خدایاخواهش میکنم منویادش نیادصدتاصلوات ....باتعجب نگاش کردم یعنی منونشناخته

 نه هزارتا نزرمیکنم منونشناسه
 باصدازدن اسمم توسط تینابرگشتم سمتش

 نمیخوای بشینی :تینا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا حاجی زاده –قسم هم 

      

 
52 

روی مبل کنارتینانشستم سرم وانداختم پایین تانتونه بشناسم واقعاخنده ....چرا..چ:من
داربودبااینکه میدونستم حتی اگرامروزنشناخته باشم فردامیشناسه ولی به حرف عقلم ک 

 ....کامالاشتباه فرمان میدادعمل میکردم
 اروین 

 ....یه دستیاربرای طراح داخلیمون پیداکرده:تماس گرفت وگفتبعدازظهرامیدباهام 
ازچشمام بیشتربهش اعتماددارم جای خواهرنداشتمه :وقتی ازش پرسیدم مورداعتمادِگفت

 درضمن رشتشم طراحیه
 ....بهش بگوغروب بیادبرای اشنایی بیشترو:خوشحال ازحل این مشکل گفتم

شرکت رسیدم انقدرسرم شلوغ بودک  بعدازخواحافظی ازامیدبه کارهای عقب افتاده
درزدم بااجازه ...نفهمیدم کی غروب شدبایاداوری منشی برای قرارم به اتاق امیدرفتم

ورودش داخل شدم دوتاخانم روی مبل پشت به درنشسته بودن بااولیش ک نامزده 
رای ب...امیدبودوچندباری دیده بودمش سالم واحوال پرسی کردم برگشتم سمت اون یکی

اره باوراینکه دوب....حظه نفس توسینه ام حبس شدضربان قلبم به اوج خودش رسیدچندل
من ..لی نهو..شایدیکیه شبیه به اون....فرشته ای ذهنم وتسخیرکرده میبینم برام سخت بود

 این چهره معصوم واین چشمای زالل مشکی روک غم توش موج میزنه خوب بخاطردارم
 خودم امدم محوچهره زیباش بودک باصدای امیدبه

 چراجلودروایستادی بیابشین
باواردشدنم به اتاق ستاره بسمت در رفت میدونستم منوشناخته وازکارکردن اینجا 

 کجا خانم مگه نیومدیدبرای کار؟؟؟:ناامیدشده برای همین پیش دستی کردم وگفتم
نمیدونم چقدرگذشته بودوتوعمق ....به چشمام خیره شدبرق چشماش ازدیدم دوزنموند

 ....ماش غرق بودم ک باصدای نامزدامیدچشم ازش گرفتمچش
 نمیخوای بشینی...ستاره

پس حدسم درست بوداسمش ستاره درست مثل خودش اسمشم زیباست توفکراسم 
زیباش بودم ک باصداش قلبم لرزیدچقدرظریف حرف میزدبالذت گوش سپردم به صداش 

ابدارچی )عموکاظم بعدازنشستنمون....انگاربهترین ملودی عمرم وگوش میکردم
عمواگه :باسینی محتوای قهوه واردشدبه همه تعارف کردبه ستاره ک رسیدامیدگفت(شرکت

 زحمتی نیست برای ستاره چای بیار
 الزم نیست زحمتشون بدی همین ومیخورم:ستاره
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 تینامیگفت دکترگفته قهوه برات خوب نیست:امید
برای یه لحظه هم ...زیرشدنمیدونم چراباحرفی ک امیدزدلپهاش گل انداخت وسربه 

 نمیتونستم ازش چشم بردارم
درموردکار،حقوق ومزایاش ....بعدازخوردن قهوم کمی تمرکزکردمو شروع کردم به صحبت

یعنی من گفتم اونم باسری پایین پذیرفت،بعدازامضاء قراردادعزم رفتن ...باهم حرف زدیم
 کردن

م تکون بخوره درست مثل ادمی ک وایکه چقدرازرفتنشون دلم گرفت دوست نداشتم ازکنار 
باچهره دمغ ازشون خداحافظی ....بعدازپیداکردش شیءباارزشش اونوازخودش جدانمیکنه

 کردم وبه اتاقم امدم
اصالوایستاببینم توچت شده اروین چرابایدازرفتنشون ناراحت وازامدنشون ....کاش نمیرفتن 
ازخودبی خودت  چراصداش....چراازدیدن چشماش قلبت میلرزه...خوشحال شی

به خودت بیااروین یه غلطی ....چرافکرکردن بهش شده همدم شبهای تنهاییت....میکنه
کردی تمام شدرفت میدونی اگه امیدبفهمه باکسی ک جای خواهرشِ بودی وهنوزبهش 

ولی من بی ...فکرمیکنی چیکارمیکنه؟؟؟بی شک قیددوستیمون ومیزنه
اره جون ...م ازخونه بندازمش بیرونخودش خواست حتی من سعی کرد...تقصیربودم

 نمیدونم...نمیدونم...نمیدونم...خودت اون خواست توچرامغلوبش شدی
خسته ازدرگیری ذهنیم دست توموهام فروکردم باقدرت بسمت عقب کشیدمشون بااین 

اماافسوس ستاره خیلی وقته ....کارمیخواستم فکرهای مزخرف توی سرم وبیرون بریزم 
خسته ازفکرکردن کیف وسوییچ موبرداشتم ...نروایی میکنهتوقلمروذهنم فرما

 ....وبعدازخداحافظی ازامیدراهی خونه شدم
 ستاره

روبهم معرفی کردورفت  (طراح داخلی)امیداقای مرادی ...صبح زودباامیدبه شرکت رفتیم
اقای مرادی منوبه سمت اتاقش راهنمایی کردوطرحهای جدیدوبهم .سراغ کارهای خودش

نم میتو:زم خواست کارهای گرافیکی شوانجام بدم بعدازبرداشتن طرحهاگفتنشون دادوا
 تواتاق کناری ک امیددیروزدستورداده برام اماده کنن مشغول شم

ظهرم امیدامدوصدام زدتابرای ناهاربه ...تاظهرسعی کردم کارهاموبه نحواحسنت انجام بدم
 سلف بریم
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دست امدپیشمون صندلی روبرم بیرون داشتیم ناهارمیخوردیم ک اقای نیک ایین بشقاب ب
 اقاامیدنامردامروزخواهرت امده منوصدانکردی..به به:کشیدونشست گفت
 توهم کم روپیدام نکردی ودوباره بهم نچسبیدی:امیدلبخندی زدوگفت

 شماخوبیدستاره خانم:روبه من کردوگفت....باعث افتخارت من کنارت بشینم:نیک ایین
نقدرواضح یه حالی شدم قلبم دیوانه واربه قفسه سینم باشنیدن اسمم ازدهنش اونم ای

 ممنون شماچطوریید:باصدای لرزونی ک ناشی ازهیجان بودجواب دادم...میکوبید
 چ خبرکاراخوب پیش میره...شکربدنیستم:نیک ایین

 نکنه شناختم...چرا ولم نمیکنه چراباهام حرف میزنه
 چرارنگت پریده...ستاره خوبی:امید
 خوبم اگه اجازه بدیدمن برم ...هیچی..ه:من
 چیزی ک نخوردی:امید
 نمیخورم دیگه،سیرشدم:من

 نکنه حضورم اذیتتون میکنه:نیک ایین
 لعنت بهت ستاره ک انقدرضایع بازی درمیاری

 اگه اجازه بدیدبرم به کارام برسم...این چ حرفیه فقط سیرشدم...نه...نه:باهول گفتم
 دالبته بفرمایی:نیک ایین
 کارت تموم شدبیااتاقم باهم بریم:امید

ه بااسانسورخودم وبه طبق...بالبخندسری تکون دادم وباگفتن بااجازه ی ازسلف خارج شدم
باالرسوندم به اتاقم پناه بردم دروبستم وبهش تکیه دادم تمام وجودم ازهیجان 
 وایی...میلرزیددستهای سردم وتوی هم قاب کردم وفکرموسوق دادم سمت اروین

اگرتاحاالنشناخته باشم بااین سوتیایی که من میدم حتمابهم ...خداچقدرسوتی میدم پیشش
 واییی چقدرم صداش گرم ودلنشین....شک میکنه

 پوفی میکشم وبسمت میزکارم میرم لب تابموبازمیکنم ودوباره مشغول به کارمیشم
یدرفتم تقه ای ب بعدبسمت اتاق ام....تاعصرطرحهاروتموم کردم وتحویل اقای مرادی دادم

 خسته نباشی تازه میخواستم بیام دنبالت:دربازشدوامیدامدبیرون گفت...درزدم
 مرسی توهم خسته نباشی:من
 بیابا اروین خبربدیم بعدبریم...سالمت باشی عزیزم:امید
 توبرومن اینجامنتظرمیمونم...اممم:من
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 تواروین ومیشناسی ستاره؟؟:امیدمشکوک نگام کردوگفت
 ازکجابایدبشناسم...نه معلومه ک:من
 پس چرا ازش فرارمیکنی:امید
باامیدبه اتاق اروین رفتیم بعدازخداحافظی ....اصالبیابریم!!چرا بزرگش میکنی امید...وا:من

 ازش راه افتادیم سمت پارکینگ
 توماشین باامیدازهردری حرف زدیم طوری ک نفهمیدم مسیرکی طی شد

بعدازشام عمواحضارم کردبه ...وسفیدبزنمتوخونه زن عموتینانزاشتن دست به سیاه 
 ازاین احضارحس خوبی نداشتم راستش ته دلم ترسی لونه کرده بود...اتاقش

ستاره جان خودت خوب میدونی :باپاهای لرزون وارداتاق شدم بعدازنشستنم عموگفت
اندازه دخترنداشتم دوستت دارم پس میخوام منوجای پدرت بدونی وبه حرفهام خوب گوش 

 البته اعتمادکنیبدی و
 

 بزارمن حرفهاموبزنم توگوش:تاامدم حرف بزنم عمودستشوبه عالمت سکوت باالبردوگفت
 کن بعدتوحرف بزن من گوش میکنم

 بفرماییدمن سرا پاگوشم:من
 چ فکری برای اینده خودت وبچت داری...بی مقدمه میرم سراصل مطلب:عمو

 نمیدونم:باخجالت گفتم
حرفها دخالت نیست فقط میخوام راهنماییت کنم پس  ببین دخترم قصدم ازاین:عمو

اگه بخوای نگهش داری ک بنظرم بهترین کاروانجام میدی من کمکت ...برداشت اشتباه نکن
میکنم همه جوره ازطرف من ساپورتی دلم نمیخوادحاالک بابات عصبانیه خودتوتنهاوبی کس 

 حس کنی وتصمیم اشتباه بگیری من همه جوره پشتتم 
میخوای بندازیش فائزدکترخوب سراغ داره باهاش برو وتادیرنشده کارویکسره کن  وامااگه

 چندوقتم اینجابمون تاحالت خوب شه
 دوست ندارم ازدستش بدم ولی من:چشمام بستم به قلبم رجوع کردوروبه عمومنتظرگفتم
 چطوربی پدربزرگش کنم...ازدواج نکردم چطورمیتونم برا بچم شناسنامه بگیرم

توفقط تصمیمت وبگیربقیه کارهاروبسپردست من درست :عمولبخنددلنشینی زدوگفت
پدرنداره درست بابات االن عصبانیه وطردت کرده ولی من ک نمردم اگه قابل بدونی برای 
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ازبابت شناسنامه هم خیالت راحت منوامیدیه فکری ....توپدروبرای بچت پدربزرگ بشم
 میکنیم

ی این سه سال درحقم پدری کردین االنم بااین حمایتتون تو:باچشمای لبریزازاشک گفتم
 پدری رودرحقم تمام میکنید

 موقعیکه یه تکیه گاه مثل شماوامیددارمدلیلی نمیبینم برای ازبین بردن تکه ای ازوجودم
رشدن تصمیم درستی گرفتی ماد...پس متدرشدنت مبارک:عموجلوامدپیشونیم وبوسیدوگفت
یب هرکس نمیشه پس قدرمادرشدنتوبدون وتوراه ازبهترین نعمات خداوندک نص
 پرفرازونشیبش صبرپیشه کن
 ممنون عموجون:سری تکون دادم وگفتم

 به فائزه میسپرم فرداببرت دکتربرای معاینه...خواهش میکنم دخترم:عمو
 ...مرسی عمو اماالزم نیست:من

من کناردرضاگرقرارپدرودخترخوبی باشیم بایدتعارف وبزاری :عمومیون حرفم پریدوگفت
 تاروشن شدن تکلیفت همین جامیمونی

 ولی عمو:من
 هیس همین که گفتم مطمئن باش بعداباپدرت حساب میکنم:عمو
 حاالهم بوبخواب ک خسته ای...هیچ جوردخترخوبی باشی برای من کافیه:عمو
 شب بخیر...چشممم:من
 شب خوش:عمو

 وتخت درازکشیدم دستباخوشحالی وصف نشدنی وارداتاقم شدم بعدازتعویض لباسهام ر
 روی شکمم گذاشتم وبالذت مشغول حرف زدن بابچم شدم

 ااروین******************************
ازصبح ک امدم شرکت ستاره روندیدم دلم میگه به یه بهانه برواتاقش وببینش اماعقلم  

 جلوش میگیره ومیگه اگه بری وبفهمه شناختیش ممکن برای همیشه ازدستش بدی
 قدرفکرم هول وهوش ستاره میچرخیدک نتونستم روی کارهام تمرکز کنمتاظهران

مت به ناچار راه افتادم س...کمی ازظهرگذشته بودوامیدبرای رفتن به سلف نیومده بودسراغم
اتاق امیدوقتی دروبازکردم بااتاق خالی مواجه شدم تازه یادم افتاداحتمال داره باستاره رفته 

 م االن برم میتونم بی دردسرستاره روببینم بافکربه اینکه اگرمن...باشه
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باخوشحالی وارداسانسورشدم طبقه پایین خارج شدم بعدازگرفتن غذام توسالن چشم 
حدسم درست بودستاره باامیدوسطای سالن روی میزچهارنفریی نشسته بودن ....چرخوندم

به :فتمگبهشون نزدیک شدم صندلی روبروی ستاره روانتخاب کردم وروش نشستم وبه امید
 امروزخواهرت امده منوصدانکردی...اقاامیدنامرد...به
 توهم کم روپیدام نکردی ودوباره بهم نچسبیدی:امید
 باعث افتخارت من کنارت بشینم:من

 شماخوبیدستاره خانم؟؟؟:روبه ستاره نگران گفتم
 ممنون شماچطورید:باصدای لرزونی جواب داد

 چ خبرکاراخوب پیش میره...شکربدنیستم:من
مکث طوالنی کردپریدن رنگش به وضوح حس میشودانگارازصحبت کردن باهام واهمه 

خدامیدونه چقدراین رنگ ب رنگ شدنش موقع حرف زدن باهام این ترسش به ...داشت
 دلم می نشست چیزیکه لیدا هیچ وقت نداشت

 چرا رنگت پریده...ستاره خوبی:امیدبادیدن مکث طوالنیش گفت
 گه اجازه بدیدمن برم ا...هیچی خوبم..ه:ستاره
 چیزی نخوردی که:امید
 نمیخورم دیگه سیرشدم:ستاره

 نکنه حضورم اذیتتون میکنه:حس کردم حضورم انجااذیتش میکنه برای همین گفتم
 این چه حرفیه فقط سیرشدم اگه اجازه بدیدبرم به کارهام برسم...نه...نه:باهول جواب داد

 البته بفرمایید:من
انگارپنتظربودتااجازه رفتنشوصادرکنم چرا ک بایه بااجازه میزوترک کردتوقع داشتم باتعارفی 

 که کردم بشینه انگارازحضوربی موقعم وحشت داشت
 دیدن ستاره ارومم کرده بودوباتمرکزمشغول کارشدم...بعدازکمی صحبت باامیدبااتاقم رفتم

 ستاره
 چندروزیه ازکارکردنم توشرکت میگذره

راربرای اولین باربااقای مرادی وامیدبه ساختمان سربزنم،بعدازخوردن ناهارراه امروزق
حث ب.......وقتی رسیدیم به تک تک واحدهاسرمیزدیم ودرمورد دیزاین داخلیشون و.افتادیم

میکردیم،به واحداخرکه رسیدیم ازدیدن اروین انجاتعجب کردیم،اروین چیزی به 
میدواقای مرادی دست دادواحوال پرسی کردبه من کارگرساختمان گفت وامدم سمتمون باا
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که رسیدبه دادن سالم خشک وخالیه اکتفاکردکمی تعجب کردم اخه سابقه نداشت 
 انقدرسردباهام برخوردکنه
 ازاین ورا:اروین روبه امیدکردوگفت

 اقای مرادی وستاره میخواستن بیان منم بیکاربودم همراهیشون کردم:امید
 کاش میگفتی کارارومیسپوردم بهت دیگه من نمیومدم:تاروین سری تکون دادوگف

 نه دیگه اشتباه نکن من برای کارنیومدم برای همراهی امدم:امید
ش بادیدن ارتفاع زیاد....خسته ازبحثشون بسمت پنجره رفتم به خیابون نگاهی انداختم

 سرم به دوران افتادوگیج رفت،تمام محتویات معدم به دهانم هجوم اوردبه سمت تک
 درتوی سالن که حدس میزدم دستشویی باشه دویدم 

تموم محتویات معدم وداخل دستشویی نیمه کاره ساختمون باالاوردم خسته وبی حال به 
دیوارپشت سرم تکیه دادم،چنددقیقه بیشترنگذشته بودکه صدای نگران امیدبه گوشم 

 ....خورد
 !!!ستاره....دروبازکن ببینمت....ستاره خوبی:امید

 خوبم امید:ضعیفی گفتم باصدای
 دروبازکن:امید

 باتک شیرابی که انجابوددستشویی روشستم وبیرون امدم
 ....امیدزیزبازومو گرفت وکمکم کردروی صندلی درب وداغون وسط سالن بشینم

 بهتری:امید
 اره خوبم:من
 بشین اینجاتابرات یه بطری اب بیارم:امید

ن بابطری اب معدنی جلوم سری به معنی باشه تکون دادم قبل ازامیداروی
 چتون شدیهو...خوبیدستاره خانم:ظاهرشدوگفت

اخه یکی نیست بگه توبااین ....همچین یهویی هم نبود:امیدقبل ازمن باغرغرجواب داد
 پاشودستت وصورتت وبشوریکم سرحال شی....وضعت میایی چیکار

 نداشت بلندشدم بابطری اب به دستشویی رفتم چون کف سالن پارکت بودوراه ابی
چندمشت اب به صورتم پاشیدم خنکی اب کمی حالم وبهترکردبعدازشستن دهانم رفتم 

 بقیه کجان:بیرون،امیدتنهاجلودرمنتظرم بودباتعجب گفتم
 بهترشدی....اروین کارداشت رفت اقای مرادی هم رفت سراغ کارهای عقب افتادش:امید
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 اره خوبم:من
 خونه کمی استراحت کن رنگت پریدهبیابریم :امید
 شلوغش نکن امیدگفتم که خوبم:من
 ناسالمتی بارداری بهتربیشتراستراحت کنی وبه خودت برسی:امید
 خوبم امیداین چیزاتودوران بارداری طبیعیه نمیخوادنگران باشی:من
 باشه بابامن تسلیم دستم وکشیدوباخودش همراه کرد:امید

 قتی فهمیدحالم بدشده به اتاق فرستادم تااستراحت کنمباامیدبرگشتیم خونه زن عموو
تاروی تخت درازکشیدم متوجه خستگیم شدم نمیدونم چرابااینکه امروزخیلی کارنکرده بودم 

 خستگی به من چیره شده بود
 اروین

چندروزی ازکارکردن ستاره توشرکت میگذره بااینکه دلم بدجورتنگش میشه بااینکه قلبم 
ازش دوری میکنم راستش ازاین دل تنگیها ازاین بهانه گیریهامیترسم  بهانه دیدنشومیگره

دلم نمیخواد برای باردوم دل ببندم اونم به کسی که ازحرف زدن باهام وحشت داره چه 
 ....برسه به

 ....بی خیال فکرکردن شدم پرونده مربوط به ساختمان وبرداشتم وازشرکت بیرون زدم
ردم ازفکرکردن به ستاره امتناء کنم اماحیف که قلبم توماشین باروشن کردن پخش سعی ک

بادیدن .....وذهنم این چیزاحالیش نبودووقت وبی وقت بی اجازه میرفت سراغ ستاره
ساختمان تازه تکمیل روبروم ماشین وپارک کردم سرکارگرتامتوجه حضورم شدبسمتم 

فت ومن بادقت امدبعدازاحوال پرسی باهام واردساختمان شدیم سرکارگرازمشکالت میگ
به واحداخرکه رسیدیم باصدای پای ....اطراف برسی میکردم تاکم وکاستی هاروبرطرف کنم

چندنفربرگشتم سمت درازدیدن ستاره به همراه امیدومرادی شوکه شدم 
یه برای امروزکافیه فرداپس فردامیام برای انجام بق:اینااینجاچیکارمیکن؟؟؟ به سرگارگرگفتم

بامرادی وامیددست دادم واحوال پرسی کردم طبق قولی که بخودم کارها بسمتشون رفتم 
 داده بودم به ستاره تنهایه سالم دادم

 ازاین ورا:روبه امیدگفتم
 اقای مرادی وستاره میومدن منم بیکاربودم گفتم همراهیشون کنم:امید

 کاش میگفتی کارارومیسپردم بهت دیگه خودم نمیومدم:سری تکون دادم وگفتم
 نه دیگه اشتباه برداشت نکن برای همراهی امدم نه کار:گی گفتامیدبالود
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 میمردی توهمراهیت کارا روهم انجام میدادی:من
 دورازجونی خدانکنه ای تودهنت نیست:امیدپس گردنی بهم زدوگفت

 هنوزجواب امیدونداده بودم ستاره دویدسمت دستشویی
کی ازنزدی.....اسمش وصدامیکردامیدم بعدازبیرون امدن ازشوک رفت دنبال به درتقه میزدو

امیدبه ستاره حسودیم شدبااینکه میدونستم امیدنامزدداروعاشقانه دوستش داره ولی باز 
 ازنزدیک بودنش به ستاره راضی نبودم

چنددقیقه بعدستاره بارنگ ورویی پریده ازدستشویی خارج شدامیدزیربغلشوگرفت وبسمت 
شویی دست وصورتش ونشسته برای  میدونستم باشیردست...صندلی داخل سالن برد

همین رفتم پایین ازسرکارگرخواستم بطری ابی تهیه کنه اونم باموتورش رفت،چندثانیه 
بعدچندبطری اب معدنی برگشت بطری روازدست چنگ زدم باباالبرخودم به واحدرسوندم 

 چ تون شدیهو....خوبیدستاره خانم:اب معدنی روجلوش گرفتم وگفتم
اخه یکی نیست بگه توبااین وضعت میایی ...چین یهویی هم نبودهم:امیدزیرلب غرزد

 پاشو برودست وصورتت وبشوریکم سرحال شی....چیکار
 یعنی چه شه؟؟؟چرامیدانقدرنگران حالشه؟؟؟؟

 نکنه مریضِ ...ستاره خانم چشه امید:به محض دورشدن ستاره ازامیدپرسیدم
 یست حامله استنه داداش مریض ن:امیدکالفه دست توموهاش فروکردوگفت

 برای چندلحظه نفس توسینه ام حبس شدیعنی چی؟؟؟
 چطورممکنه تاجایکه میدونم ازدواج نکرده:من
 کرده  ....این نامرد عوضی بهش ت ج ا:امید

قلبم شکست برای باردوم صدای شکستنشوشنیدم انقدرحالم خراب بودکه نتونستم 
 ....خداحافظی کردم وازساختمان زدم بیرونانجاطاقت بیارم ازامیدسرسری 

 اروین
بانهاییت سرعت توی خیابونهابه مقصدنامعلوم میروندم باتارشدن دیدم کناراتوبان نگه 

داشتم شیشه اب معدنی و از صندلی بغل برداشتم وپیاده شدم اشک چشمام وبااب شستم 
 زدم،چررررااااا خدددداااازته دل فریاد....چرا خدا....نگاموباالکشیدم وبه اسمون دوختم
 چرااا دارییی اینطورمجازاتم میکنی

اصالچراان ...چرااابایدحامله باشه؟؟.....چرااا بایه برخودمهرش وبه دلم انداختی؟؟؟
کی اخه از ...دیگه بسمه یکم ارامش میخوام...خسته ام خدا......روزبایدبپره جلوماشین من؟؟
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یت وپاکی ازسروروش میباره باکسی دیگه ای چطورباورکنم دختری که مظلوم....حامله شد
خدایااا چی میشدیه اینباربادلم راه .....اونم نامردی ک حاملش کرده....بوده

به ....چطوروقتی قرارهرروزچشمای مظلومش ومیبینم ...چطورازش دل بکنم....میومدی
 الستیک ماشین تکیه دادم واشک ریختم میگن مردانبایداشک بریزن ولی نمیگن وقتی

 انقدرانجانشستم وبه عشق تازه جونه زده....قلبشون مثل من اتیش میگیره بایدچیکارکنن
تم بالرزی که به بدنم افتادرف...تووجودم فکرکردم تاسیاهی شب جاش وبه سپیدی صبح داد

سمت ماشین استارت زدم راه افتادم تابرسم به خونم به مقصدتنهاییهام تابخزم زیرپتو 
فاقاتوتافراموش کنم دختری که بایه ک نگاه عاشقش شدم حامله وفراموش کنم تمام ات

 است
یک ساعت بعدبه خونم رسیدم بعدازگرفتن یه دوش حسابی دوتاارامبخش خوردم وبه 

ربه انقد.....خزیدن زیرپتوگردنبندستاره رواززیربالشتم بیرون کشیدم ونگاهش کردم
 گردنبندخیره شدم تاچشمام گرم شدوروی هم افتاده

*********************************** 
زیرلب  خرس بی محلی نثارشخص پشت درکردم درک باباز ...باصدای درازخواب بیدارشدم
معلوم هست کجایی مردحسابی ازدیروزرفتی نه زنگ زدی نه :شدن امیدواردخونه شدوگفت

 پیدات شده نمیگی ادم نگران میشه چراگوشیتوجواب نمیدی؟؟؟
افتادم سمت اشپزخانه چای سازوروشن کردم وبرگشتم به  بی توجه به غرغراش راه

 پذیرایی،امیددست ازغرغرکردن کشیده بودوخیره نگام میکرد
 ادم ندیدی؟؟...چیه:من
 بازچی شده نکنه بالیداحرفت شده؟؟؟!!!ادم داغون ندیدم:امید

 جزدروغ چی میتونستم بگم برای همین سرم وتکون دادم
 اخه این زندگیه واسه خودت درست کردی؟؟؟ .اری کی میخوای دست ازسرش برد:امید
 میگی چیکارکنم امید؟؟؟؟:من
من یه پیشنهادخوب برات دارم بااین کارهم میتونی به اون ادم کمک کنی هم خودت :امید

 ومحک بزنی
 درست حرف بزن ببینم چی میگی:من
 اروین
 درست حرف بزن ببینم چی میگی:من
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ش نداشتم دوست دارم وبرات ارزش قائلم برای همین خودت خوب میدونی اندازه دادا:امید
 همچین پیشنهادی بهت میدم
 !!اصل مطلب وبگوامید:خسته ازمقدمه چینی امیدگفتم

 ستاره روک میشناسی:امید
 همونیکه توشرکت مشغول به کارِ :من
 اینم میدونیکه اندازه خواهرنداشتم دوستش دارم....اره:امید
 خب:من
اطرخیانتی که نامزدش بهش میکنه ازش جدامیشه اون روزتاشب حدود دوماه پیش بخ:امید

 ....خونه برنمیگرده شب یه ازخدابیخبربازورسوارماشینش میکنه و
 فهمیدم چی میخوای بگی:من
خالصه االن حاملهِ پدرمادرش تافهمیدن حامله طردش کردن باباش دوست دوران :امید

یم باباتادیدتواین شهرتنهاست وباباش دانشجویی بابا برای همین رابطه دورخانوادگی دار 
طردش کرده زیرپروبالشوگرفت وبهش قول داداگربچه اش ونگه دارازش حماییت میکنه 
چون ستاره ازدواج نکرده گرفتن شناسنامه برای بچش تقریبامحالِ مگراینکه بایه ادم قابل 

 اعتمادبرای چندماه ازدواج کنه
 ودازسرم بیرون زدشوکه به امیدخیره شدم که باجمله اخرش د

باازدواجت هم به اون کمک .....من توروبه عنوان فردقابل اعتمادبه بابا معرفی کردم:امید
میکنی برای بچش شناسنامه بگیرهم خودت ومحک میزنی برای تشکیل یه زندگی درست 

 وحسابی
 هیچ میفهمی چی میگی امیدمن بیام پدربچه یه ازخدابی خبربشم:من
بچه ستاره است درضمن بعدازبدنیا امدن بچه اش بابابرای همیشه اون :امید

 ازکشورخارجشون میکنه اینطوری توهم نمیخوادنگران عواقب بعدش باشی
 چی میگی امیداین کارنشدنیه:من

به حرفهام خوب فکرکن ستاره دخترخوبیه هیچ :امیدبلندشدچندضربه به شونم زدوگفت
 یکنممشکلی برات درست نمیکنه من تضمینش م

 .....اینوگفت وازخونه زدبیرون
 اروین
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 (اامیدباب)چندروزه فکرکردن به ستاره خواب وخوراک برام نزاشته مخصوصاازدیروزکه حاج اقا
امدوازم خواست اگه برام مقدورباستاره ازدواج کنم چون به کسی جزء من نمیتونن 

 ......رگرفتماعتمادکنن منم تورودربایسی قبول کردم یعنی توعمل انجام شده قرا
میترسیدم بهش عادت کنم وجدایی ازش برام ......یه جورایی اززندگی کنارستاره میترسیدم

نمیکردن وحامله نمیشودیه زندگی ....سخت ترازاین بشه مطمئنا اگه بهش ت ج ا 
جدیدوکنارش شروع میکردم اماحاال اعتمادم نسبت بهش صلب شده فکراینکه بایکی دیگه 

 ....وره به جونم افتادهغیرمن بوده مثل خ
وای خدا دارم دیوانه میشم اخه چرا بایدمنوانتخاب کنن واسه ازدواج باهاش،منی که 

 هنوزنمیدونم ستاره رودوست دارم یاازش متنفرم
کالفه ازجام بلندشدم لباسهاموبایه دست کت وشلوارمشکی عوض کردم بعدازبرداشتن 

 .سوییچ وکیفم خونه روترک کردم
اشین ازپارکینگ ودیدن فضای بیرون یه لبخندمحونشست کنج لبم باخارج شدن م

ه ب.چندروزی میشودازخونه بیرون نیومده بودم حال وهوای بیرون یکم روحیه موبهترکرد
شرکت ک رسیدم اول رفتم اتاق امید، امیدباسرووضعی اشفته پشت میزش مشغول بود 

 چه عجب ازخونه زدی بیرون:تامنودیدلبخندی زدوگفت
این چه سرووضعیه واسه خودت درست :لبخندش وبالبخنددادم وگفتمجواب 

 کردی؟؟؟نکنه باتیناخانم دعوات شده؟؟؟
نه بابااون طفلک به هرسازی من میزنم میرقصه دیگه دعوا واسه :امیدتک خنده کردوگفت

 چیمه
 پس چرا مثل ازجنگ برگشته هاشدی:من

ِ :امیدبایه مکث طوالنی جواب داد رقمه راضی به ازدواج هیچ ....مشکل ستاره
 حاضربچش وازدست بده ولی ازدواج نکنه ....نمیشه
 اخه چرامشکلش چیه؟؟؟:من
 نمیدونم فقط بهانه های الکی میگیره:امید

 امده شرکت؟؟:کمی فکرکردم وگفتم
 نه امروزنیاوردمش:امید
 !!میشه منوببری باهاش حرف بزنم شایدراضیش کردم:من

 م امتحانش ضررداشته باشهفکرنکن:امیدباتریدنگام کردوگفت
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 پس من میرم اتاقم موقع رفتن خبرم کن باهام بریم:من
 اروین:امید
 بله:من
 فکرکردن به ستاره نمیزاره کارا روانجام بدم...میشه االن بریم:امید
 اخه من تازه امدم:من
 فردااگه جای بعدازظهرصبح زودبیای کاراحل میشه:امید

 تیکه بارم میکنی:خندیدم وگفتم
اِ وااین حرفهاچیه حاج اقامن غلط :امیدمحکم کوبیدپشت دستش وباصدای دخترونه گفت

 بکنم
 جای مسخره بازی این اطراف وخلوت کن بریم:سری تکون دادم وگفتم

 ای به چشم :امید
 ...باکمک امیدمیزوخلوت کردیم وراه افتادیم

 ک واردپذیرایی شدیمبعدازسالم والی.حاج خانم وتیناخانم به گرمی ازمون استقبال کردن
 دیشب:تیناباچای ازمون پذیرایی کردامیدوقتی سراغ ستاره روگرفت حاج خانم گفت
 تاحاالازاتاق بیرون نیومده صبحی هم لج کرده بودمیخواست بره خوابگاه

 پس قهرکرده:امید
 یه جورایی :حاج خانم اهی کشیدوگفت

 میشه اتاقش ونشونم بدی :بعدازخوردن چای روبه امیدگفتم
همین سالن بگیربرواولین اتاق سمت :حاج خانم وتیناباتعجب نگام میکردن ک امیدگفت

 راست
 ....باتریدقدم برداشتم پشت دراتاقش چندنفس عمیق کشیدم ودرزدم

 اروین
 هرچی منتظرشدم صدای به گوشم نخوردبه ناچاردستگیره روفشردمووارداتاق شدم

 وهاشو توی شکمش جمع کرده بودستاره پشت به در روی تخت درازکشیده بودوزان
تیناچرادست ازسرم برنمیداری؟به خدانه گشنمه،نه تشنمه،نه حالم :باورودم به اتاق گفت

 بده،نه قهرکردم فقط میخوام تنهاباشم،خواهش میکنم تنهام بزار
 پس چرا اینجا غم بادگرفتی؟:بهش نزدیک شدم وگفتم
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کمی نگام  باشنیدن صدام مثل فنرازجاپریدوسیخ نشست روی تخت
 اینجاچیکارمیکنید؟؟؟...ای...شما..ش:کردوگفت

 امدم باهات حرف بزنم:روی تخت نشستم وگفتم
 سرووضعم  مناسب نیست،کاش قبل ازورودتون درمیزدید:سری تواتاق چرخوندوگفت

چیه خجالت :دروکه زدم متاسفانه جواب ندادی پوزخندی زدم وادامه دادم:من
نکنه یادت رفته یه روز وباهام ....ونشناختییعنی میخوای بگی من.....کشیدی
 اون روزازکارت خجالت نکشیدی حاالازاین وضعت خجالت میکشی؟؟....گذروندی

 چندماهته:نگاه دقیقی بهش انداختم وگفتم
 میشه بری بیرون کم کم داری بهم توهین میکنی:ستاره
 واگرنرم:من

 مجبورم من برم:بلندشدوگفت
 نشستن دستشوگرفتمو وادارش کردم به

نگاهی به سرتاپاش انداختم چقدربااین تاپ سفیدوشلوار ادی داس مشکی خواستی شده 
 بود

یهوانگارصدنفربهم گوشزدکردن یادت نره بعدازتویه نامحرم دیگه این تن وبدن 
توکه این کاره بودی چرانیومدی سراغ خودم چراپریدی جلویه ماشین :ودیده،باحرص گفتم

 مخفیش کنی....مجبورشی پشت ت ج ادیگه تااین بالءسرت بیادو
مطمئن باش ادم توعمرش یه بارحماقت میکنه منم یک :باچشمای پرازاشک نگام کردوگفت

باراون روزحماقت کردم وپاش وایستادم این باربهم دست درازی شده وگرنه بازم پای کردم 
 وایمیستادم

 میخوای بگی همه میدونن ماباهم بودیم وبعدبهت دست درازی شدهیعنی :من
 غم چشماش جاشوبه ترس داد

 تاوقتی حرف گوش کن باشی نیازی نیست بترسی من راز دارخوبیم:من
 من نمیترسم توهم اگه حرفی بزنی باید ثابتش کنی:ستاره باجسارت جواب داد

 ازکجامیدونی نمیتونم ثابت کنم:من
 ون ازخودم مطمئنمچ:پوزخندی زدوگفت

یعنی اون گردنبندی ک شبیه قلب وروش پرازنگین :این بارنوبت من بودپوزخندبزنم 
 وداخلشم به التین نوشته ستاره مال تونیست
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 ازکجاپیداش کردی:بابهت وترس بهم خیره شدوباصدای ضعیفی گفت
 فکرکنم موقع رفتن عجله داشتی، جاش گذاشتی...از رومیزعسلیم:من
 خوای ازمچی می:ستاره
 این مسخره بازی وتموکن وبرای ازدواجدباهام خودت واماده کن:من
 تودیگه چرا؟توکه همه چیزومیدونی:ستاره
 چون میدونم میخوام باهام ازدواج کنی تایکی دیگه رومثل منوبدبخت نکنی:من

 میخوای تالفی کنی....مگه من چیکارت کردم:ستاره درحالیکه اشک میریخت گفت
 ف گوش کنی باشی میتونیم این چندماه وباهم بدونه دردسرزندگی کنیماگه دخترحر :من

به چشمام نگاه کردانگارمیخواست صحت حرفم وازچشمام بخونه خسته ازنگاه خیره اش ک 
 ....به هرحال من به بقیه میگم راضی شدی به ازدواج:اتیش میزدبه قلبم گفتم

حافظی ازاهالی خونه راه افتادم باخارج شدن ازاتاق نفسم وسخت بیرون دادم وبعدازخدا
 سمت خونم
 ستاره

روی تخت درازکشیده بودم وبه این فکرمیکردم اروین چرااین چندروزنیامده 
 چراامیدانقدرازاروین پیش من تعریف میکنه ...شرکت

 بفرمایید:باصدای درروی تخت نشستم وگفتم
 خوابیده بودی:عمووارداتاق شدوگفت
 دم بفرماییدداخلنه بیداربو:لبخندی زدم وگفتم

 خوبی عزیزم:عموکنارم روی تخت نشست دستم وپدرانه گرفت وفشردگفت
 شکربدنیستم:من
 یادته بهت گفتم کمکت میکنم برای گرفتن شناسنامه:عمو
 اره یادمه اتفاقی افتاده:من
 ولی کمک من کافی نیست همت خودتم میطلبه...نه:عمو
 یعنی چی:من
یه ادم مورداعتمادسراغ دارم ک میتونه برای چندماه باهات ازدواج کنه اینطوری من :عمو

میتونی راحت برای بچت شناسنامه بگیری بعدم اگرپدرت ازخرشیطون پیاده 
 نشدمیفرستمت المان پیش خواهرم
 باکی؟؟؟...با...ازدواج کنم...از:شوکه به عموخیره شدم وگفتم
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 ل اعتمادیِ نمیخوادنگران باشیاروین دوست امید،ادم خوب وقاب:عمو
 اما من نمیخوام ازدواج کنم:به خودم امدم وگفتم

میدونم برات سخته ولی مجبوری چون تابه حال ازدواج نکردی ودوشیزه حساب میشی :عمو
گرفتن شناسنامه برای بچه ات تقریبامحال درضمن من بااروین صحبت میکنم جزء یه 

 همخونه اذت انتظاری نداشته باشه 
 درهرصورت من حاضرنیستم ازدواج کنم حتی به قیمت ازدست دادن بچم:نم
 بچه شدی ستاره چرالج بازی میکنی من دارم اروین وتاییدمیکنم دیگه چی میخوای:عمو
 هرچیزی غیراز ازدواج:من
 ولی این تنهاراه :عمو
 دوست ندارم به هیچ وجه ازدواج کنم چرامتوجه نیستید...نمیخوام.....نمیخوام:من
 شب خوش....این حرفهارومیزارم پای شوکه شدنت:عمو

بابسته شدن درخودمو روی تخت رهاکردم سرم تااخرین حدداخل بالشت فروبردم،باگریه 
نه این ....دیدن هرروزش کم بودحاالبایدباهاش ازدواج کنم....فریادزدم کی قرار راحت شم

چقدردیگه ....قط نشدچرامثل فیلماورمانهابعدازکتک خوردن بچم س....امکان نداره
 بایدمجازاتم کنی خداااا

 
 باصدای امیدچشماموبازکردم

 خوبی:امید
 جوابشوندادم

 االن قهری:امید
 تواروین وپیشنهاددادی:من
 یه جورایی:امید
 توک میدونستی از اروین خوشم نمیاد...چراقبلش نظرمنونخواستی:من
 کرکنی قابل اعتمادبیشتراز انچه ف....گره این کاربدست اروین بازمیشه:امید
 چون دوستِت اینومیگی من ازاروین خوشم نمیادفرداهم برای سقط اقدام میکن:من
 بچه نشوستاره بچت بزرگ شده وسقطش برات خطرناکِ ....توغلط میکنی:امید
 بدرک نهایتاقراربمیرم راحت شم:من
 االن عصبانیِ به زمان نیازداری تاهضمش کنی...بهتریکم استراحت کنی:امید
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 بروبیرون :من
امیدرفت دوباره گریم وازسرگرفتم بعدازچندساعت چمدونم بیرون کشیدم لباسهاموداخلش 

 جادادم اماده شدم
 کجاعزیزم:ازاتاق زدم بیرون زن عموباهول جلوم وایستادوگفت 
 میخوام برگردم خوابگاه ببخشیداین چندوقت مزاحمتون بودم:من

 خدامرگم بده این چه حرفیه:زن عمو
 وا این چمدون چیه:تیناازاتاق خارج شدوباتعجب گفت

 ستاره میخوادبرگرده خوابگاه:زن عمو
 اتاق خوابگاه تودادن به کسی دیگه ایی به خودت زحمت نده ومثل بچهاقهرنکن:تینا

باغرض به تینانگاه کردم وباحرص رفتم به اتاقم چمدونموگوشه ای رهاکردم وروی تخت 
 ...برم چشم دوختم وفکرکردم تاچشمام گرم شدوروی هم افتاددرازکشیدم انقدربه دیواررو

 ستاره
صدام زدولی من مثل .......ازبعدظهرک بیدارشدم تیناچندبارامدِسراغم وبرای خوردن ناهارو

 بچهالج کردم وازاتاق بیرون نمیرم 
ل صدای درمنوازفکروخیا.به بدبختهام فکرمیکرده به اینکه ازاین به بعدبایدچیکارکنم

 ...دبیرون توجهی نکردم حتمابازم تیناست معلوم نیست اینباربه چ بهانه ی امدهکشون
تیناچرادست ازسرم برنمیداری؟به :ازصدای پاش فهمیدم وارداتاق شده برای همین گفتم

 نه قهرکردم فقط میخوام تنهاباشم...نه حالم بده...نه تشنمه...خدانه گشنمه
پس :م نزدیک میشه تااینکه بحرف امدمنتظربودم بره بیرون ولی حس کردم داربه

 چرااینجاغم بادگرفتی
باشنیدن صدای مردونه ای ک هیچ شباهتی ب صدای امیدوعمونداشت مثل فنرازجام 

 ج...ای...شما..ش:ازدیدن اروین شوکه شدم بالکنت گفتم...پریدم وروی تخت نشستم
 اینجاچیکارمیکنید

 امدم باهات حرف بزنم:اروین روی تخت نشست وگفت
تازه یادم افتادباتاپ جلوش نشستم تواتاق سرچرخوندم بلکه چیزی پیداکنم و بندازم روی 

سرووضعم مناسب نیست کاش قبل ازورودتون :بی هواس گفتم...شونه های برهنه ام
 درمیزدید
 درزدم متاسفانه جواب ندادی:اروین
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یعنی میخوای ....چیه خجالت کشیدی :اروین پوزخندی زدوادامه داد....وای خدا یادم نبود
اون روزازکارهات خجالت ....نکنه یادت رفته  یه روزوباهام گذروندی....بگی منونشناختی

 نکشیدی حاالازاین سرووضعت خجالت میکشی؟؟؟
چقدرزودهمه ....پس شناختم چقدرساده بودم ک فکرمیکردم منوحماقتم وفراموش کرده

کاش میتونست حاالاون ....توسرمچیزوریخت روی دایره چقدرزودحماقتم واشتباموکوبوند
 روزم ودرک کنه

 چندماهته:نگاهی بهم کردوگفت
 .....اگه بهش بگم وبفهمه پدربچه خودشه...دیگه داشت زیادروی میکرد

حتی نمیخوام بهش فکرکنم این چندوقت به امیدبچم زندگی کردم حاالبعدازبدنیا امدنش .
 محال ممکنه...دو دستی تقدیم اقاکنم

 میشه بری بیرون کم کم داری بهم توهین میکنی:زسوال هاوتوهینهاش گفتمبرای فرار ا
 واگرنرم:باکمال پرویی گفت

 مجبورم من برم:دندونهام وبهم فشردم تاازعصبانیتم کم کنم بلندشدم وگفتم
دستم گرفت وکشید افتادم روی تخت،بانگاهش براندازم کردوباحرصی ک توصداش 

چراپریدی جلویه ماشین ...رانیومدی سراغ خودمتوک اینکاره بودی چ:مشخص بودگفت
 مخفیش کنی....دیگه تااین بالء روسرت بیارومجبورشی پشت تج

چرافکرمیکردیه هرزه ...چراحماقتم وبه رخم میکشید....چرادرموردم اینطورقضاوت میکرد
چقدرحرفهاش برام سنگین تموم شد دلم میخواست دست دورگردنش بندازم ....ام

 ....تاخفه شه وانقدرفشاربدم
میخواستم توجیهش کنم درموردم اشتباه قضاوت میکنه برای همین بغضم فروخوردم 

مطمئن  باش ادم توعمرش یکبارحماقت میکنه،منم یک باراون روزحماقت کردم :وگفتم
 وپاش وایستادم

 این باربهم دست درازی شده وگرنه بازم پای کرده ام وایمیستادم
 میخوای بگی همه میدونن ماباهم بودیم وبعدبهت دست درازی شدهیعنی :اروین

تاوقتی حرف گوش کن باشی نیازی نیست بترسی من :ادامه داد....باترس نگاهش کردم
 رازدارخوبیم

من :دوست نداشتم فکرکنه ازش میترسم برای همین جرات چندسالموجمع کردم وگفتم
 نمیترسم توهم اگرحرفی بزنی بایدثابتش کنی
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 ازکجامیدونی نمیتونم ثابتش کنم:ینارو
 چون ازخودم مطمئنم:ازبلوف زدنش پوزخندی نشست روی لبم وگفتم

یعنی اون گردنبندی ک شبیه قلب وروش پرِازنگین وداخلشم به :این باراون پوزخندزدوگفت
 التین نوشته ستاره مال تونیست
 ازکجا پیداش کردی؟؟....گردن بندعزیزجون ومیگه

فکرکنم موقع رفتن عجله ....ازرومیزعسلی اتاقم:دی تمام جواب داداروین باخون سر 
 داشتی،جاش گذاشتی

چی میخوای :چرایه درصدم احتمال ندادم توخونه اروین جامونده باشه درمونده گفتم
 ازم؟؟؟

این مسخره بازی وتموم کن وخودتوبرای ازدواج :نگاه پیروزمندانش وبهم دوخت وگفت
 باهام اماده کن

  !!دیگه چرا؟توک همه چیزومیدونیتو:نالیدم
 چون میدونم میخوام باهات ازدواج کنم تایکی دیگه رومثل من بدبخت نکنی:اروین

 میخوای تالفی کنی....مگه من چیکارت کردم:ازسرناچاری اشک ریختم وگفتم
اگه دخترحرف گوش کنی باشی میتونیم این چندماه وباهم بدونه :اروین بادلسوزی گفت

 نیمدردسرزندگی ک
پس تکلیف احساسم تواین چندماه چی ...یعنی همین...به چشماش چشم دوختم

 یعنی بایدمثل یه کاالیی ک میخره چندماه کنارش باشم بعدبندازتم درو....میشه
بهرحال من به بقیه میگم راضی به ازدواج :هنوزنگاهش میکردم ک ازجاش بلندشدوگفت

 رفت.....شدی
این یعنی منتظرجهنمی باش ک پشت بهشت برات .....این یعنی من حق انتخاب ندارم

 پنهون کردم
دَمر روی تخت درازکشیدم ومشتهای محکم موروش فرود اوردم توبالشتمم ازته دل جیغ 

 کشیدم تاازحرص وعصبانیتم کم بشه
 ستاره 

قراربراین شده امشب برای ...چندروزازامدن اروین به اینجاوصحبتش باهام میگذر
 رمادرش بیان خواستگاربهمراه پد
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باصدای تقه درازفکربیرون .....ازغروب دلشوره باعث شدِحالت تهوعم شدیدتربشه
ِ :تیناوارداتاق شدوگفت....امدم  توک هنوزدرازکشیدی پاشواماده شواالن سرمیرسن...ا
 بی خیال تیناحالم اصالخوب نیست:من

 تینادستم وگرفت کمکم کردبلندشم 
 پوشی یابازورتنت کنممی:کت دامن گلبهی بسمتم گرفت وگفت

 بروبیرون:ازش گرفتم وگفتم
 عوض کن:پشتشوبهم کردوگفت

 نچ نچی کردم ومشغول عوض کردن لباسهام شدم 
 برگرد:اخرین دکمه کتم وبستموگفتم

 اروین غش نکنه صلوات:تیناسوتی کشیدوگفت
 گمشوتینا حوصله ندارم:چشم غره ای بهش رفتم وگفتم

 دادسمت میزارایش،وادارم کردروی صندلی بشینم ومشغول ارایشم شدتیناهولم 
باصدای دادزن عمودست ازسرم برداست باتینابه پذیرایی رفتیم به محض ورودمون صدای 

 .....زنگ ایفون بلندشد
 امیددروبازکردوهمه برای استقبال ازمهمونارفتیم جلودر

 اول اقایی حدوداپنجاه ساله واردشد
ک حدس میزدم مادراروین باشه واردشدزن خوش پوش ومهربونی بود  بعداز اون خانمی

مادرانه پیشونیم بوسیدوباهام احوال پرسی کرداروینم بااخم روی پیشونیش امدودست گل 
تقریباپرت کردبغلم وتنهابه دادن یه سالم اکتفاکردبهم برخوردکاش حداقل جلوجمع کمی 

ن بودم ک کشیده شدم به اغوشی وبوسیدش توفکر برخوردبداروی...بهترباهام برخوردمیکرد
شدم توسط دختری ک با جیغ جیغ تندتندحرف میزدوباهام احوال پرسی میکردخوب ک 

واییی توچقدرخوشکلی دخترلبخندی زدم تاامدم جوابشوبدم اروین بااخم :چلوندم گفت
 اهوچشم غره ای حواله اروین....بس دیگه اهوتمامش کن کَرم کردی انقدرجیغ زدی:گفت

 کردورفت 
بعدازاوردن چای قبل ازاینکه قرار مداری گذاشته بشه اروین خواست تنهاباهام صحبت 

م روی تخت نشستم اروین....بااجازه عموبلندشدم وقبل ازاروین راه افتادم سمت اتاقم....کنه
ببین ستاره بی تعارف ازهمین االن بهت میگم ک دوروزدیگه :بافاصله ازم نشست وگفت

هانه الکی نگیری من قبل ازهرچی ارامش میخوام دوست دارم توخونم ارامش دبه نکنی وب
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داشته باشم حوصله جروبحث وندارم،چهارساله پیش ازدواج کردم وزنم االن لندن زندگی 
میکنه توی این چهارسال یکبارم نیومده ایران پس نمیخواد ازاین بترسی ک امدتکلیفت چی 

 مجددم بشه بایدصیغه شیم توک مشکلی نداریمیشه چون دوست ندارم متوجه ازدواج 
 مگه نظرمن مهمه:من

معلوم ک نه اینهارگفتم ک دو روز دیگه نگی اینوبهم نگفتی :اروین بابی رحمی تموم گفت
 اون ونگفتی وجنگ اعصاب راه بندازی

 چیزه دیگه ایم مونده:من
 اروین نه پاشوبریم

 خترمچی شدد:عموبادیدنمون گفت.....پشت سرش راه افتادم
 چیزه جوابم مثبت...چی:سرم وانداختم پایین وگفتم

همه بهمون تبریک گفتن وقراربراین شدفرداصبح بریم برای خریدحلقه هاوبعدازظهربریم 
 ...فقط همین....محضر

 ....به محض رفتن مهمونارفتم به اتاقمو
 :رمان

رم چقدرراحت دا...به محض رفتن مهمونابه اتاقم پناه بردم روی تخت دازکشیدم وفکرکردم
چقدراسون ،یعنی ازدواج اسان ک ازش حرف میزنن اینطوریه اگرهست ....ازدواج میکنم

چراحس من نسبت بهش انقدربدیعنی من بلندپروازو زیادخواه بودم البته ک بودم منی ک 
برای خریدن لباس عروسم نصف بیشترمزون های مشهدوگشتم منی ک دوماه هرروزبرای 

 منی ک جهیزم ازبهترینهابود حاالبایدازاینطور ازدواج راضی باشمخریدعروسیم میرفتم 
کاش بودی ومیدی قصرآرزوهای دختر یکی یدونت یکِ شبِ ....چیکارکردی باهام بابا

کاش میدی برای رفتن اسم بابا بچم توشناسنامش دارم به خودش تحمیل ...اوارشد
تمام احساسم ب خدا اذت نگذره رضا نابودم کردی تمام خوشیهامو ....میشم

 کاش.....کاش میشودزمان وبه عقب برگردوند......خدایاکجایی چرانمیبینیم....گندکشیدی
تاصبح اشک ریختم واز زمین وزمان گالیه کردم بعدازخوندن نمازصبح چشمام گرم خواب 

 شد
 

باصدای االرم گوشیم ازخواب بیدارشدم بعدازمرتب کردن تخت برای شستن دست وصورتم 
عدب ب .....توجه به چشمای غرق خونم صورتمو شستم وبرای رفتن خریداماده شدمرفتم بی 
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سالم کردم وپشت .....خانواده عمومشغول خوردن صبحانه بودن.....اشپزخونه رفتم
 میزنشستم  چنددقیقه بعدصدای زنگ ایفون بلندشد

 حتمااروین :امید
یف وعینک دودیم ازخانواده لقمه دستم وتودهنم جادادم ،به اتاقم رفتم بعدازبرداشتن ک

 عموخداحافظی کردم وراه افتادم سمت در
 رصبح بخی..سالم:اروین بی خیال توماشین نشسته بود دروبازکردم ونشستم گفتم

 سالم:اروین استارت زدوگفت
سرم وبه پشتی صندلی تکیه دادم ازپنجره کوچیک ماشین به خیابونهابه ادمهای ...همین

وانطرف میرفتن نگاه کردم اشکهام بدون اجازه راه افتادروی  توش ک باعجله به این طرف
 .....یه روزمنم برای ازدواج انقدرجونب وجوش داشتم ولی حاال....گونم

 صدای داد اروین باعث شداشکهاموپاک کنم وبرگردم سمتش
کنی میخواستی هرزگی ن...چقدرگریه میکنی...نشدی ازگریهخسته ...بسه...بسه...بسه:اروین

دیگه نمیخوام یه ....حالم وبهم زدی اول صبحی..فین...فین...اَه...تاب این روزنیافتی
نم وای بحالت اگه یباِردیگه ببیینم گریه میکنی یاببی...وای بحالت ستاره....قطراشکتوببینم

 ....عمرت پشیمون شی فهمیدیچشمات قرمزه به خدابالیی سرت میارم ک تااخر 
 جوابی ندادم
 فهمیدییی:بافریادگفت

 .لبهای خشکم وتکون دادموفهمیدم ارومی گفتم
 دیگه تارسیدنمون حرفی نزد

چندطالفروشی روردکردیم اروین واردیکیشون شدپشت سرش داخل شدم اروین به 
 اب کنهانتخمیشه حلقه هاتوبیاری خانمم یکیشو:فروشنده دست دادوسالم الیک کردوگفت

 مبارک باشه ...خوب هستیدخانم ببخشیدبجانیاوردم:فروشندروکردسمت منوگفت
 خواهش میکنم...ممنون:من

 حلقه هاروازنظرگذروندم یکشوانتخاب کردم
 اروین بدون دادن نظری همون وخریدبعدازخریدن لباس شب 

ه ای چیزدیگ:راه افتادیم سمت ماشین توماشین ک نشستیم اروین گفت.....ولباس خواب و
 نمیخوای
 ممنون...نه:من
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استارت زدنیم مین بعدجلورستوران شیکی نگه داشت انقدرازش میترسیدم ک جرأت 
 مخالف نداشتم

 ...بعدازخوردن ناهارراه افتادیم سمت خونه عمو
برای ساعت پنج ازمحضروقت گرفتم اماده :اروین بعدازخوردن چای اماده رفتن شدوگفت

 .باشیدبریم
 برای امیداس ام اس کن خودمون میایماردس و:عمو
 اگه اجازه بدیدازحضورتون مرخص شدم.....باشه:اروین
 خواهش میکنم بفرما:عمو

 ...اروین بعدازخداحافظی رفت
باذوق دون دونه اشوازپاکت بیرون میکشیدودرباره اش ...تینابسمت خریدامون هجوم بود

ون انتخاب خودم نبودبااینکه نظرمیدادولی هیچ کدوم به دلم نمیشست اخه هیچ کدومش
سلیقه اروین حرف نداشت ولی بدلم نمی شست کمی بدزن عموباکمپرس اب 

امدوگذاشتش روی چشمام به تیناهم سفارش کردی بعدازنیم ساعت کمی ارایشم کنه ک 
 دیرمون نشه

یرم لباست وبپوش تامن م:تینابعدازیک ساعت کارکردن روی صورتم ازم دست کشیدوگفت
 ماماده میش

 باشه ممنون:من
پیراهنی ک اروین برام خریده بودبرداشتم رنگش تومایه های خردلی اجری بودیه رنگ 

جنسشم لخت بودووسط سینش بایه بندنازک بهم وصل میشودروی سینشم .خاص داشت
پربودازنگینوسنگ دوزی زیباازکمرکمی تنگ میشودودنباله کوتاهی داشت درکل خیلی 

 قشنگ بودوتن خورعالی داشت
 جلوایینه پانجوخردلی رنگمم پوشیدم

هزارماشاالله :وراه افتادم سمت سالن همه حاضرواماده منتظرم بودن زن عموتادیدم گفت
 یه تکه ماه شدی 
 ماه بود:امیدخندیدوگفت

 برمنکرش لعنت ....اونکه بله:زن عمو
 خالصه بعدازتعریف وتمجیدشون وسرخ وسفیدشدنم راه افتادیم
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اروین قبل ازمارسیده بودن بعدازاحوال پرسی های معمول ماروبه اتاق خانواده 
 !!!!عقدراهنمایی کردن تعجب کردن مگه برای صیغه هم میبرن اتاق عقد

 درست:روی صندلی کناراروین نشستم کمی بعدعاقدامداروین قران وبدستم دادوگفت
این  اروین وباورکنمقرارصیغه شیم ولی خواستم ازعقدکردن چیزی کم نداشته باشی کدوم 

مهربونی ک کنارنشست یااروینی ک صبح بهم گفت ازفین فین کردنم حالش بهم میخوره 
 ماتل چی هستی بگیردیگه عاقدمنتظره:اروین ک نگاه ماتم ودیدگفت

قران وازدستش گرفتم سوره الرحمن وبازکردم وشروع کردم ب خوندن دوباره داشتم صیغه 
 ......خوشحال وراضی بودم ولی این بارمیشدم بااین تفاوت ک اون بار 

 .....باصدای قبلت عاقدبه خودم امدم وباصدای بغض داری گفتم قبلت
ناباورسربلندکردم مامان .....صدای دست زدن جمع باصدای کل کشیدن یه اشناقاطی شد

 درحالیکه اشک میریخت کل گشان بسمتم میومد
ناباورسربلندکردم مامان ....اشناصدای دست زدن جمع همراه شدباصدای کل کشیدن یه 

ازجام بلندشدم چند قدم باقی مونده ....درحالیکه اشک میریخت کل کشان بسمتم میومد
رورفتم خودم وتواغوشش انداختم وپابه پاش اشک ریختم زن عموک دیدقصدجداشدن 

 شهالجان کافیه شگوم نداره دخترت گریه کنه:نداریم دست مامان وگرفت وگفت
فرشته مهربونم گریه :وبادستهاش قاب گرفت اشکمو پاک کردوگفت مامان صورتم

گریه نکن دلم ریش میشه چی اوردی به روزمون چه ارزوهاک برات نداشتم چ ....نکن
 عروسیهاک توذهنم برات تجسم نمیکردم چیکارکردی باخودت وماستاره

می دتاکزن عموکمرمامان ونوازش کردوبسمت صندلی برددرهمون حال باهاش صحبت میکر 
 ارام بشه

بعدازجاری شدن صیغه بینمون اروین دستم وتودستش گرفت،حلقه روداخلش 
جادادازبرخورددستش باپوست دستم مورمورم شدبه تبعیدازاروین منم حلقه رودستش 

زم چی بگم عزی:باصدای بغض دارش گفت....کردم مامان اولین نفربرای تیریک گفتن امد
 ....نم اینکه خوشبخت شی انشااللهتنهامیتونم یه دعاواست بکنم او

 باباکجاست...ممنون مامان:من
 مامان باسرپایین جواب دادنیومدمنم به زور دعوا وجروبحث فرستادزمان میبره تااروم شه

دخترم دستت :مامان بسمت اروین رفت بهش دست دادوگفت....چندبارسرم وتکون دادم
بااینکه ....زت خواهش میکنم اذیتش نکنامانت تاباباش اروم بشه ،ازگل پایین ترنشنیده ا
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میدونم سخته ولی اگه میتونی بادلش راه بیاوبزاراین چندوقتیکه ازمون دوره توارامش زندگی 
 کنه
نمیخوادانقدرنگران باشیدقرارنیست به بردگی ببرمش ک مطمئن باشیدسعی میکنم :اروین

 این مدت کوتاه وکنارش باارامش زندگی کنم
ل ببخشیدناقاب:ه ای ازکیفش بیرون کشید،داددست اروین وگفتتشکرکردوجعب:مامان

 انقدرعجله ای شدک نتونستیم جهیزه براش تهیه کنیم
 خونه من مجهزه هیچ چیزکم نداره ووسایلشم جدیدپس نیازی نیست نگران باشید:اروین

بعدازمامان عمووزن عموبهمون تبریک گفتن وهدیه شون وک یه انگشترزیبابرای من ویه 
تیناوامیدم بعداز تبریک گفتن ساعت مارکی به اروین ...برای اروین بود دادنسکه 

ودستبندزیبایی بمن هدیه دادن دراخرمادرپدراروین بعدازروبوسی وتبریک گفتن یه 
 سرویس یاقوت بمن هدیه دادن اهوهم تبریک گفت وسکه ای بهم داد
مامان ....ن خونشونازمحضرک خارج شدیم مادروپدراروین همه روبرای شام دعوت کرد

 راضی نشدبیادچون باباتوهتل تنهاوعصبی بودبعدازکلی سفارش خداحافظی کردورفت
نمیخوای :بق کرده سوارماشین اروین شدم اروین برای عوض کردن حالم وهوام گفت

 کادومامانتوبازکنی من ک مردم ازفضولی
رای ک زنجیری ک ببالبخندجعبه کادومامان وبیرون کشیدم درش وبازکردم ازدیدن ست پال

منواروین خریده بودتعجب کردم پالکی ک اسمم روس حک شده بودوزنجیرش مردونه 
 ....بودبیرون کشیدم اروینم خیره زیبایی پالک زنجیردستم شده بود

 این برای منه:اروین
 سرم وتکون دادم انقدربغضم سنگین بودبی شک بااولین کلمه حرفی ک میزدم میشکست

 میشه برام بندازیش:کردوگفتاروین پشتش وبهم 
 خودم وباالکشیدم زنجیروبه گردنش انداختم واقعاقشنگ بودوبهش میومد

رام برگشتم اروین زنجیروب....برگردبرات بندازمش:اروین زنجیره بعدوبیرون کشیدوگفت
 انداخت وکنارگوشم زمزمه کردتاوقتی زن منی حق نداری اینوبیرون بیاری

قدرفکرم مشغول بابا ومامان بودمتوجه مسیرنشدم به خودم ک ان....استارت زدوراه افتاد
امدم درخونه ویالیی بازشدواروین باماشین واردشدجلوعمارت سنگی نگه داشت پیاده 

سالم اقا :خانمی برای استقبال ازمون امدجلودروگفت ...شدموپشت سراروین راه افتادم
 مبارک باشه....خوش امدین
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 مامان اینهانیومدن...ون توباخانمممن:اروین بی حوصله جواب داد
 چرا امدن توپذیرایی اند:توباخانم

یی اروین جان ستاره روراهنما:بااروین به پذیرایی رفتیم قبل ازنشستنمون مادراروین گفت
 کن اتاقت تالباس شوعوض کنه

 اهونشونش میده:اروین
 اهوکارداره:مادرش لب به دندون گرفت وگفت

 بیابریم:ناچاربلندشدوگفتاروین 
پله مارپیچ وباالرفتیم به راهرویی طویلی رسیدیم ک پربودازدر اروین دردوم 

 لباست وعوض کن زودبیااینجامنتظرتم:وبازکردوگفت
پانجوم ودر اوردم وارایشموتجدیدکردم به محض خارج شدنم متوجه نگاه خیره اروین شدم 

 دوراه افتاددستپاجه سرفه مصلحتی کردم اروین چشم دزدی
زن عمو ومادراروین باتحسین نگام میکردن وتیناهم کنارگوشم مدادم ازامشب وبی طاقت 

 کردن اروین حرف میزدومنولحظه به لحظه نگران تروعصبی ترمیکرد
 بالخره شام صرف شدوهمه عزم رفتن کردیم

 اروین
 کارهازودترازانچه فکرمیکردانجام شد 

ایناهمه ....عقدنشستم ویه زن ک قراربشه همسرمومن االن روی صندلی روبروی سفره 
نم کلی چرابااینکه میدو.....چرادیگه ازتردیدخبری نیست.....قبالیکباردیگه اتفاق افتاده بود

 سختی درپیش دارم یه لحظه فقط یه لحظه فکرنمیکنم ک قرارچی بشه
 من عاشقم دلم میخوادب عشق اعتمادکنم ودستهام بسپرم بهش

 یعنی تمام شد؟؟؟....ل کشیدن اطرافیان منوازفکربیرون کشیدصدای دست زدن وک
ردنگاهش ودنبال کردم به خانمی شک پوش ...ستاره ازجاش بلندشددلم هری ریخت

رسیدم ک کل کشان واشک ریزان بهمون نزدیک میشود چنددقیقه بعدستاره به اغوشش 
 پناه بردوهردوباصدای بلندزدن زیرگریه طوریکه دل ادم ریش میشود

شهالجان کافیه :خانم جمشیدی ک دیدقصدجداشدن ازهم وندارن دست زنه روگرفت وگفت
 شگوم نداره دخترت گریه کنه

باشنیدن حرفهای مادرش کمی دلم ....نکنه امدن دنبال...پس مادرش بودنکنه بخشیده شده
 .....قرص شده
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ای نگشهبعدازجاری شدن صیغه دست ظریف شوتوی دست گرفتم وحلقه روبه ارومی واردا
کشیدش کردم بااینکه دوست نداشتم دستش وازدستم بیرون بکشم ولی مجبورشدم به 

ستاره بااحتیاط حلقه رو واردانگشتم کردازحرکاتش خندم گرفت سعی .....اینکار
 ......میکردباکمترین برخورداین کاروانجام بده

پدرش بعدازمحضرومامان همه روبصرف شام دعوت کردمادرستاره بخاطرتنهابودن 
ن ستاره بابغض وسکوت ازپنجره ماشی.......حاضرنشدبیادولی بقیه باروی بازاستقبال کردن

همه قبل ازمارسیده بودن تانشستم مادرازم خواست ستاره روتااتاقم .....به بیرون نگاه میکرد
همراهی کنم ک لباسشوعوض کنه ناچارراه افتادم سمت اتاق پشت درمنتظرشدم کمی 

هنی ک براش خریده بودم بیرون امدزیباییش چنان جذبم کرده ک توان بعدستاره باپیرا
پلک زدنم نداشتم باسرفه ستاره به خودم امدم نفس عمیقی کشیدم تاالتهاب درونیم وکم 

باستاره به پذیرایی رفتیم همه باتحسین نگاهش میکردند،منم سعی میکردم ...کنم
 کمتربهش نگاه کنم چون دل کندن ازش واقعاسخت بود

 .....بعدازشام عزم رفتن کردیم
 اروین

من ....چیزه:به خونه ک رسیدیم ستاره نگاه گذرایی به  وسایل توش انداخت وگفت
 بایدکجابخوابم

باغیض نگاهش کردم وراه افتادم سمت اتاقم ستاره هم طبق معمول پشت سرم امدروی 
ه پس اتاقمون جداباشاینجااتاقمونه دوست ندارم مثل این فیلم ورمانها:تخت نشستم وگفتم

همین جاتوهمین اتاق میخوابی الزم نیست نگران چیزی هم باشی خوب بلدم حریم ببینمون 
میتونی لباست وعوض :روی تخت درازکشیدم،چشمام وبستمو گفتم....وحفظ کنم
کمی منتظرموند ازسروصدای ایجادشده فهمیدم داره لباسش وعوض میکنه وقتی ......کنی

 م شدتما:صداقطع شدگفتم
 اره:ستاره

وقتی چشماموبازکردم وتواون لباس عروسکی دیدمش دلم براش غنج رفت ولی حیف ک 
 م اگه میشه بیااین طرف تامنم لباسمو عوض کن:نگاه ازش گرفتم وگفتم....بایدخود دارمیبودم

کت وپیراهنم ودراوردم شلوارمم .....اون طرف تخت نشست به تعبیدازمن چشماشوبست
مات میتونی چش...راحت باش:وض کردم روی تخت طاق بازدرازکشیدم وگفتمبایه گرم کن ع
 وبازکنی
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 من روکناپه میخوابم:چشماشوبازکردنگاهی بهم انداخت وگفت
ا گفتم دوست ندارم جد....مگه نشنیدی چی گفتم:نگاه غضبناکی بهش انداختم وگفتم

 بخوابیم نترس توبهم نزدیک نشی من کاریت ندارم
شماموبستم کمی بعدگوشه تخت درازکشیدوتوخودش مچاله پشت بهش کردم وچ

دلم میگفت بروبغلش کن سرش وبزار ....تاصبح دل وعقلم درحال جدال بودن.....شد
روسینت ونفس بکش ازعطرتنش سیراب کن ریه های تشنتو ولی عقلم جلوش 
وهم شوایمیستادومیگفت اگرازاالن اینطور وابدی دیگه هیچی بایدتااخرعمرجوربچه بی پدر 

 بکشی
تاصبح ازفکروخیال خوابم نَبُردافتاب ک تواتاق تابیدبلندشدم میزصبحانه روچیدموداشتم 

یدبرای ببخش....پشت میزنشست:سالم صبح خیری گفت....صبحانه میخوردم ک ستاره امد
 کاش بیدارم میکردید..کمی خسته بودم....درست کردن صبحانه بیدارنشدم

الزم نیست نگران این چیزا باشی دیروزتومحضر به مادرتم :گذرایی بهش انداختم وگفتمنگاه 
 به بردگی ک نیاوردمت انجام دادن کارهای خونه هم جزء وظایفت نیست:گفتم
 میریدشرکت....خودم دوست دارم کارهای خونه ی ک توش زندگی میکنم وانجام بدم:ستاره
 چطورمگه....اره:من
 شماک میریدمنم برسونید گفتم....اخه:ستاره
 کارنداری...الزم نیست چندروزی بیایی شرکت:من
 نه:ستاره
 پس من میرم اگه چیزی خواستی باهام تماس بگیر شمارم ونوشتم رومیزتلفن گذاشتم:من
 ممنون...باشه:ستاره
 خداحافظ:من
 بسالمت:ستاره

ورفته خودم فرازخونه زدم بیرون حس شیرینی زیرپوستم پیچیدخیلی وقت بودتوتنهایی 
 ....بودم

کاش ......چقدربودن وزندگی کردن کنارکسی ک دوستش داری شیرین ولذت بخشه
 ...میتونستم این زندگی رودائمی کنم

 ستاره
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دیشب ازترس خوابیدن کناراروین همش کابوس دیدم صبح باصدای تق وتقی ک راه 
 انداخته بودبیدارشدم

جازه نده برم سرکارچی؟؟؟ بعدازجدایی وقتی بهش گفتم منم بیام شرکت نزاشت اگرا
ع مشغول جم....ازاروین به پول نیازدارم پس بایدباهاش حرف بزنم تامانع کارکردنم نشه

 کردن میزبودم ک صدای زنگ دربلندشد 
سالم خوبی عشقم زندگی متاهلیت :دروبازکردم تیناباسروصدا واردشدوگفت

 ؟؟؟بیاببینم دیشب اروین وپابندکردی یانه....مبارک
 اگه میخوای چرت وپرت بگی بهترزودتربری تاننداختمت بیرون...سالم خوش امدی:من
 خاک برسربی ادبت کنن بهت یادندادن بامهمون چطور رفتارکنی:تینا
 چرا یاد دادن بامهمون چطور برخوردکنم ولی یاد ندادن چطورباچترباز برخوردکنم:من

زنگ زدم ب امیدگفت :داد دستم وگفت تینا روترش کردو واردخونه شدمانتوشالشودراورد
 نرفتی شرکت این بودک امدم خوش بگذرونیم

 خوب کردی تازه داشتم فکرمیکردم چیکارکنم تاشب:من
 خوب مثل فیلمامیشدی فرشته تمیزکردن خونه انوقت اروینم عاشقت میشود:تینا

 میبینی ک اروین قبل ازامدنم همه جاروتمیزکرده:چشم چرخوندم وگفتم
 ه فکرکنم دیروز توباخانم امده بودبرای تمیزکاریار :تینا

سری تکون دادم لباسهای تیناروبه اتاق بردم وچایی ریختم تاغروب باتینا ازهردری حرف 
ب برای ش....زدیموخوش گذروندیم برای شامم نگهش داشتم،به امیدزنگ زدم تابیاداینجا

 بعدازدم گذاشتن برنج....قرمه سبزی درست کردم تینامیگفت اروین عاشق قرمه سبزیه
امیدواروینم رسیدن اروین کمی دمغ بنظرمیرسیدبعدازخوردن چایی وشام .چایی دم کردم
 تیناوامیدرفتن 

 برای خوابیدن به اتاق میرفتم ک اروین صدام زد
 ....روبروش روی مبل نشستم

ت ر یکی اینکه دوست ندارم بدون مشو....بایدتکلیف چندچیزوهمین االن روشن کنیم:اروین
من مهمون دعوت کنی دوم بین دوست واشنادوست نداردم به عنوان همسرم شناخته بشی 

 چون اکثرشون میدونن من ازدواج کردم ودوست ندارم متوجه ازدواج مجددم باتوبشن
واماسوم حق نداری بدون اجازه من بری بیرون بهترتورفتارت باامیدم تجدیدنظرکنی 

 باهاش صمیمی برخوردمیکنی؟؟فکرنمیکنی زیادی 
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شوکه ازچیزهایی ک شنیده بودم نگاهش میکردم هیچ فکرنمیکردم اروین انقدرسخت 
  !!!گیرباشه اونم برای منی ک یه هم خونه بیشترحساب نمیشم

بغضم همراه اب دهانم قورت دادم چندبارتندتندپلک زدم ک اشکهام نریزه بالبخندتلخی 
ولی سومی من اینطوربارامدم اینطوری بزرگ شدم ...ندارم بااولی ودومی هیچ مشکلی:گفتم

امیدم ازبچگی میشناسم ومثل برادرنداشته ام دوستش دارم نمیتونم بخاطرچندماه زندگی 
 شب خوش....باشمارفتارم وتغییربدم پس بهتراین چندماه روتحمل کنید

توهین  صیتمبسمت اتاقم دویدم پتوروکشیدم روی سرم واشک ریختم تابحال انقدربه شخ
نشده بودتابحال انقدرحقیرنشده بودم یعنی واقعا ازداشتن همسری مثل من خجالت 

 ....وای ک چه بروزم امدبخاطریه حماقت ....میکشه
 :رمان
 اروین

 برای خداحافظی به اتاق امید رفتم
م دوست داشت...ستاره زنگ زدبهش وبرای شب دعوتش کرده ناراحت شدم:وقتی امیدگفت
امیدبهم خبرمیدادسعی کردم پیش امیدخودم وبی تفاوت نشون بدم چرا ک  قبل ازدعوت

 دوست نداشتم فکرکنه ازامدنش به خونم ناراحت شدم
وقتی به خونه رسیدیم ازبوی قرمه سبزی مست شدم چندوقتی بودبدهوس کرده 

بعدازخوردن چای شام سروشده سرشام ستاره باامیدشوخی میکردومیخندیدگه گاهی ....بودم
 تینابه بحث شون واردمیشودوهمراهی شون میکرد هم

ازبی تفاوتیش نسبت به خودم عصبانی شدم ازشوخیش باامیدحرص خوردم ولی بروزندادم 
 سعی کردم تارفتن مهموناتحمل کنم هرچندسخت بود

به محض رفتن مهموناستاره راه اتاق ودرپیش گرفت حاالوقت تالفی بود،تالفی اعصابی ک 
 گندکشیدهازموقع امدنم به 
 صداش زدم 

حرف زدم حرفهایی ک رودلم سنگینی میکرد،حرفهایی ک .....روبروم روی مبل نشست
میدونستم تاعمق وجودش ومیسوزونه حرفهایی زدم ک میدنستم باعث تحقیرش میشه چی 

حاالنوبت من بودتاغرورش .ایرادی داره ازوقتی امدم ستاره غیرتمو،غرورمو،هدف گرفته
باشرایطم مشکلی نداره ولی :خودم وسبک کردم ستاره گفتوهدف بگیرم وقتی 

 حاضرنیست دررفتارش باامیدتجدیدنظرکنه
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کاش میفهمیدحسودیم میشه ازخوش بش کردن باامید،کاش میفهمیدمیخوامش برای 
 خودم،تمام وکمال،کاش میفهمیددوست دارم جای امیدبامن شوخی کنه وبخنده

دواج باهاش کاردرستی بود؟؟؟یعنی میتونم یعنی از ...خسته به پشتی مبل تکیه دادم
  !!!یعنی میتونم گذشتش وفراموش کنم وگذشتم وفراموش کنه.عاشقش کنم؟؟؟

نفسموسخت بیرون فرستادم به اتاقم رفتم ستاره پتوروکشیده بودروی سرشوگریه میکرد 
 ازتکونهای شونش میشودفهمیدم

ن کارهاروانجام میدادولی من عذاب وجدان به قلبم سرازیرشدشایدستاره ناخواسته او 
بااینکه میدونستم دلشومیشکنم اون حرفهاروزدم شلوارم وباشلوارورزشی عوض کردم 

تش خودم بسم....نتونستم بی تفاوت بخوابم....تیشرتمم دراوردم و روی تخت درازکشیدم
اروم :کشیدم دست زیرسرش گذاشتم وکشیدمش توبغلم،سرش وچسبوندم به سینم وگفتم

 ت ندارم  فقط میخوام ارومت کنم واروم بگیرم باش کاری
 کاش....کاش میشودازاول شروع کرد

 .....گریه نکن بخواب:چشماموبستم وگفتم
دلم میخواست بوسه بارونش کنم اماغروم روعقلم جلواحساسم ...کمی بعداروم گرفت
 تاهمین جاشم زیادروی کردی:وایستادوگفت

کمی ازش فاصله گرفتم ونگاهش کردم ....دهاذان صبح ازنفسهای منظمش فهمیدم خوابی
مثل یه نقاشی مقدس فقط حیف چشمای قشنگش بسته بود دست روی پوستش نرمش 
کشیدم ودستم وبوسیدم بجای اروم شدن بی تابترشدم سرخم کردلبهام وروی پیشونیش 
گذاشتم وبوسه طوالنی روش نشوندم قلبم بی قرارترشدبااحتیاط گونش وگوشه لبهاشو 

ه نگام کن خیر .....رلبهاشوبوسیدم تکون ارومی خوردفوراچشم بستم اینبارنوبت اون بودودراخ
 ومن ذوب شم زیراتیش سوزان نگاهش

 ستاره
صورت اروین وک درست روبروم قرارگرفته ....بااحساس برخوردچیزی روی لبم چشم بازکردم

طردم کرده یادم افتاددیشب تواغوشش اروم گرفتم ارامشی ک ازوقتی بابا.بود دیدم
بهش خیره شدم به چهره مردونش به سینه عضالنیش به خودم ک توبغلش اروم ...نداشتم

اینجااغوش همسرم ....گرفتم کمی خجالت کشیدم امامن جایی بودم ک بهش تعلق داشتم
بودهمسری ک دخترانه هاموتواغوشش جاگذاشتم ورفتم بیادحرف قشنگ اروین افتادم 

 ....کاش میشودازاول شروع کرد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا حاجی زاده –قسم هم 

      

 
83 

بااینکه دیشب رنجیده بودم بااینکه دلموشکونده بوداما ازبی رحمی خودش به اغوشش پناه 
شایدخنده دارباشه ولی دیگه نمیخوام بخوابم میخوام نگاه کنم این ...بردمواینجا اروم گرفتم

تندیس زیبای روبرومو میخوام لذت ببرم ازاغوشی ک ازدیشب تاصبح سهم منه میخوام 
 تشنم ازگرمایی وجودشسیراب کنم وجود

من چم شده چرادوست دارم هرشب اغوش اروین پذیرای جسم خستم باشه بوسه ی نرم 
گذاشتم روی سینش تمام کارهام غیرارادی بودانگاریه نیرویی هدایتم میکردسمت 

 یعنی انقدربی کسم شدم ک پناهم...تاری چشمامم نتونست مانع نگاه کردنم بشه.....اروین
 چرایکی دیگه اروین شوهرمِ،بابای بچمه...دیگهباشه اغوش یکی 

 مثل اینکه یادت رفته ستاره اروین زن ن ن ن ن داره ه ه ه 
ولی دست خودم نیست یه جورایی ارامش ....پس دلخوش نکن به این خوشی زودگذر

اغوشش جذبم میکنه چی میشه تاوقتی بچم بدنیامیادازش لذت ببرم اینطوری برای اونم 
اره بایدهمین کاروبکنم ک ذخیره شه واسه روزهای بی ....شومیشناسهخوبه بیشترپدر 

 پدریش
 ....باصدای اروین بیرون امدم ازخلسه شیرین رویاییم

 کی خسته میشی ازگریه:اروین
 سرعت اشکهام بیشترشد

 دلیل اینهاحرفهای دیشب منه:اروین باانگشت شصتش اشکهاموگرفت وگفت
 معذرت میخوام..اگراینطورببخشید

میدونستی داشتن یه تکیه گاه حتی فرضی حتی موقت برای ادم بی پشت وپناه یعنی :من
 چی؟؟
 یعنی میخوای بگی من تکیه گاه موقتتم :اروین
میخوام بگم بااینکه زیادخواهیه ولی باش تکیه گاهم باش برای این چندماه حتی ....نه:من

پرستیش مطمئناباش قصدم میدنم زن داری وعاشقانه می.....اگه شده موقت یاحتی فرضی
ازاین حرفاوابسته کردن خودم به تونیست چون دوست ندارم رواوارهای زندگی یکی دیگه 
زندگی ک امکانش نیست بناکنم قصدم فقط ارامش تواین چندماه به اندازه تمام عمرم 
سختی وعذاب کشیدم دوست دارم این چندوقتی ک توخونتم ارامش داشته باشم تاروحم 

 م برای دان دوم مبارزه بازندگیواماده کن
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میتونیم ازهم خونه بودن به دوست بودن :اروین محکمترازقبل منوبخودش فشردوگفت
 رابطمون وارتقاع درجه بدیم نظرت چیه

 موافقم:تلخ خندیدم وگفتم
 تودلم به لیدانامی حسودیم....دوباره بی حرف تواغوشش جاگرفتم اینبارفشرده ترازقبل

 تکیه گاه ستون زندگیم میشودشدکاش اروین بجای 
ولی اینهاهمش ایکاش های بیهوده ذهنم بودخسته ازفکرکردنم نفس عمیقی کشیدم 

 عطرتن اروین وبه ریه هام راه دادم تااروم بگیرم ازحضوراین تکیه گاه موقت
 ستاره

ل اازصبح باتیناوتوباخانم افتادیم به جون خونه نیست امشب تولداقاامیدِتیناخانم ماروکردِحم
 خودشیرینی خودش

 ....وای ازکَُت کول افتادم تینا
 انکارتواین خونه ادم زندگی نمیکرده انقدرکثیفِ ..بمیربابا:تینا
به دیواراشاره )خفه شوکصافت خونه من تمیزبودتوخرانقدروسایل هاروجابه جاکردی :من
ولی تیناخودمونیم ادم ....وازاین بزک دوزک هازدی بهش خونم خاک گرفت(کردم
 نهارومیبینه یادتولدپسربچه های شش هفت ساله میافتهای

تیناجیغ بنفشی کشیدوخیزبرداشت سمتم منم بایه چهش خودم به اتاقمون رسوندم 
 دروقفل کردم 

 خاک برسرت بفکرخودت نیستی بفکراون بچه توشکمت باش:تینابه درتقه زدوگفت
 گمشوتینامیخوام دوش بگیرم:من
 باشه زودبیاتامنم برم :تینا
 اوکی:نم

حوله بدست بسمت حموم رفتم زیردوش فکرکردم کاش بعدازظهرک میرم ارایشگاه 
اینطوری شایدیکمم به چشم اروین بیام اخه ....موهامورنگ کنم بلکه ازاین یکنواختی دربیام

خسته شدم ازبس این یکماه صبح بااروین رفتم شرکت وبعدازظهربرگشتم به کارهای خونه 
ادخونه بعدم بدونه کوچیکترین صحبت شام بخوریم وطبق یه رسیدم تاشب ک اروین بی

 ....قرارازقبل تعیین شدتواغوشش هم اروم بگیریم
باصدای جیغ جیغ تینادست ازفکرکردن کشیدم،رفتم زیردوش وحوله پوش ازحموم خارج 

 شدم
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 مُردی اون توبی شعوررر:تیناهنوزبه درضربه میزدومیگفت
 دیرمون میشهههه....ربه دیگه ستارههههه میکشمتیه ض....ستارههههه بیا دیگهههههه

 امدم دیگه...چقدرغرمیزنی اه:دروبازکردم وگفتم
 خبرت بیادسه ساعت اون توچیکارمیکنی:تینا
 بی خیال تینا ب خداحوصله ندارم:من
نکنه رفتی حموم یادعشق بازیت بااروین افتادی دلتنگی بهت غلبه ...چت شد...وا:تینا

 کردسگ شدی
 پس گمشوحموم تاناهاربخوریم بریم ارایشگاه...بخاطردیرشدن جیغ جیغ نمیکردیمگه :من
 وای خداخوب شدیادم انداختی:تینا

 ستاره جون لطفاحولموبیار:بعدخودش وتوحموم انداخت وگفت
سری ازروتاسف تکون دادم وزیرلب غرزدم حاالخوب توسالن یه سرویس دیگه هست 

 تومیای اینجاحموم 
خسته :تینا روی جالباسی حموم به اشپزخونه رفتم روبه توباخانم گفتم بعدازگذاشتن حوله

 نباشید کمک نمیخواید
 نه عزیزم ناهارحاضربکشم:توباخانم لبخندشیرینی زدوگفت

 ببخشیدحسابی انداختیمتون به زحمت...نه منتظرمیمونم تاتینا بیاد:من
 این چه حرفیه وظیفمه:توبا

کردی  چ...واقعاخسته نباشی:رزدم وبارضایت گفتمبه خورشت هاک مرغ وقرمه سبزی بودس
 توباخانم

 خجالتم نده ستاره خانم:توباخانم شرمگین گفت
 شماک بازگفتی ستاره خانم:بااخم گفتم
واین پس ک:تیناپریدوسط حرفمون وگفت...ببخشیدازسرعادت طول میکشه تا:توباخانم

 ناهارمردم ازگرسنگی
 توادم بشونیستی بیچاره امید:من
 بیچاره من ک ازصبح برای امیداین همه زحمت کشیدم:وترش کردوگفتتینار

بعدازخوردن ...بی خیال بحث باتینابه توباخانم توچیدن میزکمک کردم
 ناهارلباسامونوبرداشتیم،راهی ارایشگاه شدیم
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چشمای خوشکلی داری یه چیزی ازت :ارایشگرک اسمش نسرین بودمنوبه اتاقی بردوگفت
 هبسازم ک شوهرت َهز کن

تودلم به حرفهاش پوزخندزدم وگفتم هزکردن مال ادم عاشق نه مال اروین ک منویه 
 سرباریه مزاحم میدونه

چی ازت :نسرین جون بعدازچندساعت خم وراست شدن روم کمی عقب کشیدوگفت
 ساختم دختر

 لبخندی زدم وتشکرکردم بعدازپوشیدن لباسم باتیناک یه تیکه ماه شده بود برگشتیم خونه 
 دیگه ازکارهاروانجام دادیم تامهمونارسیدنکمی 

نوشته ...اروین بود...باصدای زنگ اس ام اس گوشیم اززیرلباسم کشیدمش بیرون
 بودسرکوچه ان 

فورابه تیناخبردادم المپهاروخاموش کردیموبه جاش شمع های چیده شده کناردیوارهاو 
 روپله هاروروشن کردیم 

 خبرازامدنشون میدادچنددقیقه بعدصدای چرخش کلیدتوی قفل 
 اروین

طبق خواسته تیناسرکوچه ک رسیدیم به ستاره پیام دادم چنددقیقه بعدامیدجلودرنگه 
 داشت پیاده شدیم وراه افتادیم سمت خونه،

ِ :دروک بازکردم امیدگفت این شمع هاچیه نکنه جشن تولدی سالگردازدواجی ..وا..ا
 نکنه مامزاحم خلوت تون شدیم؟؟؟...چیزیه؟؟؟نهههه

وای خداچراخفه نمیکنی این امیدومن راحت شم ببین جلوی مهموناداره چی -
 !!خفه شووووامید،جای حرف زدن برق وبزن ببینیم چ خبرِ :باحرص گفتم...بلغورمیکنه

باروشن شدن کلیدبرق صدای دست وجیغ جمع بلندشدوبعدازاون اهنگ تولدت مبارک 
لدت مبارک تو:به جمع نگاه میکرد تینابسمتش امدگونشوبوسیدوگفتخونده شدامیدشوکه 

 عزیزدلم
امیدک تازه متوجه سوپرایزتیناشده بودلبخندی زددست دورکمرتیناانداخت وصحنه 

 رومانتیکی ایجادکرد
ازکنارشون ردشدم چشم چرخوندم تامحبوب این روزهای قلبموپیداکنم،تکیه به دیوارباکت 

سفیدک دورتادوریقه وپایین کت ودامن به چشم میخوردوبه  ودامن مشکی ک بانوارهای
ااینکه ب...خوبی اندام زیباش وبه رخ میکشیدایستاده بود وباحسرت به تینا نگاه میکرد
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چهارماه بارداربودولی ازشکم بزرگ خبری نبود بعضی وقتهاباخودم فکرمیکنم نکنه 
 ....وبالبخندنگام کرد بسمتش رفتم تامتوجهم شدنگاه ازتیناگرفت...باردارنیست؟؟

 انمیخسته نباشی خ:روبروش وایستادم خم شدم روی صورتش پیشونیشوبوسیدم وگفتم
حقم داشت توی این یکماه حتالمقدورباهاش حرف نزدم اما االن نه ....بهت زدنگام کرد

تنهاباهاش حرف زدم بلکه بوسیدمش ولی دوست داشتم یه امشب پابزارم روی عقل 
 دلم عمل کنم ومنطقم وبه خواست
 میرم لباسم عوض کنم :برای همین بالبخندگفتم

سری تکون دادبه اتاقمون رفتم یه دوش پنج مینی گرفتم،بعدازپوشیدن کت وشلواردودیم 
 کمی عطرزدم وازاتاق خارج شدم

ستاره کنارتینا نشسته بودوصحبت میکردبسمتشون رفتم روی دست مبل کنارستاره 
 یه امشب ودست ازسرخانم گلم بردار...شوهرنداریتومگه :نشستموروبه تیناگفتم
اهنگ شیش وهشت بااهنگ الیتی عوض شداولین نفرامیدبودک ...هردوباتعجب نگام کردن

باتینابرای رقص به جایگاه کوچکی ک تیناوستاره ترتیب داده بودن بره چراغهاخاموش 
 ی خانمیتخارمیداف:شدبلندشدم روبروی ستاره قرارگرفتم،درمقابل چشمای بهت زدش گفتم

باتردیددست تودستم گذاشت بلندش کردم بسمت جایگاه رقص رفتیم دست دورکمرش 
سرم وداخل موهاش ...هماهنگ بااهنگ تکون میخوردیم...انداختم وبه خودم فشردمش
دوباره وچندبارنفس ...وای ک چقدرخوب بودعطرموهاش...فروکردم،نفس عمیقی کشیدم

 کشیدم تامست شم ازشراب عشقش
دوباره به اغوشم برگشت بی طاقت ..دستم وباالبردم چرخیدموهای بلندش به صورتم خورد 

 ...بوسه ای کاشتم روی موهاش واین بوسه مطابق شودباتموم شدن اهنگ
به محض خارج شدنمون ...باصدای تشویق جمع بخودمون امدیدم کمی فاصله گرفتیم
 .....تقریبا کنارم افتابی نشد ازجایگاه رقص ستاره به اشپزخانه پناه بردوتااخرشب

 بعدازرفتن مهموناخودموروی کاناپه انداختموچشماموبستم 
 چنددقیقه بعدبلندشدم...ستاره راه افتادسمت اتاق اینوازصدای پاشنه کفشش فهمیدم

 بسمت اتاق رفتم 
ستاره جلوایینه میزارایش مشغول بازکردن موهاش بودبهش نزدیک شدم ازپشت بغلش 

چشمای نازی داری یکم ک :ینه به چشماش خیره شدموکنارگوشش زمزمه کردمکردم ازتوای
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رنگ میگیره ادم دوست داره بشین پلک زدنت وتماشاکنه چشمای نازت پاک بودنت 
 ....وفریادمیزنه

برگشت سمتم قبل ازهرحرفی لبهام وروی لبهاش گذاشتموبی طاقت بوسیدم معشوقه 
 ....زیبامو
 ستاره

اروین تواتاق نبودهواروشن شده بودونوری ک ازپنجره می امداتاق وقتی چشمام روبازکرد
 وروشن میکرد

اتفاقات دیشب جلوی چشمام جون گرفت اشکهاراه افتادروی گونم چرامانعش 
رابطه ای ک هیچ حسی جزنیازتوش جای ...چرابرای باردوم به این رابطه تن دادم...نشدم
 خدالعنتتت کنه ستاره....روینچرابایدوسیله ای بشم برای رفع نیازا...نداشت

اروین سراسیمه وارداتاق شدبهم نزدیک شدسرم وبه اغوش ...ازته دل زارزدم
 چت شده ستاره:کشیدوگفت

چراباهام این ....مشتهاموروی سینش فرودمیاوردم وباگریه فریادزدم
ن وچرابرای رفع نیازت بهم نزدیک میشی مگه قرارم...چربااحساسم بازی میکنی...کارومیکنی

 ...چرازدی زیرقولت..رعایت حریم نبود
رابطه دیشبمون  ..اروم باش...هی هی:اروین مچ دستهاموتوی دستش گرفت وگفت

دوطرفه بودهم توخواستی هم من پس منومتهم نکن نیازی ک ازش حرف میزنی هم برای 
 من بود هم برای توحاالهم چیزی نشده بلندشویه دوش بگیرسرحال شی

روم افتادپایین ازدیدن بدن  برهنه ام گُرگرفتم اروین بسمت حموم هدایتم بلندم کردمالفه از
کردبرای دورشدن ازجلوی چشمش بی مخالفت واردحموم شدم زیردوش ضجه زدم اشک 

چشمم بااب دوش قاطی شدولی شوری اشک به راحتی تودهنم حس 
 ...انقدرزیردوش گریه کردم تاچشمام  بزوربازموند...میشود

وله صورتیمودورخودم پیچیدم بی توجه به خیسی موهام لباس پوشیدم وبه بیرون امدم ح
اشپزخانه رفتم اروین چندلحظه نگام کردبعدبسمتم امددستم گرفت کشیدسمت اتاق بی 
حرف روی صندلی میزارایش نشوندم،شروع کردبه خشک کردن موهام هرچنددقیقه 

تاره ببین س:خیره شدوگفتموهامو ک خشک کردازایینه بهم ...یکبارنفس عمیق میکشید
چراخودت والکی ...دیشب طبق خواسته هردومون باهم خوابیدیم خداروشکربهم محرم بودم

 اذیت میکنی خالف شرع ک نکردیم؟؟
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 حیف این چشات نیست ک اینطوری قرمزشون کردی
دلم نمیخوادخودم ودرگیررابطه ای ک ...دوست ندارم فقط زن تورختخوابت باشم:من

 جزنیازنیست بکنمپشتش هیچ حسی 
باشه عزیزم اینکه غصه نداره بهت قول میدم دیگه طرفت نیام دیگه هم گریه نکن :اروین

 ....پاشوبریم صبحانه بخوریم
بعدازصبحانه اروین بهم پیشنهاد دادبرای خریدبریم بیرون بااینکه حوصله نداشتم قبول 

 ن راهی شدیماماده شدم وبااروی....کردم ازموندن خونه وخود خوری بهتربود
 تومرکزخریددورمیزدیم وخریدمیکردیم 

بعدازخریدبه رستوران شیکی رفتیم ناهاروک خوردیم راه افتادیم سمت خونه بعدازپارک 
کردماشین اروین خریدهاروبرداشت وبسمت خونه رفتیم دروک بازکردم بوی عطرزنونه ای 

 ....چشم چرخوندم تانگاه میخ چشمای خشمناکی شدتوی بینیم پیچیدباتعجب 
شوکه به لیدانام روبروم چشم دوخت پوزخندی ....اروین بادیدن زنه زیرلب زمزمه کردلیدا

گوشه لبش نشوندوبلندشدبسمتمون امد ازکنارم گذشت روبروی اروین وایستادوسیلی 
 ...هواله صورت شیش تیغش کرد

وتنهاول کردی نه میای پیشم نه طالقم ومیدی اونوقت منواون سردنیاتک ...تف به روت:لیدا
به چه حقی بهم خیانت ...دورازچشمم میری زن میگیری و میاریش توخونه زندگی من

 میکنی؟؟؟
 ....اروین بازولیداروگرفت بسمت اتاقمون رفت دروبهم کوبیدوشروع کردبه توضیح دادن

نم مزه کرده بودببین چی همون جاروی زمین وا رفتم تازه کمی لذت زندگی زیردندو
 خدایااایعنی چی میشه....شد

 مطمئنادیگه تواین خونه جایی ندارم
صدای قربون صدقه اروین تامغزسرم نفوذمیکردواتیش مینداخت زیرخاکسترهای 

نمیدونم ازکی انقدرحسودشدم اونم حسودی کسی ک ازاول سهم من نبود به ...وجودم
 ....روی تخت درازکشیدم وبابچه ام دردودل کردمسمت اتاق مهمون رفتم مانتوم دراوردم 
 باصدازدنهای اروین چشم بازکردم

ـ پاشوستاره میخوام باهات حرف بزنم روی تخت نشستم به موهای نم دارش خیره شدم 
یعنی بالیداخوابیده نه خدااا حتی نمیخوام بهش ..یعنی حموم بود اخه صبح ک رفت بود

 ...فکرکنم
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 مگه نمیدونستی عاشقانه دوسش داره...ین زن دارهچرا مگه نمیدونستی ارو
 ستاره کجایی دارم باهات حرف میزنم ماااا...ستاره:اروین
 ....ببخشیدحواسم نبود:من
ایرادی نداره خوب گوش کن ببین چی میگم خودت ک دیدی لیدابرگشته حسابی هم :اروین

 بازورقانعش کردم ولی یه شرط داره...شاکیه خوب حقم داره
شرطش اینکه توازاین خونه بری وماهیچ وقت هم :ادامه داد..گاهش کردممنتظرن

 دیگرونبینیم تاوقت طالق
 مهم نیست من بارفتن مشکلی:تندتندپلک زدتااشکهام نریزه باصدای بغض دارم گفتم

 ندارم
خواهش میکنم اینطوری :اروین دست توموهاشوفروکردوکالفه به عقب هولش دادوگفت

 ...دازرفتنت عذاب وجدان میگیرمحرف نزن ستاره بخدابع
من بایدعذاب وجدان بگیرم نه تواین منم ک اوارشدم وسط :لبخندتلخی زدم وگفتم

 میتونم لباسهاموجمع کنم؟؟...ببخش باعث اوقات تلخیتون شدم...زندگیتون
 الزم نیست خودم کمی لباس برات اماده کردم اماده شومیرسونمت خونه بابا اینها:اروین
 میرم خونه عمواونجا راحت ترم...الزم نیست بهتراژانس بگیری...نه...نه:من
 ...اخه:اروین

 اگه برام اژانس بگیری ممنون میشم...اخه نداره من انجا راحتترم:پریدم وسط حرفش وگفتم
 خودم میرسونمت:اروین
 میخوام تنهاباشم:من

 باش اماده:بسمت در رفت وگفت...باشه هرجور راحتی:اروین سری تکون دادوگفت
لیداباتاپ دامن جینی روی مبل ...کمی طولش دادم بعدمانتوم وپوشیدم وازاتاق خارج شدم

چشمای  نگاموباالکشیدم به...کناراروین نشسته بود وناخونهای مانیکوشدشوسوهان میکشید
عسلیش دوختم به صورت سفیدش به موهای طالییش اروین حق داشت این 

 دخترواقعازیبابود
 چیه مگه ادم ندیدی غربتی:گفتنگاه خیرم وک دید

 خواهش میکنم لیدا:اروین
 قبل ازجواب دادن لیدا زنگ ایفون بلندشد دست چمدونموک جلودربودکشیدم وراه افتادم
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توی راه سعی کردم به اروین ...به کمک راننده اژانس چمدونمو روی صندلی عقب گذاشتم
سعی کردم قوی باشم واشک نریزم تاحدودی هم موفق شدم چون تارسیدن به فکرنکنم 

 بعدازحساب کردن کرایه پیاده شدم زنگ دروزدم ....خونه عمواشکی نریختم
هی نگا....سالم خوش امدی:دربازشد واردشدم تیناجلودرمنتظرم بودبهش ک رسیدم گفت

 اروین کو:به پشت سرم انداخت وگفت
 رهمهمون دا...نیامده:من
ِ :تینا  بیاتو...ا
 امیدامده:من
 عمو وزن عموهم رفتن امام زاده صالح..نه گلم هنوزشرکت:تینا
 یعنی تنهایی:من
 اره:تینا

 روی مبل نشستم
 راستی این چمدون چی دنبال خودت میکشی...حاالمهمونش کی بودک توامدی اینجا:تینا

 ...اشکم جاری شد....مقاومتم شکست
 ی شدهبازچ:تیناکنارم نشست وگفت

دیگه نتونستم تحمل کنم خودم وتوبغل تیناانداختم وازته دل زار ....لیدابرگشته..لی...ل:من
 ....زدم

چشم ک بازکردم تیناروباچشمای سرخی ک ازفرط گریه بازور بازمونده بودباالسرم دیدم 
 .....به هوش امدی عزیزدلم:تامتوجه نگاهم شدگفت

 !!!مگه غش کردم...اره:من
 تلخ خندیدیم،

 چیکارکردی باخودت دختر؟؟:تینا
 اصالچرااینطوری شد؟...حالم دست خودم نیست نمیدونم چی میخوام...نمیدونم تینا:من
 بهترزیادبخودت فشارنیاری تازه فشارت امده باال...نمیخوادبهش فکرکنی:تینا
 ممنون ک هستی تینا:من
 !!ناسالمتی خواهریم توقع داری نباشم...خواهش گلم:تینا
 ی امیدامده؟؟راست:من
 توپ شم حسابی پره...اره:تینا
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 چرا؟؟:من
 باخواهش والتماس نزاشتم بره خونه اروین...ازاروین شاکیه حسابی:تینا
توروخدانزارمیونشون بخاطرمن بهم بخوره باامیدحرف بزن ازدلش درار ...نه..وای:من

 اصالهمه چیزوبندازگردن من
 لت راحتباامیدحرف زدم خیا...چه خبرت اروم باش:تینا
 اخیش خیالم راحت شد:من

داره تموم میشه توهم :تینانگاهی به سرمم ک نفسهای اخرش ومیکشیدانداخت وگفت
 بهتربخوابی

بادقت سوزن وازدستم بیرون کشیدپنبه اغشته به الکل وروش گذاشت یه چسب زخمم 
 زدروش،بعدازبوسیدن پیشونیم شب بخیری گفت وازاتاق خارج شد

فوراچشم بازکردم دلم نمیخواست بهش ....بستم چهره اروین ازفکرم عبورکردچشمام 
فکرکنم واشک بریزم، دیگه بس بودماتم سرایی ازاول میدونستم  قرارچی بشه نبایددلم وبه 

اروین میباختم اون سهم من نیست حاالهم بایدفراموش کنم ازقدیم گفتن 
مان ستاره ای ک یه ز ..م من ستاره امجلوضرروازهرجابگیری منافعت پس جلوقلبم وایمیست

 گریه کردنش انگشت شماربود
 انقدربه راهایی فراموشی اروین فکرکردم تاخوابم برد

****************************** 
یک هفته از اون روز کذایی میگذره تواین یک هفته هیچ کس راجب اروین وامدنم به 

 ...ندادبرم شرکتاینجاحرفی نزد امیدم به بهانه استراحت اجازه 
 ...امروزوقت دکتردارم قرارجنسیت بچم مشخص شه

وقتی روی تخت خوابیدم وازمانیتورکوچک صدای قلب بچم وگوش دادم وفهمیدم 
دخترجزاشک شوش وشکرکردن خداکاری ازم برنیومدتینا ذوق زده بعدازدکتربردم بازاربه تک 

یزی میخریدم انقدرراه تک مغازه های سیسمونی فروشی سرمیزدیم وازهرکدوم یه چ
رفتیموخریدکردیم ک نای برامون نمونده بایه دربست خودمون وبه خونه رسوندیم زن 

 ...عموباهیجان پاکتهای خریدوبازمیکردوقربون صدقه بچم میرفت
بعدازخوردن شام داشتیم درموردبچم وانتخاب اسمش حرف ...عموک امدبهم تبریک گفت
 ....میزدیم ک امیدبا اروین امد

 روینا
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یک هفته ستاره رفته ولیدابرگشته ولی قلبم به جای ارامش گرفتن ناارومترشده توی این 
یک هفته ستاره نه بهم زنگ زده نه امده شرکت گوشیشم خاموش ازامیدم ک حالشو 

میپرسم باهام سرسنگین حرف میزنه ومیگه این روزها زیادخوب نیست برای همین نمیتونه 
گیرکردم نه میتونم ازلیدادل بکنم نه میتونم ستاره روفراموش  تودوراهی بدی...بیادشرکت

اما ..کنم اگه ستاره باردارنبودبااینکه لیدا عشق اولمه ولی دل میکندم ازش 
 تقدیرجلوبدجورقدعلم کرده جوری ک هیچ راه گریزی برام نزاشته

میدن بافه...امروزوقتی امیدباتیناصحبت میکردفهمیدم ستاره رفته دکتروبچشم دخترِ 
موضوع بی تابتر ودلتنگترشدم،برای همین وقتی امیدمیخواست بره گفتم برای دیدن ستاره 

 بااینکه نارضایتی توچهره اش مشهودبودچیزی نگفت ....همراهش میرم
 به خونه ک رسیدیم امیددروبازکرد،یاالله گویان واردشدیم ...باهم راه افتادیم

سته بودومشغول صحبت بودن ستاره باخانواده امیدروی مبل راحتیها نش
 تامنودیدبلندشدوخیرنگام کرد

فته چطوراین یک ه....به چشمای غبارگرفته اش نگاه کردم وازبی رحمی ایم قلبم فشرده شد
 صدای اقای جمشیدی منوبه خودم اورد ...طاقت اوردم

 ...به به اقا اروین ازاین طرفا خیلی خوش امدی بفرما-
زسالم والیک کنارستاره روی مبل تک نفرنشستم تینا قدم هاموتندکردم سمتشون بعدا

مشغول پذیرایی شد،وقتی دیدم کسی حواسش به مانیست کنارگوشش 
 چراگوشیت خاموشه نمیگی نگرانت میشم...خوبی:گفتم

 بی حرف بانگاش ازم گالیه کرد
 دخترت مبارک:شرمنده نگاه ازش گرفتم وادامه دادم

 ممنون:لبخندمحوی زدوگفت
شستم،ستاره باهام صحبت نمیکردانگار میخواست مجازاتم کنه موقع رفتن کمی دیگه ن
ستاره این :قبل ازستاره امیدگفت...فرداشب اماده باش میام دنبالت بریم بیرون:بهش گفتم

 روزها حالش خوب نیست بهتربزاری برای بعد
هوای واتفاقاحال ...بهترتودخالت نکنی امید:اقاجمشیدگفت..باتعجب چشم دوختم به امید
ازخانواده جمشیدی تشکرکردم وبعدازخداحافظی راه افتادم ...ستاره عوض بشه براش خوبه

 سمت خونمون
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وقتی رسیدم طبق معمول این یک هفته برقاخاموش بود،دلم تنگ شدبرای شبهایی ک  
 ستاره تادیروقت منتظرم میموندبااینکه حتی کلمه ای حرف نمیزدم 

ن لبهام خارج شدو واردخونه شدم بدونه خودن شام اهی باچاشنی حسرت وافسوس ازمیا
 به اتاق رفتم لیدابی خیال ازدنیا بالباس خواب بازش روی تخت خوابیده بود

بی توجه به بدن سفیدش لباسموعوض کردم وبافاصله ازلیداروی تخت درازکشیدم توی این 
خسته به ....میشودهفته حتی یکباربه لیدانزدیک نشدم یه نیرویی مانع نزدیک شدنم به لیدا

 ....امید خوابیدن چشم روی هم گذاشتم 
 ستاره

ازصبح حسابی هیجان زده ام دلم میخوادامشب وبااروین حسابی خوش بگذرونم شایددیگه 
 ازاین شبهاپیش نیادک اروین دعوتم کنه 

حموم یه دوش حسابی گرفتموبیرون امدم شلوارکتان سفیدم وک مخصوص بعدازناهاررفتم 
دوران بارداری بودپوشیدم کمی شکمم بزرگ شده بود،زن عمومیگفت پوشیدن لباسهای 

تنگ برای بچت ضررداره مانتوپاییزه طوسیمم پوشیدم ارایش ماتی کردم موهامم 
بور و اریب از روی صورتم عبعدازخشک کردن باکلیپس باالی سرم جمع کردم جلوشم بافتم 

 دادم وای ک چی شدم
 یک...یک ساعت...نیم ساعت...سه دقیقه....دودقیقه...روی تخت منتظرموندم یک دقیقه

 ساعت ونیم دست اخربه اروین زنگ زدم
د دادم بهش پیشنها...ببخشیداگه دیرشدتازه رسیدم خونه یه دوش بگیرم میام:اروین گفت

اروین ازپیشنهادم ...ا بریم ک اروین این همه راه نیاد دنبالمتابااژانس برم خونه وازانج
جلودرهرچی منتظرموندم ....استقبال کردبه این ترتیب به اژانس زنگ زدم وراهی شدم

اروین نیامدگوشیشم جواب نمیاددلهره به وجودم سرازیرشدپیاده شدم دروباکلیدم بازکردم 
 رتکه شدوبه گریه افتادازدیدن اروین تواون وضع قلبم هزا...وداخل شدم

 وقتی اروین ودرحال بوسیدن لیدا دیدم قلبم هزارتکه شدوبه گریه افتاد
 ....اصالنمیتونستم باورکنم

 ....یعنی دنیامیتونه انقدربی رحم باشه ک باقلب واحساسم همچین بازی کثیفی کنه
 احساساتم از درون منومیخورد

 هاموخیس کرداشکم دیگه طاقت صبرکردن نداشت باالخره گونه 
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پاتندکردم سمت درشونه هام ازشدت گریه میلرزیدکم کم پاهامم به تقلیدازشونه هام 
به محض توقف ....لرزیدخودم وبه ماشین رسوندم سوارشدم وگفتم منوببره خونه عمو

دست روی زنگ گذاشتم ...ماشین کرایه روحساب کردم وخودم وانداختم بیرون
 دربازشدتاخونه دویدم

 چخبرته؟؟چت شده ستاره:دیدگفتتینا تامنو
 من بایدبرم تینابایدازانجا دورشم دیگه نمیخوام اروین وببینم:باگریه گفتم
 ..چ خبره:زن عمو
 شمایه چیزی بگو:تینا

 خیلی خوب چراشلوغش کردی عزیزم عموت امدمیتونی بری:زن عمو
رفتم  بسمت اتاقم....همین االن بایدبرم خواهش میکنم...دیره...دیره...نه:باصدای بلندگفتم

چمدونمواززیرتخت بیرون کشیدم کمی لباس داخلش جادادم وراه افتادم سمت 
 اروین:صدای ایفون متوقفم کردتیناقبل ازمن خودشوبه ایفون رسوندوگفت....در

 وحشت زدبه تیناچشم دوختم 
 بهتربری اتاق مهمون تاعموت بیاد:زن عمو

زپذیرایی میومدقلبم دیوانه واربه قفسه سینه باچمدونم به اتاق مهمون رفتم صدای اروین ا
 میکوبیدبی صدااشک میریختم وتودلم دعامیکردم اروین به اتاق مهمون نیاد

کمی بعدصداش نزدیک ترشدنگاهی ....صدای بهم خوردن دراتاقهاخبرازکشتن اروین میداد 
ارداتاق و به اتاق انداختم چشمم به بالکن خودبه بالکن رفتم وپشت دیوارایستادم،اروین

شدیه نگاه کلی به اتاق انداخت،داخل کمدهاروگشت وخارج شدنفس عمیقی کشیدم 
برگشتم به اتاق کمی بعدتینا امدسراغم باهم به نشیمن رفتیم زن عمولیوان اب قندی دستم 

 چی شده؟؟:دادوگفت
 تترس وجودم واحاطه کرد تینادوباره بسم...قبل ازجواب دادنم دوباره صدای ایفون بلندشد

ِ :ایفون رفت اینبارگفت  الزم نیست بترسی عمو ا
 ....نفس اسوده ای کشیدم
 چرامعرکه گرفتی...چ خبرستاره:عمووقتی رسیدگفت

 عمومیخوام برم ازاینجادیگه دوست ندارم اروین وببینم:من
 یک کلمه ازت میپرسم راستش وبهم بگوتاساپورتت کنم همه جوره:عمو
 زاریدبرم باشه عموهرچی باشه میگم فقط ب:من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا حاجی زاده –قسم هم 

      

 
96 

 قبالاروین ومیشناختی؟؟؟:عمو
 ...درمانده به عمونگاه کردم

 کجاوچطورباهم اشناشدید...کی:عمو
دیگه خسته شده بودحسادت مثل یه مارسمی وجودم ومسموم کرده بودشایدتنهاراه 

نگاهی به زن عموانداختم مثل اینکه خودش ....گفتن حقیقت بودخالصی ازاین مخمصه 
 فهمیداز حضورش خجالت میکشم چون به بهانه اوردن چای به اشپزخانه رفت

 ؟؟؟!!!چی شدپس ستاره منتظرم:عموروکردسمتم وگفت
 اب دهنم وباصداقورت دادم وباصدای اهسته هرچی اتفاق افتاده بودبه عموگفتم

اگرخانوادت ...چطورتونستی همچین کاری بکنی...فکری ستارهباورکنم انقدربی :عمو
 رونمشناختم میگفتم مشکل ازتربیتِت ولی االن ی بگم؟؟

 الزم نیست انقدرماخذش کنیدعموخودش به اندازه کافی پشیمونه:تینامداخله کردوگفت
وسایلت روجمع کن میبرمت شمال ویالمون به :عموتوی سکوت چنددقیقه نگام کردوگفت

زدوستهامم زنگ میزنم یه بادیگاردبااطمینان برات پیداکنه هفته ی یکبارم خودم یا یکی ا
 ولی دخترم بهترنیست به اروین حقیقت وبگی...امیدبهت سرمیزنیم 

اروین عاشق لیدا ست اگربفهمه بچه مال اونه ازم ...دوباره اشکهام راه خودش وبازکرد
 میگیرش انوقت بایدچ غلطی بکنم

 اماده شورراه بیافتیم :دوگفتعموسری تکون دا
 عمو:من
 جانم:عمو
 کارم وچیکارکنم بایدبرای سیرکردن شکم خودم واین بچه کارکنم:من
 تااالن هرچی کارکردی بسه:عمو
 ولی:من
 ولی واماواگرنداره نگران هزینه هاهم نباش بابات ک بخشیدت همه روازش میگیرم:عمو
 واگه نبخشید:من
 کم بهم میدی انوقت خودت کارمیکنی کم:عمو
 واقعاازتون ممنونم:من

 ....تشکرالزم نیست پاشواماده شوزودترراه بیافتیم
 اروین
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وقتی ستاره بهم گفت میاد درخونه تامن اینهمه راهودوباره برنگردم دنبالش خوشحال شدم 
ازذوق دیدنش کاُل لیداروفراموش کردم بعدازقطع کردن گوشی یادم افتادچه گندی زدم برای 

لیداطبق معمول پاروی پاانداخت بودوژرنال مدورق ....ا راه افتادم سمت خونههمین فور 
میزدبی توجه بهش رفتم سمت اتاقم بعدازگرفتن دوش پنچ مینی لباس پوشیدم مشغول 

کجابسالمتی میبینم ک :دوش گرفتن با ادکلن محبوبم بودم ک لیداوارداتاق شدوگفت
 حسابی به خودت رسیدی خبریه؟؟؟

 میخوام برم جایی قراردارم...خبری باشهمگه قرار :من
 باکی قرارداری؟؟؟:لیدا
 بسمت در رفتم....به توربطی نداره:من

 منم میام:لیدا راهموسدکردوگفت
 خنده عصبی ناخواسته ازاعماق وجودم بلندشد

 هولش دادموازکنارش ردشدم
کنه ن...ریباکی قرار دا:دنبالم امدخودش وانداخت جلوراموبامشت به سینه ام کوبیدوگفت

پس اون عشق اتشینی ک  ...یعنی انقدرخوشگل ک دلت وبرده؟...میری پیش اون هرزه
 ازش دم میزدی کجاست به خودت بیااروین منوببین منممم لیدا

ود مگه نشنیدی میگن هرکه ازدیده ر...تاحاالکجابودی هاااننن:عصبی دستهاشوگرفتم وگفتم
 اری ازدل برودمنونگاه کن دیگه جایی توقلبم ند

 ستیتواصالدرحدمن نبودی ونی...لیاقتت همون دختره پاپتیه نه من...تواصال ادم نیستی:لیدا
به دیوارچسبوندمش لبم وگذاشتم روی لبش ازبوسیدنش حس بدی بهم دست داد،ازش 

یادت باشه تودرحدمن نیستی تولیاقت منونداری نه من اگربخوام تاهمیشه :جداشدم وگفتم
میتونم همین االن باهات باشم ولی دوست ندارمت ازبودن باهات لذت نمیبرم پس 

 ...بهترهرچه زودترگورت وگم کنی ازاینجا بری
بسمت در رفتم ازدیدن دربازتعجب کردم وقتی به پایین رسیدم ستاره هنوزنیامده بودباهاش 

حدودنیم ساعت پیش راه افتاده تااالن :گرفتم خاموش بودبه خونه زنگ زدم تیناگفتتماس 
 بایدرسیده باشه،یاد درخونه افتادم ک بازبودتازه فهمیدم چ خاکی بسرم شده 

باعجله خودمورسوندم خونه حاج اقاجمشیدی تینا دروبرام بازکردوقتی سراغ ستاره روگرفتم 
یدم دروغ میگه برای همین شروع کردم به صدازدنش هنوزنیامده ازش خبرندارم فهم:گفت

تواتاق نبود درکمدوبازکردم ازدیدن کمدخالی ....وقتی جوابی نشنیدم راه افتادم سمت اتاقش
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انگاردنیا اوارشدروسرم مثل دیوانه ها اتاقهارومیگشتم وستاره روصدامیزدم اماواقعانبود بی 
گاها،ترمینال ها،راه اهنهایی ک فکرمیکردم هیچ حرف ازخونه زدم بیرون تمام خیابونها،فرود

 ...میتونه رفته باشه گشتم ولی نبودانگارشده بودیه قطره اب فرورفته بود توزمین
صبح بودک خسته وسرخورده برگشتم خونه خداروشکرلیدانبودخودم وروی کاناپه ولوکردم 

 وبه این فکرکردم ستاره کجاست؟؟؟
 ستاره 

ن چمدونهابرای خرید رفت منم خونه روسروسامون دادم عموبعدازگذاشت.صبح زودرسیدیم
ه تاچندساعت دیگ:مشغول خوردن بودیم ک عموگفت.وقتی عموبرگشت املت درست کردم

بادیگاردمیرسه ومنم بعدازاستراحت برمیگردم تهران کمی دمغ شدم اخه اینجاتنهاچیکارکنم 
ریاهمون صبحانه بعدازخوردن ناها...امابادیگاردهست میتونم دلم وبهش خوش کنم

عموبرای استراحت به اتاقش رفت منم به یکی ازاتاقهای طبقه پایین رفتم چون کم کم 
باالرفتن ازپله هابرام سخت میشودبعدازگذاشتن لباسهام داخل کمدبه حمام رفتم اب گرم 
حسابی سرحالم اورده بود لباس مناسبی پوشیدم وازاتاق خارج شدم چای سازو زدم 

ش امدچای دم کردم کمی بعدعموهم امددوتااستکان چای ریختم وبه چنددقیقه اب جو
 چند.نشیمن رفتم مشغول خوردن چای بودیم ک زنگ دربه صدا درامدعموبسمت در رفت

 دقیقه بعدبهمراه مردخوشگل وخوش هیکلی برگشت 
 این همون ستاره خانمی یه ک بایدمثل چشمات ازش مراقبت کنی:عموروبه مردِگفت
ایشونم اقاکیارش بادیگاردشخصی دوستم هستن ولطف کردن برای :گفتروکردسمت منو
 مراقب ازتوامدن

 ازاشناییتون خوشوقتم...خوش امدید:جلورفتم لبخندی زدم وگفت
امیدوارم ...همچنین:کیارش بااخمی ک ازموقع امدن بین دوابروش جاخوش کرده بودگفت

 این چندوقت دوستای خوبی برای هم باشیم 
 بفرمایید....امیدوارم:من

به اشپزخانه رفتم برای کیارش هم چای ریختم بعدازخوردن چای عموسفارشهای الزم وبه 
هرچه قدر :منوکیارش کردواماده رفتن شد موقع خداحافظی کارت عابری دستم دادوگفت

 دوست داری خرج کن نگران هیچی هم نباش همشوازت پس میگیرم
 بالبخندکارت وازش گرفتم 

 دورفتعموپیشونیم وبوسی
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تاشب تواتاقش بودموقع شام صداش ....کیارش اتاق کناری اتاقموبرای خودش انتخاب کرد
کمی بعدامدبدون حرف شامشو خوردوبه اتاقش برگشت ازتنهاییم دلم گرفت ...زدم

 !!!فکرمیکردم کیارش هم صحبت خوبی میشه
شده هلوبه اون پهلوانقدراز این پ.....بعدازجمع کردن میزبه اتاقم رفتم روی تخت درازکشیدم

نخیرفکراروین نمیزاره بخوابم موهاموازجلوچشمم کنار زدم ...بودم دندهام دردگرفته بود
 ازشب متنفربودم منویادعشق ناکامم مینداخت 

ندی زدم لبخ...نگام به پنجره افتادنورمهتاب ازالی پرده توری اتاقم به اتاقم سرک میکشید
به اسمون نگاه کردم ماه بااون .م وپنجره روبازکردمپرده روکنارزد...وازتخت پایین پریدم

لبخندقشنگش بهم خیره شده بودچقدرصورت سفیدش ودوست داشتم چشماموبستم 
 وگذاشتم نسیم موهامونوازش کنه 

چشماموبازکردم ماه هنوزبهم لبخندمیزدانقدربهم خیره موندیم تاچشمام خسته شدبه تختم 
کردم تایادم بره اروین نامی تودوردستهاهست چشماموبستم وتصویرماه ومجسم .برگشتم

 وقلبم برای دیدنش بی تاب
 :رمان

دوباره ماه تواسمون میرقصیدومن کرشمه هاشوازپنجره اتاقم نگاه میکردم بازم من بودم 
 وماه بودوتنهایی اتاق

کیارش بااخم همیشگیش ک ....دراتاقم زدشدروی تخت نشستم واجازه ورد دادم
 جذبشوبیشترمیکرد

 هنوزنخوابیدی:رداتاق شدلبخندی شبیه به خنده زدوگفتوا
 خوابم نمیبره...نه:من

 بازم به اروین فکرمیکردی:کنارم روی تخت نشست وگفت....پس همدردیم:کیارش
 یه جورایی:من

 چرا انقدرخودت وعذاب میدی بخدا اروین لیاقت اینهمه غصه خوردنت ونداره:کیارش
 قرارنبودبه اروین توهین کنی:من
ادم بایدخیلی نفهم باشه ک :صورتم نگاه کرد دستشوجلواورد گونم ولمس کردوگفت به

عشق توی چشمات ونبینه کاش این عشق وخرج خاطرخواهای چشمات میکردی 
 معصومیت چشمات ادم وبه وجع میاره

 سرم وعقب کشیدم ازبرخورد دستش باپوست صورتم مورمورم شد
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 ترک کردکیارش دست شوپس کشیدوباشب بخیری اتاق و
یادروزهای اولی ک امده ...کیارش چش شده حتی نمیخوام به این فکرکنم ک دوستم داره

یادچشمای یخیش،وقتی اولین هفته عمواینهاامدن یکم یخ کیارش اب ...بود افتادم
شدتادوماه پیش ک سرما خوردم وکیارش باهام صمیمی شدوقتی ازپدربچم پرسیدبرای 

ازغصه زندگیموتعریف کردم ازاون موقع کیارش کامال  اینکه وجهم پیشش خراب نشه کمی
تغییر کردتااین اوخرک رفتارش منومیترسونه انقدربه کیارش ورفتارش فکرکردم تاچشمام 

 گرم خواب شد
دقیقه پوفی 9/02باروشن شدن اتاقم چشم بازکردم نگاهی به ساعت انداختم ازدیدن ساعت

 کشیدم این چندهفته حسابی خوابالوشده بودم 
امروز قرارتینابیاداینجا وچندروزی بمونه پیراهن کوتاموبالباس بارداریم عوض کردمو 

 بعدازشستن دست وصورتم به اشپزخانه رفتم کیارش پشت میزنشسته بودوصبحانه میخورد
 صبح بخیر...سالم
 صبح توم بخیر...سالم:کیارش

 توهم خواب موندی:پشت میز روی صندلی نشستم وگفتم
 تادیروقت خوابم نبرداره دیشب :کیارش

 سری تکون دادم برای خودم لقمه گرفتم 
 بعدازصبحانه به کمک کیارش میزوجمع کردم ومشغول درست کردن ناهارشدم

برنج توی سبدوداخل قابلمه ریختم ودرش وگذاشتم عرقهای ریز روی پیشونیم وباپشت 
 من میرم یکم استراحت کنم:دست گرفتم وگفتم

 سرپاموندی برات خوب نیستبرو امروز زیادی :کیارش
هن هن کنان خودم وبه کاناپه نشیمن رسوندم روش لم دادم وچندنفس عمیق کشیدم 

 بااینکه هفت ماههِ وکمبود وزن دارم ولی فکرمیکنم هرلحظه امکان داره بترکم
 ...کیارش باسینی چای امدوباعث شدافکارم وپس بزنم

 ممنون واقعابه موقع بود:من
 بخور نوش جونت:ودستم دادوگفتکیارش فنجون چای ر

چایی روک خوردیم کیارش گفت خودش میزومیچینه من ازخدا خواسته قبول کردم کیارش 
 به اشپزخانه رفت وکمی بعدصدام زد 
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بطرف اشپزخانه میرفتم ک صدای زنگ بلندشد بااجبار راهم کج کردم سمت در،ایفون 
 برداشتم 
 ـ کیه

 ـ بازکن منم
 ب برسیتوک قرار بود ش...ـ وا

 ـ حاالک زود رسیدم نکنه مزاحمم
 ولی بیاتو...ـ اونوک هستی

 ـ نه توروخدا دروبازنکن یه موقع مزاحم بشم
 بیاتو تیناخودت ولوس نکن:دروزدم وگفتم

 تینا طبق معمول باجیغ ودادواردشد
 سالم عجقم:تینا
 بغلش کردم وگفتم سالم عزیزم خوش امدی:من
 نی نی خاله چطوره:گونم وبوسیدودست روی شکمم گذاشت گفتتینا 

 سالم داره خدمتت...اونم خوبه:دستشوکشیدم به داخل بردم وگفتم
 برودست صورتت وبشورغذا حاضر 
 منواینهمه خوشبختی محاله...وای:تینا

 شکمویی نثارش کردم وهولش دادم سمت سرویس خودمم به اشپزخانه رفتم 
 تینا خانم بود:کیارش
 اره دیگه تینا باسروصداش تابلو:من
 ازمن غیبت میکنی...ای...ای:تینا
 غیبت نیست صفت گلم:من

 سالم اقاکیارش خوب هستید:نیشگونی ازبازوم گرفت،روبه کیارش گفت
 ممنون شما خوبید خانواده چطورن...سالم:کیارش
 سالم رسوندن..الحمدالله:تینا

 سالمت باش:کیارش
بعدازغذا تینا ظرفهاروشست وبرای استراحت ...منم غذا روکشیدمتا اونها حالواحوال کردن 

تختم انتظارم ومیکشیدخودم وبامیل ورغبت به .....به اتاقش رفت منم به اتاقم رفتم
 اغوشش سپردم
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 پیاده تابازارمحلی نزدیک خونه رفتیم.....بعدازظهرتینا وادارم کردتاباهاش به پیاده روی برم
برای دخترکوچولوم خریدیم غروب بودبه خونه برگشتیم .....و وچنددست لباس واسباب بازی
 میدونی چقدربهت زنگ زدم...کجایی ستاره:کیارش تامنودیددلخورگفت

 وای ببخشیدگوشیموجاگذاشتم..ای:من
 کاش قبل ازرفتن بهم خبرمیدادی تانگران نشم:کیارش
 معذرت میخوام دیدم خوابی نخواستم بیدارت کنم:من
 فهاروتوخونه بزنیدبخدا ازپا افتادم انقدروایستادممیشه این حر :تینا

 بفرمایید..ببخشیدانقدر نگران شده بودم ک یادم رفت شما جلودرید:کیارش
 واردخونه شدیم خودم وروکاناپه انداختم کیارش باسینی چای واردنشیمن شد

 اقاکیارش فکرنمیکنیدخوردن انقدرچای واسه زن باردارمضرر:تیناروبه کیارش گفت
 یعنی ضرر داره من نمیدونستم:رشکیا
 حاالاقاکیارش نمیدونه توخرچرا میخوری:تینا
 وای تینا اگرچای نخورم میمیرم:من
 کاش زودتربمیری من ازدستت خالص شم:تینا

 خدا نکنه تینا خانم:کیارش
میرم :کیارش ک نگاه متعجب مارودیدبلندشدوگفت....باتعجب به کیارش چشم دوختیم

 میزوبچینم
 بدجورمشکوک میزنه:ک رفت تینا گفتکیارش 
 اصالحرفشونزن تینا حتی نمیخوام بهش فکرکنم:من
 ازمن میشنوی ازش دوری کن...چ میدونم:تینا
 بی خیال تینا پاشوبریم شاممونوبخوریم:من

باتینا به اشپزخانه رفتیم بعدازخوردن شام ک دست پخت کیارش بود برای قدم زدن راهی 
 حیاط شدیم

اب باقدرت به چشمام حمله کردطوریکه باز نگه داشتن چشمام سخت کمی ک گذشت خو
 شده بودبایه شب بخیربه اتاقم رفتم وخودم به اغوش خواب دعوت کردم

بعدازشستن دست وصورتم به اشپزخانه ...صبح باصدای جیغ جیغ تینا ازخواب بیدارشدم
شروع یزنشستم ورفتم تینا باکیارش مشغول خوردن صبحانه بود بعدازدادن سالم پشت م

 کردم به خوردن
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بعدازصبحانه تینابرای خریدبه بازارمیره منم باگرفتن هزارترفندوبهانه خودم وازرفتن به 
 بازارخالص کردم 

برای عوض شدن حال وهوام به حیاط رفتم روی تاب کنارحوض نشستم واروم خودموتاب 
 میداد دادم چنددقیقه بعدسرعت تاب زیادشد به عقب برگشتم کیارش تابم

 ستاره کی میخوای به خودت بیای ازفکرکردن به اروین خسته نشدی:کیارش
 منظورت چیه؟؟:من

 من...ستاره من:تاب ونگه داشت وگفت
 بلندشدم راه افتادم سمت در 
خسته شدم ستاره بزاربگم وخودم وراحت کنم بزارقلبم اروم :کیارش راهم وسدکردوگفت

 بگیره
 نمیخوام بشنوم:من

اره ازاون ببین ست....دارم میسوزم ستاره عشقت داره دیوانم میکنه...ایدبشنویولی ب:کیارش
اروین نامردطالق بگیرخودم تااخرعمرنوکرخودت وبچت هستم به خدانمیزارم اب تودلت 

 تکون بخوره
خجالت بکش کیارش من زن اروینم خودتم میدونی چقدر :سیلی به صورتش زدم وگفتم
 بگذرمو باتوازدواج کنمدوسش دارم چرا بایدازپدربچم 

 چون دوست نداره به خودت بیا ستاره...چون تورونمیخواد:کیارش
دیگه نمیخوام چیزی ....دستم وروی گوشام گذاشتم وباتموم قدرت فریاد زدم خفه شو

 بشنوم
چشماموبستم وازاعماق وجودضجه زدم ....زیردلم تیرکشیدوباعث شدبه زمین بیافتم

 من شدیدترمشود  دردشکمم هرلحظه بیشتروگریه
 خواهش میکنم اروم باش اصال غلط کردم...چت شده ستاره:کیارش جلوم زانو زدوگفت

 اشکهام اجازه حرف زدن بهم نمیداد
اشک هام جلودیدم گرفته بودوتارمیدیدم ....بااحساس خیسی شلوارم گریم شدیدترشد

 دیگه پرشد سریع پاکشون کردم امازودترازانچه فکرمیکردم جای خالیشون بااشکهای
قت االن و...کیارش یا امام زمانی گفت ودست انداخت زیرپام دستشوپس زدم کیارش غرید

 لج کردن نیست ستاره
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درداجازه مخالفت بیشتروازم گرفت کیارش روی صندلی عقب ماشین درازم کردم 
 شماره تینا روبده:وگفت

راه  از...اتماس گرفتباهق هق وجیغ شماره رودادم کیارش همونطورک رانندگی میکردباتین
وحرف زدن کیارش هیچی نفهمیدم باهربارتیرکشیدن شکمم جیغم هوا میرفت تنهاچیزی ک 

 بعدتاریکی مطلق....اخرین لحظه دیدم بیمارستان بود
 اروین

هفته هاپشت ماها میگذره ومن هیچ خبری ازستاره ندارم چندبارباحاج اقاحرف زدم وسراغ 
 روگرفتم ولی ادعابی خبریش مثل تیرتوقلبم نشستستاره 
 ....هرروز ازامیدمیخوام خبری ازستاره بهم بده ولی اونم بدترازحاج اقا 

امید دارم به روزی ک برگردوباافتخاربگم ...باگذشت چندماه هنوز امید دارم به دیدنش
عاشقش شدم وبخاطرداشتنش ازلیدا گذشتم وتوهمون ماه اول رفتنش ازش 

دوباره ازمرورخاطرات گذشته قلبم دستخوش طوفان شد سرم ومحکم تکون دادم ...دمجداش
 تاازدست افکارمزاحم راحت بشم

صدای عصبی امیدتوجهم وجلب ...برای دادن پروندهای دیشب بسمت اتاق امید رفتم
 کردناخواست پشت دروایستادم وبه صحبتهاش گوش سپردم

 چی داری میگی تینا:امید
........ 
 توقع نداری از اروین بخوام برای بدنیاامدن بچش بیادرضایت بده:امید
 

بچه من یعنی امکان داره ...اروین..بچش...بچش...صدای امیدتوذهنم اکوشد
 ....چراذودترازاینهابفکرم نرسیدچرااصالشک نکردم

......... 
 باصدای فریادامیدبه خودم امدم

پس ...نمیتونه به موقع خودشوبرسونه مگه دکترش کدوم جهنم دره ک....اخه یعنی چی:امید
 برای همچین روزی دوبرابرازمون پول گرفت...اون همه پول مفت وواسه چی بهش دادیم

..... 
ببین تینا بهش زنگ بزن وبگواگرستاره روعمل نکن وخدای نکرده یه بالیی سرش :امید

 بیادکاری میکنم مثل سگ ازاین دیرکردنش پشیمون شه
...... 
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 خداحافظ ..ن االن راه میافتمم..باشه:امید
 فورابه اتاقم رفتموبه اژانس زنگ زدم ودرخواست ماشینی کردم

اروین من بایدبرم :تازه گوشی وقطع کرده بودم ک امیدبدون در زدن وارداتاق شدوگفت
 کارمهمی برام پیش امده

 چرا انقدرهولی چی شده:من
 هیچی تینایکم ناخوش احوالِ :امید
 رفتن به این پروندهایه نگاه بندازقبل ...خدا بدنده:من
 بزار باشه شب ک امدم یه نگاه بهش میندازم االن عجله دارم:امید
 باشه:من
 من رفتم خداحافظ:امید
به محض خروج اروین کیفموبرداشتم وراه افتادم،مطمئناماشین تاحاالرسیده ....بسالمت:من
باال،به ماشین ک رسیدم  مجبورشدم پنج طبقه روازپله بیام پایین اونم باسرعت...بود

اون سوناتا مشکیه روتعقیب کن فقط مواظب باش :ولوشدم روصندلی جلوبه راننده گفتم
 گم اِش نکنی

 باشه خیالتون راحت:راننده
 بی حرف چشم دوختم ب ماشین امید
 !!!فکرکنم میره شمال:ازشهرک خارج شدیم راننده گفت

 رفت تعقیبش کن دوبرابرکریه روبهت میدم فقط بروهرجا :من
 باشه نمیخوادنگران باشید:راننده

 چندساعت بعدجلوبیمارستان نگه داشت پس ستاره امده شمال
چندساعتی توماشین منتظرموندم تاامیدوتینا ازبیمارستان بیرون امدن سوارماشین شدن 

 دوباره تعقیبشون کردم وبه ویالیی رسیدم 
 ینجاقایم کردن وای بحالتون اگه حدسم درست باشهپس ستاره روا
 برگردتهران:روبه راننده گفتم

 چشم:راننده
 توراه سعی کردم بخوام چراک امشب بایدتمام کارهای عقب افتاده شرکت وانجام میدادم

 ستاره
 باصدای گریه بچه چشم بازکردم
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 استستاره جان پاشوعزیزم بچت گرسنه :تینااروم شونه ام وتکون دادوگفت
 اروم الی چشماموبازکردم

 پاشوقربونت برم یکم به این بچه شیربده بایدبزارنش دستگاه:تینا
 چراشیرخشک نمیدن:باصدای خش داری گفتم

 نمیخوره عزیزم:تینا
داشکهام بادیدن بچه س....تینالباسموباالزدوبچه روتوبغلم گذاشت...به کمک تینابلندشدم

وچیک بچم وتودست گرفتم وازاعماق وجودم شکست،گونه هام ازاشک خیس شددستهای ک
 ....بوسه ای روش نشوندم

تودهنش گذاشتم وحس مادربودن ....گریه بچه اجازه کنکاش بیشتروازم گرفت بااحتیاط
درست مثل عسل ک برای عفونت زخم  مرحم .روتجربه کردم وای ک چقدرشیرین بود
 ..میشه مادرشدنم شدمرحم زخم قلبم

 امدوبچه روبرد بعدازدادن شیرپرستاری
 بخورجون بگیری:تیناکمپوت اناناسی برام بازکردوگفت

 کیارش کو؟؟:کمپوت وازش گرفت باچنگال تیکه ی داخل دهانم گذاشتم وگفتم
 امیدفرستادش دنبال خریدن گوسفند:تینا

 !گوسفند:باتعجب گفتم
 گوسفند،برای قربونی..اره:تینا
 قربونی برای چیه اخه:من
تادم مرگ رفتی وبرگشتی ؟؟میدونی چندساعت تواتاق عمل دیوانه میدونی :تینا

 بودی؟؟میدونی برای چندثانیه قلب ازکارافتاده؟؟
 !!واقعا:من
 چی شدستاره توک خوب بودی؟....اره احمق جون:تینا
 ؟...به نظرت کی عمومنومیفرسته...ولش کن تینا نمیخوام درموردش حرف بزنم:من
 حاال حاالهانمیتونی بری:تینا
 اونوقت چرا؟:من
 حال خودتم تاچندماه جانمیاد...چون بچت فعالتودستگاه:تینا

 تاامدم حرف بزنم تقه ای بدرخوردوپشت بندش امیدوارداتاق شد
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توک ماروجون به لب ...خوبی خواهری:شوکه بهش نگاه کردم امیدنزدیک تخت شدوگفت
 کردی
 اینجاچیکارمیکنی:من

 امدم پیش ابجیم:امیدبالبخندگفت
 بخشیدحسابی انداختم تون به زحمتب:من

کجای زحمت ودیدی قرارفردا عمو بازن عموهم بیان ویه هفته :تینا قبل ازامیدجواب داد
 بمونن
 تینا زنگ بزن بگوالزم نیست بیان من خوبم....نه:من
 اوناهم گوش کردن:تینا
 کی میخوای این تعارف کردن وبزاری کنار :امید
 اخه:من
 واب فردابعدازظهرمرخص میشیاخه بی اخه بگیربخ:امید
 نه دیگه نخواب االن شام میارن بخوربعدبخواب:تینا
 من دیگه بایدبرم مراقب خودتون باشیدکاری هم داشتیدبهم زنگ بزنید...خوب حاالتوام:امید
 بازم ممنون:من
 خواهش عزیزم:امید

 تیناامیدوهمراهی کرد
 نه خستم کردمچنددقیقه بعدغذارواوردن بعدازخوردن غذاخواب ومهمون ت

 ستاره
طبق گفته امیدبعدازظهرِروزبعدمرخص شدم باامیدوتینا راهی خونه شدم عموجلوپام 
گوسفندقربونی کردومن از روی خونش ردشدم دلم برای گوسفندبیچاره ریش شد ولی 

 تیناتا اتاق همراهیم کردوروی تخت....چیکارمیشه کرداونم سرنوشتش اینطور رقم خورده بود
 خاطرمصرف داروهای خواب اور زودتراز انچه فکرمیکردم خواب برددرازکشیدم ب

**************** 
یک هفتهِ کارم شده خوردن وخوابیدن ورفتن به بیمارستان دیگه ازتخت واتاق حالم بهم 

میخوره امروز عمو وزن عموباامیدبرمیگردن تهران ولی تینا برای  چندوقت پیشم 
ندارم ولی بایدتاچندوقت دیگه میموندتا توکارهاکمکمون بااینکه دل خوشی ازکیارش .میمونه
 میکرد

 .تیناهر روزبادست پختش شکفت زدم میکردمعلوم بودزن عموازش یه کدبانوساخته
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غروب ک ازبیمارستان برگشتم تینانبود وقتی به اتاقش رفتم نامه کوچیک ک ازرفتنش به 
ارازش به حیاط پناه بردم ساحل خبرمیدادوپیدا کردم تنهایی باعث وحشتم شدبرای فر 

زیردرختهای سربه فلک کشیده قدم میزدم وباخودم فکرمیکردم چطورقرارباقی عمرم 
 ...وتوتنهایی بگذرونم

باصدای اروین چهارستونه بدنم لرزیدبه گوشام اعتمادنداشتم برگشتم سمتش قلبم  
 ...ازهمیشه تندترمیزدنفسم دیگه باالنمیومد داشتم میسوختم

اروین چهارستونه بدنم لرزیدبه گوشام اعتمادنداشتم برگشتم سمتش قلبم باصدای 
ازهمیشه تندترمیزدنفسم دیگه باالنمیومد داشتم میسوختم بهم نزدیک شددوباره 

باسیلی ک به صورتم خوردبه خودم امدم ....عطرنفسهای مست کننداش توبینیم پیچید
یرفشارانگشتهای ارویم داشت استخونش ز .پاتندکردم سمت عمارت بازوم یهوکشیده شد

 اروم ناله کردم ....میشکست
 !!!مسافرت خوش گذشت راستی مادرشدنت مبارک....زهرمار:اروین

 لبخند دردالودم تنهاجوابی بودک به اروین دادم
به چه حقی قالم گذاشتی امدی تو این ...اینجاچ غلطی میکنی:اروین باصدای بلندگفت

میدونی چقدردنبالت ...مچین بازی کثیفی بکنیچطورتونستی باهام ه...خراب شده
اخه چقدرنمک نشناسی بابات حق داشت ...اخه دردچی بودکم برات گذاشتم عوضی...گشتم

 طردت کرد
 داره میشکنه...دستم و ول کن :من
 بزاربشکنه تایادت بمونه هیچ وقِت دیگه با اروین طرف نشی:اروین

 تاامیداوردت اینجاهاااان؟؟ چقدرگولی بازی دراوردی...چراخفه خون گرفتی
 دل دیوانه ام بادیدنش میخواست ازسینه بیرون بزنه...اشکهام اجازه حرف زدن بهم نمیداد

 باحرفهاش جیگرم وسوزوند....دستم وروی قلبم فشاردادم
اجازه دادم اشکهام باشدت بیشتری ازپنجره چشمام ...فشارانگشتهاشوروی بازوم بیشترکرد

 بزنه بیرون
چرا حرف نمیزنی کصافت میدونی تواین چندماه :لی دیگه ای به صورتم زدوگفتاروین سی

زاده چه بروزم  .....چی کشیدم؟؟میدونی وقتی فهمیدم به بچه ی خودم میگفتم ح ر و م
امد؟؟میدونی تواین یه هفته ک فهمیدم بچه من توشکمت بوده چ به سرم 

 چرررررا ازم مخفی کردی ستاره؟؟...چرررررا...امد
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 وحشت چشم دوختم به نی نی چشماشبا
وای به روزت ستاره اگه ازمایش دی ان ای بگیرم :وقتی ترس تونگامودیدپوزخندی زدو گفت

 ومثبت باشه
 نه...نه:ناخواسته باصدای بلندی گفتم

 چی نه:اروین
 منه..من...مال...ا...م...بچه...ب:باتته پته گفتم

ِ :اروین  ک بچه مال تو ا
 سرم وتکون دادم

 غرید اگرمال تو اِچرا من باباش خطاب میشم اروین
 بابیچارگی روی زمین زانوزدم وازته دل گریه کردم

 بچه از منه ستاره؟:اروین روی دوپانشست وگفت
 چی میگفتم خدا

 جواب نمیدی باشه پس منتظرازمایش دی ان ای باش...مال منه:اروین
به امیدبودنش نفس  ازم نمیگیریش؟؟بخدااگه ازدستش بدم خودم ومیکشم االنم:من

 میکشم
 فکرنمیکنی این تهدیداخیلی وقت قدیمی شده؟؟:اروین

اصالبیاتابهت ثابت کنم راه افتادم سمت عمارت به ...باجیغ جواب دادم تهدیدنیست
اشپزخانه رفتم کشوداروهاروبیرون کشیدم یه مشت قرص ریختم کف دستم یه لیوان ابم 

 ریختم اروین هنوزنگام میکرد
ترمون باش قرصهاروداخل دهنم جادادم قبل ازسرکشیدن اب اروین خودشوبهم مواظب دخ-

 رسوندومحکم به کمرم زدتمام قرصها ازدهنم ریخت بیرون
چرانزاشتی بخورم مگه نمیخوای بچم وازم بگیراگه ....بامشت به سینه عضالنیش حمله کردم

 تِونامرد نابودم کردی .؟؟..اون نباشه به امیدکی زندگی کنم
 اروین مچ دستهام وداخل دستش گرفت فکرکنم تنهاجای زنده توبدنم دستهام بود 

 چراگذاشتی رفتی...چرا زودتربهم نگفتی:باکمی مالیمت گفت
 توعاشق لیدایی ترسیدم اگه بفهمی بچه روازم بگیری:من
 چرابی خبرگذاشتی رفتی:اروین
 وقتی...وقتی دیدم...نخواستم مزاحم زندگیت بشم نخواستم سایه بشم باالسرعشقت:من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا حاجی زاده –قسم هم 

      

 
110 

 وقتی دیدی چی:اروین
 وقتی دیدم عاشقانه داری لیدارومیبوسی تصمیم گرفتم برم :من
 کی گفته من عاشقانه لیدارومیبوسیدم:اروین
 چشمام:من
مگه نشنیدی میگن عقل ادم نبایدتو چشمش باشه اون بوسه عاشقانه نبود بوسه :اروین

 من خیلی وقته ازلیداجداشدم....قدرت بود
وش خ...قشنگ ترازابی اسمون...اماخیلی قشنگ..یه اعتراف ساده....نمیدونستم چی بگم
ب اصالفکرنمیکردم خارج کردن رغی....خوش بوترازعطرنفس پرستوها...رنگ ترازسبزطبیعت

 ازمیدان انقدرلذت بخش باشه
 زیادخوشحال نباش:اروین ک لبخندم دیدگفت
 یمیخوای چیکارکن:مثل اوارفرو ریختم وگفتم

 فردا اول وقت میریم بیمارستان درخواست ازمایش دی ان ای میدیم...فعالهیچی:اروین
 بهم اعتمادنداری:من 
معلومه ک ندارم توبودی ب زنی ک بدونه اینکه بشناست به خونت :اروین
 اعتمادمیکردی....میادو

 شمشیرفقط جسم وزخمی میکنه اماحرفهاتمام.تیزترازشمیرند.بعضی ازحرفهاچقدرتیزند
 وجودونابودمیکنه

 باصدای درازاروین کمی فاصله گرفتم چنددقیقه بعدصدای متعجب تینابه گوش خورد
 اینجا...تو...اروین...ا.....ار-

 نمیخوادبه خودت زیادفشاربیار امیدوتعقیب کردم:اروین
 به دنبال این حرف ازاشپزخانه خارج شد

 بمکجامیتونم بخوا...ستاره:به پذیرایی رفت ازهمون جاگفت
 اکثراتاقاخالیا باالمیخوابی یاپایین:راه افتادم سمت پذیرایی وگفتم

 اتاق توکجاست؟:اروین
 !پایین دیگه:من

 قبل از انتخاب اتاق توسط اروین صدای کیارش لخشه انداخت به وجودم
 کجاییی..ستاره جان....ستاره خانم-
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د،مشتی حواله به کیارش ک رسی....اروین باعصبانیت بسمت در رفت دونبالش دویدم
 بچه حقی زن منوخانم صدامیزنی؟:صورتش کردوگفت

کیارش ک توقع استقبال بامشت ونداشت  تعادلش بهم خوردو روی زمین افتاداروینم 
ازفرصت استفاده کرد، نشست رو شکمش وبامشت به جون صورت جذابش 

  :باوحشت به بازوی اروین چنگ زدم وگفتم....افتاد
 خواهششش میکنم....توروخداکشتیششش...ولش کن اروینـ 

 اروووووینننن...محکمتربازوشوکشیدم
اروین برای یک لحظه نگام کردودستم پس زدهمین یک لحظه غفلت کافی بودتاکیارش 

 جاشوبا اروین عوض کنه
چی شده فیلت یادهندستون ...پس تواون عوضی پست فطرتی:کیارش
 میدونی ستاره تواین مدت چی کشیده اشغال...ضیتوادم اخه عو...تومردی...کرده

جون ...بسسس کن کیارشششش:به خودم امدم اینباربازوی کیارش وگرفتم ازته دل دادزدم
 هرکی دوست دارییی

حیف ک جون عزیزترینم وقسم :دست مشت شده کیارش توهوا موند روکردسمتم وگفت
 خوردی وگرنه زنده اش نمیزاشتم 

اقش به صورت کبوداروین نگاه کردم دستموبرای پاک کردن خون بلندشدراه افتادسمت ات
کنارلبش جلوبردم وسط راه دستم گرفت وپیچوند اشکهام جلودیدموگرفت اروم پلک زدم 

قبل ازبه صدادرامدن استخون دستم تینا ....دردتونقطه نقطه وجودم تزریق شد
م عذابش دادی دیگه به خودت بیااقا اروین ک:جلوامددست اروین وازدستم جداکردوگفت

 چی ازجونش میخوای
م ولی دوست ندار ..احترامت واجبه تینا خانم درست:اروین ازبین دندونهای کلیدشدن غرید

 توکارمون دخالت کنی
توقع داریدبزارم جلوچشمام ستاره روناکارکنیدوحرفی نزنم چرا درک !!..دخالت؟؟:تینا

تاده برگشته برای چندثانیه قلبش ازکارافنمیکنیدستاره تازه زایمان کرده تاپای مرگ رفته و
 چرا ازوقتی ک امدیدشدیدنمک زخمش  

 اون عوضی کیه توخونه دوتادخترمجرد؟.من شدم نمک زخمش یااون شده؟؟؟:اروین
دوما کیارش مثل برادرمونه،خوبم بلدحدوحرمت نگه داره ...اوال نه من مجردم نه ستاره:تینا

 ه گرفتش تاتونبودما مراقبش باشهعموبرای ستار .سوم ایشون بادیگارد،.
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ای خدا ببین کاری ک من بایدانجام میدادم :اروین نفسش وسخت بیرون دادوزیرلب گفت
 ازدست توستاره...ویه غریبه انجام داده

 بیا بریم یکم استراحت کن :تینازیربغلم وگرفت بلندم کردوگفت
فروکردم واجازه دادم  بی حرف همراهش به اتاق رفتم روی تخت درازکشیدم سرم توبالشت

 نرمی بالشت برام ارامش بخش بودمنویاداغوش مادرم میانداخت...سداشکهام بشکنه
توحال وهوای خودم بودم ک دراتاق باصدای قیژبازشد فکرکردم تینا چشمای بستم ومحکم 

روی هم فشاردادم تا فکرکنه خوابم وبره دلم میخواست تنهاباشم حوصله هیچ 
ف انتظارم دراتاق بسته شدصدای قدمهای فردبهم میفهموندداره به برخال....چیزونداشتم

تخت نزدیک میشه تااینکه کنارم روی تخت درازکشید بوی عطرتلخ اروین توبینیم 
گونه هام به سرعت حرارت گرفت حرکت خون زیرپوستم وبه خوبی میتونستم ...پیچید

 ....احساس کنم
چندحس باهم به قلبم هجوم اورد ....چراعشق انقدردردناک.عشق بازبه دلم خنجرزد

 ....تنفر...ترس...عشق
هوای اتاق برام سنگین شده بود تحمل این نزدیکی ودرعین حال دوری رونداشتم،دست 
روی گلوم کشیدم دونه های ریزعرق دستم ومرطوب کردنفسم سنگین شده بودوقلبم 

رون سموسخت بیروی تخت نشستم نف...فشرده انگارداشت زیرفشاراین عشق له میشود
فرستادم ازتخت پایین امدم دستم توسط اروین کشیده شدتعادلم بهم خوردوافتادم 

 توبغلش
 کجا:دست اروین دورم کمرم حلقه شدوصداش نوازش دادگوشمو

 ولم کن میخوام برم:من
 بخواب ستاره خسته ام بخدا:اروین
 خوابم نمیبره میخوام برم بیرون هوا بخورم:من
 بزارم توبری ک نمیومدم اینجا چشمات وببندخوابت میبرهاگه قراربود:اروین
 زورگو:من
 بخواب کوچولوی دوست داشتنی:اروین

محکم بغلم کردسرش و روی ...گرم بودحتی گرمترازاشکهای من.خودم وتواغوشش حل کردم
 سرم گذاشت نفس شوبیرون دادعطرنفسهاش توموهام پیچیدوحالم دگرگون کرد

 ه اغوش خوابچشمام بستم وخودم سپردم ب
                ************** 
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چشم ک بازکردم سینه برهنه اروین جلوروم قرارگرفته بودبالذت خیره شدم ب سینه 
 باحسرت.عضالنیش دستم وبه سمت سینش درازکردم اماپشیمون شدم وپس کشیدم

بالخره وسوسه شکستم دادبه ارومی نوک ...خفه کردماهم وتوسینه ....بهش نگاه کردم
سرم وجلوبردم روی سینش گذاشتم صدای ...انگشتهاموروی سینش به حرکت دراوردم

 قلبش ارامش وبهم تزریق کردکاش میشوداین ارامش وازاالن تاهمیشه داشته باشم 
روی اشک ازگوشه چشمم راه بازکردروسینه اروین باوحشت ازش جداشدم ردپای اشکمو
خجالت ....سینش پاک کردم سرموک بلندکردم با اروین چشم توچشم شدم یعنی بیداربود
 کشیدم سرم وپایین انداختم وبه سرعت ازجام بلندشدم واتاقو ترک کردم

بعدازشستن دست وصورتم به اشپزخانه رفتم کیارش طبق معمول هرروز زودترازهمه 
 بیدارشده بود

 سالم صبح بخیر:من
 ردازنگاهش به راحتی میشود دلخوریش وخوندکیارش نگام ک

 دیشب خوش گذشت...سالم:کیارش
 خجالت بکش کیارش این حرفهاچیه ک میزنی:من

تاکی ....برات متاسفم ستاره،تاکی میخوای این عشق مسخره روتوقلبت نگه داری:کیارش
 میخوای عشق واز اروین گدایی کنی

ودی جزخوشحالی معشوقت هیچ چیز احساس من به خودم مربوط توعاشق نیستی اگرب:من
من عاشق اروینم وازوقتی امدازخوشحالی روی پابندنیستم توهم .....دیگه ی نمیخواستی

اگرعاشق من بودی ازخوشحالیم خوشحال میشودی نه اینکه اول صبحی بدبختیموبکوبی 
 توسرم
 تاسفم واست کمه:کیارش
ن کس دیگه ابراز عالقه میکنی تواحمقی ک به ز:اروین وسط حرف پریدوگفت....تویه ع:من

 حال توتاسف برانگیزتر ازستاره است 
 اروین سرش وتکون داد.....همه چیزوشنیدی:من

زهمتون حالم ا....خدا ازتون نگذره نابودم کردیدازتون متنفرم:پاتندکردم سمت اتاقم وگفتم
م رفتم ه اتاقبهم میخوره به تیناک وسط سالن وایستاده بودوهاج وواج نگام میکردتنه زدم ب

 ....به سرعت اماده شدم وازاون خونه خفقان اوربیرون زدم
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نفهمیدم چطورخودم به بیمارستان رسوندم فقط دردپام بهم میفهموندتمام راه وپیاده 
امدم،واردبیمارستان شدم بااسانسورخودم وبه بخش نوزادان رسوندم اروین توسالن انتظارم 

حس کردچون سرشوباالگرفت تامنودیدبه سمتم  ومیکشید انگارنگاه خیرم و روی خودش
 ....امد

کجایی تومگه قرارنبودصبح زودبیاییم بیمارستان برای ازمایش :تامنودیدبسمتم امدوگفت
 اقدام کنیم

یه نگاه به ساعت بنداز دستم وکشیدبسمت ایستگاه پرستاری بردوبرگه هایی جلوم گذاشت 
 تاامضاکنم
بعدازامضاکردن راه افتادم ...ام دادم فقط مونده امضاتوازصبح امدم همه کارهاروانج:اروین

 ...سمت اتاقی ک دخترکوچولوموتوش نگه میدارن
کجایی بچت گرسنه ست توک میدونی شیرخشک قبول نمیکنه :تابه اتاق رسیدم پرستارگفت
 چرا زودترخودت ونمی رسونی

 ببخشیدنتونستم زودتربیام:من
 مبرای من مهم نیست برا بچت میگ:پرستار

بسمت دستگاهی ک دخترم توش نگه میداشتن رفتم روی صندلی نشستم وبه کمک 
 ....پرستاربه دخترم شیردادم

خداروشکرحالش خیلی خوب شددیگه بدونه دستگاه هم راحت نفس میکشه :پرستار
 بالبخندمشغول نوازش دخترم شدم 

 کی میتونم ببرمش خونه:من
 نم تاچندروزاینده مرخص بشهدرست نمیدونم دکتربایدبگه ولی فکرک:پرستار

خم شدسمت دخترم ...سرک بلندکردم اروین وروبروم دیدم...اروم گونشوبوسیدم
 دستشوتوی دست گرفت 

شه می:دست دخترم دورانگشت اروین سفت شداروین بااشتیاق صورتش وبوسیدوگفت
 بدیش بغلم باتردیددخترم وبه اغوش پدرش سپردم

 بوسیدوقربون صدقش میرفت اروین مدادم صورت کوچیک دخترم ومی
بغض توصداشوبه راحتی میشودحس کردچطوروقتی باورنداره بچه اونه اینطوری قربون 

 صدقش میره 
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ه نرم بعدازبوسیدن گون...باتذکرپرستاراروین دل از دخترش کَند وبه دست پرستارسپردش
 دخترکوچولوم همراه اروین ازبیمارستان خارج شدیم

چقدرنرم بودستاره اصالدوست ...ازهمین حاالدلم برای دخترم تنگ شده:باذوق گفتاروین 
 نداشتم تحویلش بدم وبرم کاش میشودباخودمون بیاریمش

توک انقدرمطمئنی اون بچه خودته چرا درخواست :باعصبانیت برگشتم سمتش وگفت
 ازمایش دادی

 چراسعی داری تحقیرم کنی؟
 چراغرورم وخوردمیکنی؟

 ن کردن به شخصیتم لذت میبری؟چراازتوهی
 !چون همه این کارهای روقبل ازاینکه من باهات بکنم توباهام کردی:اروین
 کی این کاراروکردم ک یادم نمیاد؟...کیییی:من 

همون موقع ک احمق فرضم کردی وبچم وازم پنهون :اروین روی فرمون کوبیدوگفت
عی ک جلوهرکس وناکس برای همون موق...همون موقعی ک غالم گذاشتی ورفتی...کردی

 !!....حاالفهمیدی...پیداکردن ادرست التماس میکردم
من ناخواسته همه این کارهاروانجام دادم ولی توک میدونی چرا باهام این :من

 ...کارومیکنی؟
بایدتقاص تمام بالهایی ک ...چون میخوام عذابت بدم همون طورک عذاب کشیدم:اروین

 دیسرم اوردی رودونه دونه پس ب
 بکشو راحتم کن اروین بخدااززندگی خسته ام:من
 هنوزخستگی روندیدی از زندگی بیزارت میکنم:اروین
با دخترم میزارم میرم داغ زندگی بابچم ورودلت میزارم ...غلط میکنی اشغال عوضی:من
 ....حیون

باتودهنی ک خوردم ساکت شدم شوری خون وتودهنم حس کردم بابهت به اروین خیره 
 شدم
 بهتربااعصاب من بازی نکنی چون بدمیبینی فهمیدیییی بدمیبینی ستاره بدددد:ینارو

واقعا احمق بودم ک ...سرم وبرگردوندم سمت شیشه واجازه دادم سداشکهام شکسته بشه
عقلم این عشق واحمقانه خطاب میکردولی قلبم اونوزیباترین ...هنوز اروین ودوست داشتم

 ....بم وایستمحقیقت میدونست کاش میشودجلوی قل
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 کاش هیچ وقت از اروین جدانمیشودتادل تنگش شم
 کاش هیچ وقت قلبم شبهابرای بودن کناراروین بی قراری نمیکرد
 کاش هیچ وقت به اغوش گرمش موقع خواب عادت نمیکردم

 شایداونوقت قلبم اینطورعاشق وبی تاب نمیشود
 !!!وای ک چقدرکاش های زندگیم زیادشده

 اروین
 ق العاده سخت وسپری کردم یک هفته فو

دیروز دخترم وازبیمارستان مرخص کردن وامروزقراربرگردیم تهران ازصبح ستاره 
 خودشوتواتاق حبس کردومشغول جمع کردن چمدونهای
 ستاره روصدازدم..باویسان مشغول بازی بودم ک شروع کردبه گریه کردن

 ستاره کجاییی بیاویسان گرسنه است....ـ ستاره
 مگه من خدمتکارتم انقدربهم دستور میدی:بانیت ازاتاق خارج شدوگفتستاره باعص

میدونستم  این روزها حسابی عصبانیش کردم اینوازحرفهاش ،از .لبخندی روی لبم نشست
صدانزدن اسم ویسان راحت میتونستم بفهمم چون اسم دخترمو خودم انتخاب کرده بودم 

 حسابی خشمگین شده بود
 .....وازبغلم بیرون کشیدوراه افتادسمت اتاقویسان 
 ـ کجا

 ـ میرم به بچه شیربدم
 ـ خوب همین جابده

 ـ نکنه توقع داری جلوتواین کاروبکنم
 ـ بله دقیقاهمین توقع رودارم

 ـ دست ازسرم برداراروین انقدربهم زور نگوبخداخستم کردی
 ـ بشین انقدرحرف نزن

ونستم حتی یه لحظه ازشون چشم برداربنظرم بااجبارنشست ومشغول شیر دادن شدنمیت
 زیباترین صحنه دنیاروبروم بود

 کی راه میافتیم:وقتی ویسان خوابیدستاره لباسش ومرتب کردوگفت
 چمدونهاروبستی:من
 اره:ستاره
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 خیلی خب تامن چمدونهارومیبرم توماشین توهم خودت و ویسان واماده کن:من
 باشه:ستاره

ماشین بردم و ویسان وتاماشین بغل کردم وقتی ستاره نشست به اتاق رفتم چمدونهاروبه 
 داخل ماشین ویسان به دستش سپردم ورفتم تا درهاروقفل کنم
 ....بعدازبستن شیرفلکهای اب وگاز دروقفل کردم وراه افتادم

طول راهوبانهایت سرعت طی کردم دوست نداشتم ویسان وستاره ازاین بیشترخسته بشن 
 دن هردوخوابیدنهرچندک ازموقع سوارش

ازدادن بعد...ستاره روصدازدم تابهش شیربده...نزدیکیهای تهران بودیم ک ویسان بلندشد
شیرهردو دوباره خوابیدن میدونستم دیشب ویسان نزاشِت ستاره بخواب برای همین 

 بیدارش نکردومسیروتوسکوت طی کردم
اره تاتوبچه داری به ستبه تهران ک رسیدیم تصمیم گرفت یکماهی روبرم خونه مامان اینها

 کمک کنن
جلودرک رسیدم به اهوزنگ زدم تادروباریموت باز کن دربازشدوارد پارکینگ شدم ازماشین 

شونشوتکون دادم ...پیاده شدم کش وقوسی به بدنم دادم ودرسمت ستاره روباز کردم
 وصداش زدم

 کجاییم:اروم الی چشماشوبازکردبه اطراف نگاهی انداخت وگفت
 ابام اینهاییمخونه ب:من

 اینجا چیکارمیکنیم انوقت...چییی:باصدای بلندی گفت
نه نک:دلم نمیخواست بفهمه برای اسایش وارامشش به اینجا اوردمشو برای همین گفتم

 فکرکردی یه زن دزدوبابچم توخونه تنهامیزارم تا برش داره وبره
 توحق نداری به من توهین کنی:بااعصبانیت وبغض گفت

 م مثالمیخوای چیکارکنیحاالک میکن:من
 من نمیام خونه مادرت اینها...فعالتوبتازون نوبت منم میشه:ستاره
ستاره درخواب بیندپنبه دانه خود دانی من وویسان میرم خونه توهم اگه دوست نداری :من

 میتونی توماشین بمونی
 باصورت قرمزشده بهم نگاه کردقبل از اینکه چیزی بگه صدای مامان به امد

 اروین مادرچرا نمیای خونهـ 
 ستاره
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 درحال بحث بااروين بودم ك صداي مادرش به گوش خورد                    
 اروين مادرچرا نمياى خونه؟

باپامحكم به ساق پاش كوبيدم ك ساكت شدواخ ارومی  ...اگه عروست رضايت:اروين
 گفت،کمي به عقب هولش دادموبالبخندازماشين پياده شدم  

 خوش امدي عزيزم  ....ستاره اينجاچيكارميكني:باتعجب نگام كردوگفتمادرجون 
 ممنون مادرجون:من

 قدمش مبارِك ستاره جون:مادرجون باهردومون روبوسي كردو،ويسان وبغل گرفت گفت
 مرسی مادرجون:من

 راه افتاديم سمت خونه 
 !!اروين مادر،نگفته بودي ميري دنبال ستاره:مادرجون

 خودمم نميدونستم چ برسه به شماخبربدم :فتاروين پوزخندي زدوگ
 بهرحال خوش امديد:مادرجون
 به خونه ك رسيديم بعدازحال واحوال كردن بااهوروي كاناپه نشستم ...ممنون:من

 چقدردخترت خوشگل زن دادش:اهو کنارم جاگرفت وگفت
 نظرلطفته عزيزم:من
 !!جاي تعجب نداره اهوخانم دخترم به باباش رفته :اروين
 ...رجون واهوباچشايی گردشده چشم دوختن به دهن اروينماد

 اي بميري اروين نميشدفعال بهشون چيزي  نگي
 چی داری میگی اروین:بالخره مادرجون طاقت نیاوردوگفت

 فکرکردم منظورم وراحت رسوندم:اروین
 درست حرف بزن ببینم چی میگی:مادرجون
 از این واضح تَرک میگم پدر ویسان منم:اروین
نکنه داری از خودگذشتگی ....حالت خوبه اروین؟؟....چیییی؟؟؟بابا بچه تویی:جونمادر 

 میکنی وجوریکی دیگه روبه گردن میگیری
خبری از،ازخودگذشتگی نیست مامان پدرویسان منم تا ده روز دیگه هم جواب :اروین

 ازمایش دی ان ای میاد
 ؟یعنی توبهش ت ج ا وز کردی:مادرجون روی کاناپه ولوشدوگفت

 اصالت ج ا و ز ی درکارنبوده..نه،:اروین
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 ....درست میگی چی شده یانه:مادرجون
 ...وقتی برای بستن قرار دادرفته بودم مشهدباستاره اشناشدم واونوبه سوییتم بردم:اروین

نی ، یع...خدامرگم بده توچی داری میگی اروین:مادرجون محکم کوبیدپشت دستش وگفت
 ....یعنی باورکنم اون ح ر و م ...نوه منهباورکنم این بچه 

اروین غریداگه همچین حرفی یه باردیگه زده بشه مادروپسری منوفراموش میکنم وبرای 
 همیشه میزارم میرم

روی کاناپه توخودم جمع شده بودم وبه بحث بین خانواده اروین گوش میدادم وبی 
 .....ر جون واهو میشدمصدااشک میریختم گه گاهی هم متوجه نگاه توبیخ گره ماد

ده روزی ازامدنمون به خونه پدري اروين ميگذره تاقبل ازديروزكه جواب ازمايش امدهمه 
باهام مثل یه مجرم برخوردميكردن ازديروزكمي جوع خونه اروم شده مثل اينكه همه 

 ويسان وبه عنوان دختراروين پذيرفتن 
داهوترتيب داده شده حرف صبح سرميزمادرجون ازجشن اخرهفته ك به مناسبت تول
 زدوازاوين خواست تامنواهوروتو خريدهمراهي كنه

بااينكه اصالدوست ندارم همراه اروين واهوبرم ولي يه جورايي مجبورم چون دستور 
 مادرجونه

اروين قراربعدازظهربياددنبالمون بعدناهاربه حموم رفتموارايش ماليمي كردم داشتم اماده 
 ميشودم ك اروين امد

 م خسته نباشيسال:من
 سالم اماده ي:اروين
 اره به ويسان شيربدم بریم:من
 پس تابه ويسان شيرميدي من يه دوش ميگيرم:اروين
راه افتادم سمت پذيرايي ولي مادرجون نبودبراي همين به اتاقشون رفتم درزدم ....باشه:من

 وسراغ ویسان گرفتم 
 بچه رواهوبرده :مادرجون گفت

 اهوروبالباسهاي خونه ديدم گفتم اروين امده بهترزودتراماده شيبه اتاق اهو رفتم وقتي 
 اهو شمابريدمن فردابادوستم ميرم خريد

كمي خوشحال شدم براي چندساعتم شده ازدست نگاهاي سرزنش گرايانه اهو ومادرجون 
 راحت ميشم
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 برای همین زودي ب ويسان شيردادم وازاهوخداحافظي كردم 
 !!بامادرجون حرف ميزدتامنوديدگفت كجاييدشماشب شداروين توپذيرايي نشسته بودو

 به ويسان شيردادم كمي طول كشيد
 اهوكو؟:اروين

 !!من نميادگفت فردابادوستش ميره
 !!باشه راه بيافت ك ديرشد:اروين

مواظب ويسان باشيدبراش شيردوشيدم گذاشتم تو يخچال :روكردم سمت مادرجون وگفتم
 هش بديدبخشيداگه زحمتتونم ميشهاگه گرسنش شدتوماكرو گرمش كنيدوب

 مادرجون بروخيالت راحت نميزارم يه قطره اشك ازچشمش بيافته ناسالمتي نومه هااا
 مرسي:من

 خواهش عزيزم:مادرجون
 مارفتيم مامان شماك چيزي الزم نداريد؟؟:اروين
 !!نه بريدبه سالمت:مادرجون
دوش اروین توپاساژهامیچرخیدم تالباس مناسبی پیداکنم امادریغ ازدیدن یه لباس دوشا 

درست وحسابی چیزی هم ک بودلباس نمیشود اسمشوگذاشت اخه یه تکه پارچه هم میشه 
 ،.....لباس؟

همین طورک فکرمیکردم چشم میچرخوندم بلکه لباس مناسبی پیداکنم تاچشمم به لباس 
ااواسط رون تنگ میشودوگیپوردوزی وسنگ دوزی داشت واز گلبهی رنگی ک دکلته بودوت

 اواسط رونم طبقه طبقه تورمیخوردوازپشت دنباله کوتاهی داشت
 !!بنظرم ک بدنیست...اون وببین اروین:خورداستین اروین وکشیدم وگفتم

خوبه فقط یقه اش یکم بازک بایه شال مشکلش حل :اروین نگاهی ب لباس انداخت وگفت
 میشه
 ..ریم بپوشم ببینم توتنم چطورهپس ب:من

 واردمغازه شدیم اروین به پسرجونی ک پشت پیشخون وایستاده بودگفت تالباس وبیاره
 فکرکنم فیت تنت باشه:پسربانگاهش براندازم کردوگفت

 ازلفظ صحبتش اصالخوشم نیامدبرای همین اخم غلیظی کردم
 ازتون نظرنخواستیم لباس وخواستیم:اروین روبه پسرگفت

 چ خشن االن میارم :رپس
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تااتاق پرف ،...اروین لباس وگرفتوبه دستم داد...پسررفت چنددقیقه بعدهمراه لباس برگشت
 همراهیم کرد

کمک :واردشدم ودروبستم مشغول در اوردن لباسهام بودم ک اروین به در زدوگفت
 نمیخوای ستاره؟

 !!!س برمیامنه خودم ازپ...همینم مونده توکمکم کنی وتااخرعمرتوسرم بکوبیش
 !خیلی خب:اروین

لباس وک پوشیدم هرچی سعی کردم موفق به بستن زیپش نشدم برای همین دروبازکردم 
اروین میشه زیپ لباسموببندی :وبرای جلوگیری ازخجالتم پشت بهش وایستادم گفتم

 هرچی سعی کردم خودم نتونستم ببندمش
ت  ازسردی دس...ازشم شدکمی طول کشیدتادست سردی روی پشتم قرارگرفت ومشغول نو
 ....تنم لرزیدم،برگشتم بادیدن فروشندِجای اروین جیغ بلندی کشیدم

 ..چی شدعزیزم ترسوندمت:پسربالبخندگفت
درحال غش کردن بودم ک پسرِازپشت کشیده شدوصدای اروین عصبانی پشت بندش 

 ...بلندشد
 ....چه گهی خوردی حرم

بیرون اروین داشت پسر رومیزدومردم  باسرعت لباس روبالباسهام عوض کردم ورفتم
 دورشون جمع شده بودن باپاهای لرزون رفتم سمت اروین سعی کردم دستشوبکشم

 اروین االن میکشیش بیچاره میشی....ـ اروین ولش کن بیابریم
توبیچارم کردی :اروین پسرِ روهول دادک پخش زمین شد برگشت سمت منوگفت

 اصالمتوجه کارهات هستی ....هرزه
خونه بابات هرغلطی میکردی به من مربوط نبوداما حاالک زن :لی به صورتم زدوادامه دادسی

منی بایدحواست به غلطایی ک میکنی باشه دوست ندارم انگ بی غیرتی به خاطرتوی هرزه 
 فهمیدی:سیلی بعدی روزدوگفت...بخوره روپیشونیم

وتکون دادم باتکون سرم درحالی ک چشمام ازاشک لبریزشدهدبود واروین تارمیدیدم سرم  
 اشکهام روی گونم ردانداخت

 حیف ک مادربچمی وفعالبهت نیاز دارم وگرنه همین جا میکشتمت :اروین
 منم باسرپایین ازخجالت دنبالش رفتم....اینوگفت ومردم کنارزد راه افتادسمت بیرون



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا حاجی زاده –قسم هم 

      

 
122 

سعی کردم بی صدااشک بریزم بغض مثل یه توده چرکی به گلوچنگ انداخت توماشین 
 ،ولی جرات ازادکردنشونداشتم .بود

وقتی رسیدیم ازماشین پیاده شدم،دویدم سمت خونه ویسان وازبغل مادرجون گرفتمو 
 بسمت اتاق دویدم هنوزب اتاق نرسیده بودم ک اروین صدام زد

 وایستادم اما برنگشتم
 کدوم قبرستونی داری میری:هم رسوندوگفتاروین خودشوب

 میخوام برم تو اتاق :من
 حاالمیتونی بری هرجا ک خواستی:ـ ویسان وازبغلم کشیدبیرون و گفت

 کجابرم اشغال:باصدای بلندی گفتم....دیگه بس بودتحمل این بغض داره خفم میکنه
 یم بیرونازت متنفرم میفهمی گمشواززندگ....چرادست ازسرم برنمیداری...نامرد

اروین بایه جهش خودشوبه مادرجون رسوندو ویسان گذاشت توبغلش وبسمتم یورش 
 :اوردبه موهام چنگ زدوگفت

ب درک ک ازم متنفری بی توجه ....من بایددست ازسرت بردارم یاتو....ـ چه زری زدی نخاله
به گریه والتماسهام منوبسمت اتاق کشونددرکمدوبازکردولباسهاموبیرون ریخت 

هرجهنم :توبایدازخونم،از زندگیم،گمشی بیرون پرتم کردروی لباسهای کف اتاق وگفت:گفت
 :پوزخند زدوادامه داد...دره ی خواستی میتونی بری اما تنها،فکرِویسان وازسرت بیرون کن

برای تو ک بچه دارشدن راحِت میتونی یه نقشه دیگه برای یکی دیگه بریزی تادوباره 
 باردارشی

 ن باقدرت تمام خدا روصدا زدماز اتاق زدبیرو
 خدددددااااااا کججججاااااایییییی چررررااااا نمیبینییییییممممم

یاحتی خفتم جلومردم ....یادردپهلو...ضجه زدم نمیدونم بخاطر جراحت قلبم بود
برای هرچی ک بود دوست داشتم ازته دل اشک بریزم ...یاردسیلی روی صورتم....وخانوادش

 بلکه اروم بشم
 ناروي

ولي كولباس همشون يه تيكه پارچه  ...همراه ستاره براي خريدلباس به مركزخريدامديم،
 بیشترنیستن

 بعدازكلي گشتن ستاره لباس شبي روبهم نشون دادجدا ازيقه دكلتش خوب وزيبابود
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،ولی چشم دوخت به ...ازفروشنده خواستم تا لباس وبيار....همراه ستاره واردمغازه شدیم 
خون ...عاده باريك وخواستني ستاره شداصال انگارجایی دیگه ی سیرمیکرد،اندام فوق ال

خونموميخوردولي حيف دوست نداشتم حاالك بعدازمدتهاستاره رواوردم بيرون ناراحتش 
 کمی بعدفروشنده به خودش امدولباس وبرامون اورد...كنم

فت وقتي ر  باعصبانيتي ك مثل خوره وجودموميخوردلباس وگرفتم وبه دست ستاره دادم
داخل اتاق پرف وگفت نيازي به كمك نداره براي عوض شدن حالم به بيرون ازمغازه رفتم 
چنددقيقه ي صبركردم تاستاره لباسشوپرف كنه چراك دوست نداشتم بااون فروشنده بي 

 همه چيزچشم توچشم بشم
 فوقتي حدس زدم كارستاره تموم شده واردمغازه شدم باشنيدن صداي جيغش ازاتاق پر 
دويدم سمت اتاق وقتي فروشنده روجلواتاق ديدم وحرفهاشوشنيدم خون جلوی چشمام 

 وگرفت
پسرروبيرون کشيدم وتاجايي ك ميخوردزدمش بجاي اينكه بازدنش اروم بشم حريص 

 ترميشدم
باكشيده شدن دستم توسط ستاره بسمتش برگشتم اونم مقصره بودبايدادبش ميكردم براي 

لي خوابوندم زيرگوشش براي جلوگيري از زدوخورده همين سرش دادزدمودوتاسي
 ....بيشترازمغازه خارج شدم

 
ازوقتي سوارماشين شديم ستاره بي صدااشك ميريزه وقلبموبه اتيش ميكشه دلم ميخواد 
دستشوتودست بگيرم وازش عذررخواهي كنم ولي غروم اجازه همچين كاري روبهم نميده 

 ه قلبم ميشهلعنت به اين غرورك هميشه باعث رنج ش
 به محض پارك كردن ماشین ستاره پياده شد

دوست نداشتم خانوادم ازدعوامون چيزي بفهمن مخصوصاحاالك به عشق ستاره پيششون 
 اعتراف كردم

خودموبه خونه رسوندم ستاره ويسان وبغل گرفته بودوبسمت اتاقمون ميرفت صداش زدم 
 وايستاد

چون ...اجازه ميدادم باويسان به اتاق بره ازش پرسيدم كجاميره جواب سرباالدادنبايد
برای همین ویسان وازبغلش بیرون کشیدم تاويسان ...اگرميرفت حاالحاالهابيرون نميومد،

 وازش گرفتم عصبي شدوجلوخانوادم گرفتم به بادفش
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خيلي عصباني شدم جلومادرمواهوابروم رفت غرورم باخاك يكسان شدبراي بدست اوردن 
ك نبايدوانجام دادم وباشكستن غرورستاره دوباره غرورم وبدست دوباره غرورم كاري 

 بعداز بحث ودعوامون....اوردم
جوخونه بقدری سنگين شده بودك تحملش غيرممكن بودازطرفي صداي گريه ستاره ازارم 

 ميدادازطرف ديگه غلطي ك كرده بودم
 بااميدتماس گرفتم تامثل همه اين سالهاراهنمامم بشه...همين ازخونه زدم بيرون براي 
 :رمان
 ستاره

امروزروزجشن ازصبح تااالن ك نزديك ظهرازاتاق بيرون نرفتم كالاين چندروز حداالمكان 
ازاتاق خارج نشدم بخصوص وقتهايي ك اروين خونه است، اصالدوست ندارم ديگه هيچ 

 بشموقت باهاش هم كالم 
 باصداي بازشدن دررشته افكارم ازهم كسيخت

اروين بسمت تخت امدويسان وك كنارم روي تخت گذاشته بودم برداشت وبه تختش 
 بردميدونستم ميخواددرازبكشه براي همين غلت خوردم سمت ديگه تخت، 

درست حدس زدم اروين كنارم روي تخت درازكشيدچنددقيقه بعددستهاشودورم حلقه 
كشيددست روي دستش گذاشتموسعي كردم خودم ازحصار دستهاش  كردوبه اغوشم
 ازادكنم 

 چيكاركنم ببخشيم ستاره؟:محكمتربغلم كردوكنارگوشم گفت
 دوباره اشكهام روي صورتم ردپا انداختن

بگم غلط كردم خوبه اصالچيزخوردم بخداوقتي پسرِروانجا ديدم وقتي حرفهايي ك :اروين
دادم يكم دركم كن ستاره بخدابدباغيرتم بامردونگيم  بهت ميزدو شنيدم كنترلم وازدست

 بازي شداون روز
گريه نكن ديگه توروخداجان هركي :منوبرگردوندسمت خودش پيشونيم وبوسيدوگفت

 !دوست داري
 ...نگام كن ستاره

 وقتي ديدنگاهش نميكنم چونم وگرفت ووادارم كردنگاهش كنم
ميخوام بخاطردخترمون اين فرصت  اروين ميدونم تحمل ادمي مثل من سخته ولي اذت

 وبهم بديم تابيشترهمديگروبشناسيم 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا حاجی زاده –قسم هم 

      

 
125 

يش ه:گريم شدت گرفت سرموتوسينه اروين پنهون كردم اروين روي موهاموبوسيدوگفت
 گريه نكن دوست ندارم شب چشمات وقرمزوپف کرده ببینم ...بس ديگه

 نسيم عشق دوباره تو قلبم وزيد 
هي بوسه ي روش مينشودومهرميكوبيدبه اين عشق اروين موهامونوازش ميكردم وگه گا

 اتشينم
 بابوسه هاي اروين ك مينشست روي گونم چشم بازكردم

 ...اروين پاشوخانمي يه چيزي بخورواماده شوك ميخوام امشب بدرخشي
 من ك لباس ندارم چطورميخوام بدرخشم:لبهاموجمع كردموگفتم

 م نداشته باش خانممتااروين وداري غ:اروين به پاتختي اشاره كردوگفت
نگامودوختم به پاتختی ازديدن جعبه لباس هيجان زده بلندشدم درجعبه روبازكردم بادیدن 

 همون لباسي ك ميخواستم بخرم تعجب كردموسوالي به اروين چشم دوختم
 !!!تعجب نكن خانمم نصف بيشترپاساژهاروبااهوزيرپاگذاشتیم تاپيداش كردیم:اروین

 ك بفكرم بودي ممنون:لبخندي زدموگفتم
 من هميشه بفكرتم:اروين

دراتاق زده شدبااجازه وروداروين خدمتكارهمراه سيني بزرگي ك غذاداخلش 
بودواردشداروين بلندشدسيني روازخدمتكارگرفت وروي تخت گذاشت روبه 

 ميتوني بري:خدمتکارگفت
 بخورتاجون بگيري:بعدازرفتن خدمتكار اروين دستموگرفت وروي تخت نشوندوگفت

 خودشم روبروم نشست باقدرداني نگاش كردم ك جوابموبالبخندبي نظيرش داد
مشغول خوردن شدیم بنظرم خوش مزه ترين غذايي بودك تاحاالخوردم اونم نه 

 .....بخاطرغذاش بخاطربودن اروين مهربون كنارم
 به ويسان شيربده بعداماده شوك ديرت نشه:بعدازخوردن ناهاراروين سيني روبردوگفت

 اشهب:من
 به ويسان شيردادم ک طبق معمول خوابيدنميدونم اين بچه به کي رفته انقدرميخوابه؟؟
بي خيال فكركردن به حمام رفتم خودموحسابي شستم وحوله پوش بيرون امدمومشغول 
ارايش کردن شدم دوست داشتم طبق خواسته اروين بدرخشم براي همين سعي كردم 

 رايش موهامواتوكشيدمودم اسبي بستم بااينكه دم اسبيازتمام تجربياتم استفاده كنم بعدازا
 بسته بودم بازم كودي كمرموپوشونده بودچترهاي جلوشم كج ريختم توي صورتم
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حاالنوبت پوشيدن لباسم بود لباسهاموازتنم بيرون اوردمولباس شبموپوشيدم دوباره براي 
ي ك كردن بهم كسبستن زيپش به مشكل برخوردم براي همين به اهوزنگ زدم تابراي كم

 روبفرسته
 :چنددقيقه بعدخودش امدوبعدازكلي تعريف وتمجيدكردن ازم زيپ لباسمو بست وگفت

 منتظربمون تااروين وبفرستم دنبالت
 طبق خواسته اهوتواتاق منتظراروین موندم

 خیلی طول نکشیدتاانتظارم پایان یافت واروین وارداتاق شد
محشرشدي  :نگام كردوزمزمه وارگفتاروين وارداتاق شدبراي چندلحظه خيره 

بسمتم امددستموگرفت وبه معني چرخيدن باالبرداز زيردستم ردشدم ومقابل .....دختر
نه حيف ك ديركنيم زشت ميشه وگر :اروين پيشونيم ونرم بوسيدوگفت ....اروين قرارگرفتم

 يه لقمه چپت ميكردم 
 ...ازناكاميه اروين ریزخندیدم

نم بالخره مهموني تمام ميشه ومادوباره برميگرديم به اين باشه بخندستاره خا:اروين
 ...!!اتاق

 اروين ويسان و چيكاركنيم؟؟:خندموجمع كردم وگفتم
نگران نباش به يكي ازخدمتكاراسپردم  :اروين دستموكشيدوبردبسمت دروگفت

  ...بيادپيشش
 كمي خيالم راحت شد،همراه اروين خرامان خرامان ازپله هاپايين رفتم 

امديدروکردسمت من بياگلم تابه :سالن ك رسيديم مادرجون بسمتمون امدوگفتبه 
 مهمونامعرفيت كنم

يازن صيغه ...مادربچش....كنجكاوشدم بدونم به چه عنوان قرارمعرفي بشم همسراروين
 ايش؟؟

یه امشب روبي خيال فكركردن بشوخوش بگذرون :اروين دستمودوربازوش حلقه كردوگفت
 ،...ستاره

لي زدم وهمراه اروين بسمت مهمونارفتم دركمال ناباوري مادرجون منوعروسش لبخندعجو
قراربودچندوقت  :معرفي كردوازدخترمم نام برد درمقابل حيرت وسوال مهموناگفت

نامزدبمونن تابراشون عروسي بگيريم ولي اروين عجله كردوقبل ازعروسي دخترگلم 
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 انشالله باخوب شدن حال نوم مقدمات وبارداركردبراي همين كمي جشنشون به تعبيق افتاد
 جشنشون وفراهم میکنیم

ت چون زودبدنياامده تح:وقتي مهموناازمشكل ويسان مي پرسيدن مادرجون بالبخندميگفت
 مراقبت

شايدتاويسان ونميديدن باورنميكردن اخه حق داشتن كسي نبودك ازعشق اتشين اروين به 
 ليدابي خبرباشه

اون طرف كشيده شدن ومعرفي شدنم به مهموناكناراروين  بعدازنيم ساعت ازاين طرف به
 نشستم

خدمتكارباسيني شربت ازمون پذيرايي كردبعدازنوشيدن شربتم اروين دستشوسمتم 
 افتخارميديدبانو؟؟:درازكردوگفت

 !!بودن بااین اروين حتی توروياهامم محال يعني بيدارم
 صداي اروين منوب خودم اورد

 خانمي نميخواي افتخاربدي:اروين
دستموتودستش گذاشتم وهمراهش به وسط سالن ك براي رقص اماده شده بود رفتم 
روبروي اروين قرارگرفتم،دستم دورگردنش حلقه کردم،اروینم کمرموتودست گرفتومنوبه 
خودش نزدیک کردازخدا خواسِت سرروی سینش گذاشتم و سعیموکردم بی توجه به لرزش 

 زانوهام خودموبااروین هماهنگ کنم
 ازاون روزی ک تنهاتوروتوکوچه دیدم
 به یادت توی شبهافقط ستاره چیدم

 هزارنامه وپیغوم نوشتم تابدونی توی عزیزجونی
 چه احساس قشنگی توقلبم تورودارم
 ببین چه خوبه ای گل تویی توروزگارم
 چقدرخوبه عزیزم کنارم تورودارم
 یواشکی رولبهات گل بوسه میکارم

 کردی باچشمای خمارتمنووسوسه 
 میخواستی ک بمونم همیشه درکنارت
 یه اشیونه ساختم واست تواوج ابرا
 توهم عاشقی کردی دل وزدی بدریا
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 چه احساس قشنگی توقلبم تورودارم
 ببین چه خوبه ای گل توی توروزگارم
 چقدرخوبه عزیزم کنارم تورودارم
 یواشکی رولبهات گل بوسه میکارم

 دل شدی مهمون نشستی توی سینه تواین
 شدی لیلی قصه منم عاشق مجنون

 توگلدون خیالم شدی تک گل احساس
 تنم برگ خزون بودیه عمری تورومیخواست
 چه احساس قشنگی توقلبم تورودارم
 ببین چه خوبه ای گل توی توروزگارم
 چقدرخوبه عزیزم کنارم تورودارم
 یواشکی رولبهات گل بوسه میکارم
اروین بوسه ی کوتاه به لبم .....وسوت جمع بلندشده باتموم شدن اهنگ صدای دست
 زدوعالرقم میلم ازم جداشدم

از بودن کناراروین ورقصیدن باهاش ....این اهنگ بدجوراحساساتموبه طغیان انداخته بود
اونم اینطورعاشقانه چنان غرق لذت شده بودم ک انگار چیزی به اسم زمان معنی خودش 

لحظه نگاموبه چشمای اروین دوختم وارزوکردم کاش برای یه ....وازدست داده بود
میشودتومردمک چشماش عکس خودم وببینم وعشقوازش بخونم عشقی ک متعلق به من 

 باشه نه کس دیگه ای
تااخرمهمونی چندباردیگه هم بااروین رقصیدم ولی نه عاشقانه نه تانگویه رقص ساده 

 ....دونفربعضی وقتهاهم بااضافه شدن اهومیشودسه نفره
بعدازبریدن کیک وخوردن شام کم کم مهمونارفتن انقدرخسته بودم ک نای باالرفتن نداشتم 

 خسته شدی:روی مبل لم دادم اروین کنارم نشست وگفت
 اره خیلی زیاد:من
 پاشوبریم تواتاق استراحت کن:اروین
 اگربگم نایی باالامدن ازپله هاروندارم باورمیکنی:من
ازترس جیغ خفه ی ....لبخندزودگذری زدودست انداخت زیرزانوهام وبلندم کرداروین 

 اروین بزارم زمین االن یکی میبینه ابرومون میره:کشیدم وگفتم
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 واسه چی ابرومون بره ناسالمتی زنمی:اروین
بخداهیچ کس نرفته تواتاقش ...اروین خواهش میکنم االن مامانت یابابات میبینه:من

دمتکارا ازکنارمون ساکت شدم وسرموتوسینه اروین قایم کردم چندلحظه باردشدن یکی ازخ
بعدصدای متعجب مادرجون باعث شدخجالتم بیشتربشه برای همین بیشترسرم وبه سینه 

 اروین فشردم
 اروین مادراین چ کاریه...وا:مادرجون
ن دارم مبهش گفتم بریم بخوابیم گفت خسته ام نمیتونه ازپله هابیاباالبرای همین :اروین
 میبرمش

 شبتون خوش:مادرجون قهه قه ی زدوگفت
خدابگم چیکارت کنه اروین اخه این چ طرزتوضیح دادن خدامیدونه پیش خودش چ 

 بزارم زمین ابروم وبردی....فکرهاک نمیکنه
 قبل ازاینکه وارداتاقمون بشیم اهواز اتاقش

 زن دادش چراپریدی بغل داداشم:ک ته سالن بودخارج شدوگفت 
 حرف نباشه اهوک برم تواتاق زده موندنم باخداست:ینارو
 باشه باباشب بخیر:اهو

 .....اروین دروباپاش بستوبسمت تخت بردم اروم روتخت درازم کردو
روی تخت درازم کردوخیمه زدروم ازاین نزدیکی غرق لذت شدم عطرتنشوباولع به ریه هام 

 تموخودم وسپردم بدست عشقاروین مشغول نوازش گونه ام شدچشماموبس.....راه دادم
دستشوازروگونم ُسردادروی لبم چشم بازکردم صورت اروین وتوچندسانتی خودم 

 میخوام دوباره دیونگی کنم وگرم شم تواغوش پرمهرت :زمزمه وارگفت.....کن
بابستن چشمام موافقتم واعالم کردم توکسری ازثانیه لبهای داغ اروین مهرلبهام شدومنوبه 

دست توموهاش فروکردم وباعشق همراهش شدم وقتی .....نداوج خواستن رسو
همراهیمودیدانگارحریص ترشدچون باخشونت مشغول بوسیدنم شدخشونت ک پشتش 

 مهربانی قایم شده بودوچقدراین مهربونی همراه باخشونتش به دل مینشست
****************************** 

ورتم خم شده بودوموهامونوازش اروین روی ص....صبح بانوازش موهام چشم بازکردم
 !!پاشوخانمی ک دخترمون حسابی گشنه اش :میکردتاچشمای بازم دیدگفت

 صبح بخیر...سالم :خوشحال ازاینباربودن اروین کنارم لبخندزدم وباانرژی گفتم 
 سالم به روی ماه نشستت  عزیزم :اروین پیشونیم بوسیدگفت
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 ویسان کو :من
 ش پنج دقیقه ی بگیرتا من ویسان ومیارمیه دو.....پیش مامانه :اروین
اروین رفت مالفه رودوربدن برهنه ام پیچیدموبه حمام رفتم،زیردوش لحظه ....باشه:من

 لحظه دیشب وبه یاداوردم و بایاداوری زمزمه های عاشقانه اروین روح تشنم وسیراب کردم
وی پوستم حرکت باصدای دربه خودم امدم ،رفتم زیردوش واجازه دادم قطرهای پاک اب ر

 کنه وپاک بودن دوباره روهدیه تنم کنه
 اروین ویسانِ گریون وبغل گرفته بودراه میبرد....حوله پوش ازحموم خارج شدم

 !!بیاک خوشوهالک کردبچم :تامنودیدگفت
تاخواستم روی تخت بشینم دستموکشیدبسمت صندلی  ...ویسان وازبغلش گرفتم،

 ربایدبگم ازحموم ک میای موهات وخشک کن؟؟چندبا :دستوری گفت...میزارایش برد
 !!خوب چیکارکنم عادت ندارم:من
 !!سعی کن عادت کنی:اروین

 باشه باباحاالسعیمومیکنم :خوشحال ازاین زورگوییش گفتم
 بعدازانقدرحرص دادن من تازه میگه سعیمومیکنم :اروین حرصی نگام کردوگفت

بعدازخشک کردن موهام سشواروداخل  ......سشوارمانع ازشنیدن ادامه غرغراش شدصدای 
 ستاره:کشوگذاشت وگفت

 جانم :من
 تونگهداری بچه هنوز مشکل داری؟؟ :اروین
 !!نه دیگه تقریباهمه چیزوازمادرجون یادگرفتم :من
کمکت حاالک مشکل نداری بهتراماده شی بریم خونمون قول میدم خودمم ...خوبه :اروین
 کنم

 بعدازصبحانه وسایالمون روجمع میکنم:ازگفتن خونمون ذوق کردم وگفتم
 پاشوبریم :اروین ویسان وازبغلم بیرون کشیدگفت

مادرجون اول مخالفت ...سرمیزصبحانه اروین ازتصمیمون برای برگشت به خونه گفت
 کردولی وقتی انکاراروین وبه اصرارهاش دیدتسلیم شدوراضی به رفتم خوبه شد

ظهربودک ....ازوقتی امدیم ویسان وخوابوندم وبااروین مشفول تمیزکردن خونه شدیم
غذاروک .....اروین زنگ زدوغذاسفارش دادمنم به ویسان شیردادم....کارهامون تموم شد

اوردن میزوچیدم وبااروین مشغول خوردن شدم بعدازناهارانقدرخسته بودم ک حوصله 
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سینگ رهاشون کردم وبرای استراحت به اتاقمون رفتم شستن ظرفهارونداشتم برای همین تو
اروین وویسان غرق خواب بودن بالذت به چهره دوست داشتی اروین خیره شدم تاچشمام 

 گرم خواب شدو روی هم افتاد
 اروین

طی این جندهفته حسابی درگیرکارهای شرکت بودم ....یک هفته ازامدنمون به خونه میگذره
 فتن عرسی بهم فشارمیارهازطرفی هم مامان برای گر 

 اخ گرفتن عروسی اونم بعدیه بچه واسه چیه نمیدونم؟؟
خسته ازفکرکردن امروزتصمیم گرفتم زودتربه خونه برم پروندروی میزم و برداشتم داخل 

 کیفم جادادم وراهی شدم 
چندبازستاره روصدازدم وقتی جوابی نشنیدم ....به خونه ک رسیدم ازسکوتش تعجب کردم

ادم سمت اتاقهاوقتی بااتاقهای خالی مواجهه شدم گوشیموبیرون اوردم وبه ستاره راه افت
 زنگ زدم
 بله :ستاره
 کجایی....سالم خوبی :من
 سالم خوبم توچطوری قرارکجاباشم خونه ام دیگه:ستاره

 خونه ای:باتعجب گفتم
 چطورمگه؟....اره :ستاره باتریدجواب داد

 ینم چیکارمیکنیهیچی عزیزم گفتم یه زنگ بزنم بب :من
 کی میای....هیچی باویسان سرگرمم :ستاره
 تانیم مین دیگه میام :من
 کاری نداری....باشه :ستاره
 نه خداحافظ :من
 خداحافظ :ستاره

 گوشی وک قطع کردم روی راحتیهاوارفتم یعنی کجا؟؟؟ 
 چرادروغ گفت؟؟؟

ستاره باهمون لباسهاروی همون مبل نشستم وبه اینکه فکرکردم کجامیتونه رفته تاامدن 
 باشه؟؟
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ستاره واردخونه شدودربست کلیدبرق وروشن .....باصدای در نگاموسوق دادم به اون سمت
 انقدرعجله داشت ک متوجه حضورم نشد....کردوراه افتادسمت اتاقمون

اق بیرون امدراه افتادسمت اشپزخانه وسط نیم ساعتی طول کشیدتاستاره بالباسهای ازات
 دیام..ام...ا..کی....سالم...س :های راه بودک نگاهش به من افتادوایستادوباتته پته گفت

من خیلی وقت امدم بیرون خوش ...سالم :لزرومبل بلندشدم روبروش وایستادم وگفتم
 گذشت؟؟
 باتینا رفته بودم خرید...من...چیز :ستاره
 ولی فکرکنم امروزتینا باامیدرفت بیرون اینطور..ک :اروین
 ببین اروین بدبرداشت نکن من باویسان رفتم گردش فقط همین:ستاره

یعنی انقدرخرم ک باورکنم یاویسان رفتی ....منوچی فرزکردی هاااننن :بافریادگفتم
 کدوم گورستونی بودی.....گردش
 ازم نخواه ک بگم بخدانمیتونم:ستاره
 وایستاببینم اینبارباماشین کی رفتی....ل هرزگی نمیتونی بگیچرا چون رفتی دنبا :من
 خفه شواروین:ستاره
 ازفرداحق نداری ازخونه بیرون بری تاتکلیفت رو روشن کنم....توخفه شوعوضی:من

 میخوای چیکارکنی:باترس بهم نگام کردوگفت
 اونش دیگه به خودم مربوط:من

اق ستاره مثل خوره وجودم میخوردبه ات دیگه نمیتونستم خودم کنترل کنم فکرخیانت کردن
مهمون رفتم خودم به حمام رسوندم بالباس زیردوش قرارگرفتم،به حرکت موج داراب روی 

 لباسهام نگاه کردم وسعی کردم فکرم ازستاره سوق بدم جای دیگه
وقتی سردی اب به سلولهام رسیدولرزبه وجودم انداخت اب گرمم بازکردکمی زیردوش 

اب بستم لباسهاموباحوله مخصوص مهمون عوض کردم وازحموم زدم بیرون قرارگرفتم و 
 خودم روی تخت انداختم وسعی کردم بخوابم

 ستاره
با بابابرای انجام کاری امدن تهران نتونستم :امروزوقتي مامان باهام تماس گرفت وگفت

 جلوخودم بگیرموبه ديدنش نرم براي همين توپاركي نزديك هتل اقامتشون بامامان
 قرارگذاشتم 
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بعدازقطع كردن تلفن ويسان واماده كردموبه اژانس زنگ زدم ده مين بعدماشین اژانس 
 رسیدبعدازقفل کردن درهمراه ويسان راهي شدم

ازدیدن  ...دركنارمامان زمان وازدست دادم وكم کم وارددنياي پرمحبتش شدم 
موبايلم منوازاغوش تاصدای زنگ ..انقدرخوشحال بودم ک اروین وبطورکل فراموش کردم
 مامان جداکردو دوباره واردم کردبه زندگی کنونیم برگردم

اروين كمی مشكوك حرف میزدیه جورایی ازسوال وجواباش ترسیدم تودلم دلشورعجبی 
نشست ك گواه ازخبرِبدي ميدادكمي ديگه پيش مامان نشستم تانگران زنگ زدن اروین 

دموبه خونه رسوندم ازترس ديركردنم بهم نشه بعدخداحافظی کردم وبايه دربست خو
وسررسيدن اروين مستقیم به اتاق رفتمولباسهاموبالباس راحتي عوض كردم بعدازشيردادن 
به ويسان وخوابوندنش براي پخت غذاراه افتادم سمت اشپزخانه،توراه فكرميكردم براي 

 شب چی درست كنم ك نیازبه زمان نداشته براي
باچشماي سرخ روي مبل ديدم ازدیدنش تواین وضعیت يه لحظه سربلندكردم واروين و
 امدی؟....ام  .....ا....كي  ....سالم....س :هول كردم با تته بته گفتم

 !!سالم من خيلي وقت امد:در ازروی مبل بلندشدو روبروم واستادگفت
 بيرون خوش گذشت؟؟؟

يز چ:تممتوجه تنه كالمش شدم خواستم بيرون رفتنم وماس مالي كنم برای همین گف
 !!!!باتينارفته بودم خريد .....من....

 !ك اينطورولي فكركنم امروزتينابااميدرفته بودبیرنهاا:اروين ابروهاشوباالدادوگفت
ته دلم خالي شدحاالچي بگم مطمئنم ديگه هيج بهانه ي روباورنميكنه خواستم اینبار 

 ببين اروين بدبرداشت نكن من باويسان رفتم گردش فقط همين .....واردشمازدرعالقه 
انگاردروغم خيلي ضايع بودچون اروين باورنكردوطبق معمول بعدازتوهيق كردن بهم 

 گذاشت ورفت
 كاش ارتباط داشتن باخانوادم و ممنوع نميكرد 

 كاش باباميتونست ببخشم
 گاهي باچرخشش نابودم ميكنه ....اين چه گردابيه ك گرفتارش شدم گاهي اروم

 خداياااااخودت كمكم كن.....كاش ميتونستم به اروين راستشوبگم 
 سرخوردراهي اتاقم شدموبغضي ك ازموقع زنگ زدن مامان تو

 گلوم سنگینی میکردومنتظريه تلنگربودازادكردم وبدون خجالت هق هق گريه سردادم
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دارباشم وخجالت بکشم اروين غرورم ديگه غروربرام نمونده بودك بخوام جلواروين خو
 زيرتوهيناش خردكردبود

چندهفته ازاون روزجنگ جالي ورفتنم پيش مامان ميگذره تواين چندهفته خيلي كم اروين 
وديدم ،دوباره اروين مهربونم جاشوبااروين بداخالق وبدخلق عوض كرده 
وتواتاق مهمون صبحهازودترازهميشه ازخونه ميزنه بيرون وشبهاهم ديروقت برميكرده 

 ميخوابه
 اگرم اتفاقي دراين بين ببينمش جيگرموباحرفهاش میسوزونه 

ديشب وقتي امداتاقم خوشي سرتاپای وجودم وفراگرفت اماباگفتن پس فردامهمون دارم 
 وبهترخونه نباشي اتيش انداخت به وجودم
 وقتي براي نرفتنم به بيرون خونه اصراركردم

ني وازمنومهمونم پذيرايي كني اونم نه به عنوان زنم بلکه اگردوست داری ميتوني بمو:گفت
 به عنوان خواهرم هرچندلياقت اونم نداري

به خودم ك امدم اروين رفته بود،غريبانه روى تخت درازكشيدموخودم تكون دادم بلكه به 
 يادكودكيموخوابيدن داخل گهواره خوابم ببره

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

 ......امروزظهرقرارمهمون اروين بياد
ازصبح ك بيدارشدم چندنوع غذا اماده كردم وبه حمام رفتم بعدازپوشيدن لباس مناسب به 

 انتظاراروين ومهمونش نشستم
وقتي مهمون اروين .....كمي بعداروين ومهمونش امدن براي استقبال ازشون رفتم جلو در

م سست شدوتحمل وزنموازدست داداروين سراسيمه وديدم قلبم هري ريخت پاها
 چت شدستاره؟:خودشوبهم رسوندوبازوم وتودست گرفت وگفت

 بابا:اروم زيرلب زمزمه كردم
 قراِرداداشت باشم نه بابات:اروين باتشراروم گفت

اروین همچنان داشت غرمیزدوبخاطرحال بدم سرزنشم میکردامامن نه دیگه چیزی 
جزمردروبروموک شباهت زیادی به پدرم داشت ...... میشنیدم نه چیزی میدیدم

تنهاتفاوتش موهای سفیدش وصورت چروکیدش بود یادمه بابام موهاش جوگندمی 
 !!!!زیبابودنه انقدرسفید

 یادمه بابام کمی دورچشمش چروک خورده بودنه بیشترصورتش
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وندم اش رسمردپشت بمن ایستاداولین قدم وک برداشت فریادزدم بابا وایستادخودموبه پ
 ومحکم گرفتمش

******************************** 
 اروین

دیروزازش برای ....چندروزیه استادحیدری برای مشارکت توپروژبرج سازیمون امده تهران
ناهاردعوت کردتاهم درموردکارصحبت کنیم هم خونه خانم رضایی روک روبروی واحدمون 

 قرارداروبرای اجاره گذاشتش ببینه
قبل ظهرهمراه استادراه افتادم سمت  .....این ترتیب دعوتموبرای امروز قبول کرد،به 
ایی استادوبه داخل خونه راهنم...وقتی رسیدم قفل دروباکلیدم بازکردم ویاالله گفتم.....خونه

کردم وقتی داخل شدیم ستاره بسمتمون امدتاچشمش به استادافتادرنگش پریدوپاهاش 
 دستارهچته ش:قبل اینکه سقوط کنه زیربازوش گرفتم وگفتمخم شدخودموبهش رسوندم و
 بابا...ستاره زیرلب زمزمه کرد
 قراربودداداشت باشم نه بابات:باحرص ازعصبانیت گفتم

 ستاره انگارچیزی نمیشنیدچون همچنان خیربه استادزمزمه میکردبابا
 شصبرم لبریزشددوباره مشغول سرزنشش شدمخواستم به اتاق ببرمش ک بایه جه

 ..........بابا :خودشوبه استادرسوندوپاهاشوچسبیدضجه وارگفت
 

 ستاره
وايستادخودموبه پاش رسوندم وضجه ....بابااولين قدم وک برداشت فريادزدم بابا

 بخداخيلى بهت احتياج دارم....نروباباخواهش ميكنم تنهام نزار:وارگفتم
ه شدم ازاين همه خست.....خسته شدم ازاين همه بيچارگى.....خسته شدم بابا

 !التماسى ك همه ى وجودموپركرده وشب تاصبح دست به دامن خدامیکنه......التماس
 !!!وجودم پرازعشق

 !انقدرپرم ك دارم ميتركم
 ......حسرت توچشمام واه توصدام.....بغض توگلوم

 .....هيچكس نيست ايناروبفهمه
 ......منم ومن

 ببين منم دخترت.....نجاتم بده باباخالصم كن ازاين زندگى
 تك ستاره زندگيت نزارخاموش شم بابا
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 چى به روزت اوردم؟؟ ......خدا ازم نگذره:باباخم شددستم وگرفت وبلندم كردوگفت
هنوزگرم بودومى تونستم توش .اغوش باباهنوزبوى عشق ميداد.....منوبه اغوشش راه داد
 يى بودك بهش نيازداشتمهنوزجا.هنوزم مثل اقيانوس پاك بود وزالل .دنياروفراموش كنم

دستهاى بابادورم حلقه شدوحس امنيت .....خودموتاجايى ك ميشودتواغوش باباپنهان كردم
 شونه هام ازشدت گريه ميلرزيد.....وبوجودم ريخت

 گريه بس برواماده شوبريم:باباسرخم كردکنارگوشم گفت
 منونزاريدوبريد:باخوشحالى ازاغوش بابابيرون امدم وگفتم

 ....نگران نباش عزیزم بمیرمم نمیزارم اینجابمونی:وبادستهاش قاب گرفت وگفتباباصورتم
 خدانکنه :بابغض گفتم

 !!!برویه مانتو وروسری بپوش بیا:باباپیشونیموبوسیدوگفت
باسرعت به اتاقم رفتم طبق گفته باباشال ومانتویی پوشیدم ویسان وهم اماده کردم وازاتاق 

 خارج شدم 
شیده دیدازشوک خار ج شد،بسمتون امد روبروم قرارگرفت اروین ماروک لباس پو

 کجا؟:وگفت
ه مزاحم میخوام برم تادیگ:حاالک پشتم به باباگرم بودعقده هاموبیرون ریختم وبافریادگفتم

میخوام برم تاازمعرفی یه هرزه به دوستاتوهمکارات احساس شرم ....زندگیت نباشم
 وپیشونیت وپاک کنمدارم میرم ک این ننگ سیاه خورده ر....نکنی
 حرف بی خودنزن ستاره خودت بهترازهرکسی میدونی اون:اروین

 حرفهاروازرواعصبانیت زدم
 :به قلبم اشاره کردم وگفتم.....بدرک ک ازروی هرچی زدی اینهاهیچ کدوم مهم نیست:من

 !!!!مهم اینه ک به اتیش کشیدیش
هرجاک دوست داری میتونی بری منتهابدونه :ویسان وازبغلم بیرون کشیدوگفتاروین 
 ویسان
 ....توازپس ویسان برنمیایی؟؟....مگه زده بسرت:من
 اونش به خودم مربوط نه تو؟؟:اروین

خون چشماش باعث شدقلبم فشرده بشه ومثل یه ....بابا باچشمای سرخش بسمتمون امد
 کنه نوزاده بیدارشده ازخواب ناارومی

 بی اراده دنبالش کشیده شدم......بیابریم:بابادستم وکشیدوگفت
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توماشین تاهتل گریه کردم وقتی رسیدیم خودموبه اغوش مامان سپردوگذاشتم دستهای 
 جادویشش بازم معجزه خودش ونشون بده وارومم کنه

 باصدای گریه ویسان چشم بازکردم چندثانیه طول کشیدتاموقعیت جدیدم ودرک کنم
 کی ویسان واورد:عجب به مامان نگاه کردم و ویسان روبغل گرفتم گفتمبات

 به ستاره بگیدبهش شیربده حسابی گرسنه ست:مامان اهونامی اوردش وگفت
 بعدازدادن شیربه ویسان بسمت تلفن رفتم وشماره اهوروگرفتم

 بعدازخوردن پنج بوق صدای گریون اهوتوگوشی پیچید
 ن اهوتوگوشى پيچيدبعدازخوردن پنج بوق صداى گريو

 الو:اهو
 ؟؟؟ دارى گريه ميكنى....اهوخوبى:من
 .....داداشم:اهو
 ..اروين چش شده ؟؟؟....چى شده اهو؟:من
 هی...هین :اهو
 !!!درست حرف بزن ببينم چى شده توك كشتيم ازنگرانى:من
ه تداداشم ديوانه شده به خونه ك رسيديم همه چيز وزدشكونداالنم رف....برگردستاره :اهو

 تواتاقش نميزاره دستش و پانسمان كنم
 خواهش ميكنم اهوبه مامانت زنگ بزن:من
 نهاون بدون تونميتو......زنگ زدم ولی برگردستاره داداشتم ازوقتى رفتى اروم وقرارنداره:اهو
 كاش ميشودبرگردم اهو ولى افسوس زندگى منواروين خيلي وقت به بن بست رسيد:من
 اروين دوست داره:اهو
 دوست داشتن كافى  نيست اهو:من
 پس اروين چى ميشه:اهو
 يه مدت ك بگذره عادت ميكنه:من
 اگرنكردچى؟؟؟:اهو
 مجبورخودش وبه نبودماعادت بده اين اقتضاء زندگيه:من
 من دیگه برم....مامان اینهارسيدن:اهو
 مراقب اروين باش وبي خبرم نزار....باشه برو:من
 باشه فعالباى:اهو
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 باى:من
 وك قطع كردم باباسوالى نگام كردگوشى 
 اروين قاطى كرده زده همه چيزوشكونده اهواصرارميكردبرگردم:من
پسرى سگ صفت برگشِت .....ديگه حق نداري اسم اون مردك وبيارى....الزم نكرده :بابا

وقتى ميرم مبينم تك ......بهم ميگه امروزخواهرم واوردم تازحمت پذيرايى روبكشه
 جازده والله به خداخجالت داره دخترموجاى خواهرش

 ستاره ناراحت ميشه.…...ولش كن:مامان
فردا اول وقت ميرم براى :بابانگاهى بهم انداخت وچيزى  نگفت روكردسمت مامان وگفت

 قولنامه خونه شماهم جمع وجورکن که بریم
 مگه قرراراينجابمونيم.....چه خونه ى:باتعجب گفتم

 يفت تصميم داريم اینجابمونيماره عزيزم تاروشن شدن تكل:مامان
 چه تكليفى:من
 گرفتن حضانت ويسان:مامان

 حتى دوست ندارم به زندگى بى اروين فكركنم.....به ويسان نگاه كردم
 خودت کمکم کن فراموش کنم....خودت بدادم برس خدا

 اروین
وقتی نمایش اجرایی ستاره رودیدم وفهمیدم دختراستادحیدریه حسابی شوکه شدم هیچ 

رنمیکردم ستاره دخترهمچین خانواده باکماالتی باشه  شایدبه خاطرپریدنش جلوی فک
 ماشینمواتفاقهای بعدش همچین فکری میکردم 

هنوزازشوک اول خارج نشده بودم ک ستاره لباس پوشیده درحالی ک ویسان وبغل گرفته 
بودبسمت درمیرفت به خودم امدم راهشوسدکردم و ویسان وازبغلش بیرون 

میخواستم بالستفاده ازویسان جلورفتنش روبگیرم اما افسوس ک قلب ستاره کشیدم،
 بدجوربدردامده بود چون نرفتن ویسانم باعث صرف نظرازترک کردنمون نشد

خونه بدونه حضورستاره دردناک ....وقتی رفت تازه فهمیدم گوهره وجودم وازدست دادم
گیرو دادصدای گریه های ویسانم شده هوای خفقان اورخونه بدجوراذیتم میکرد تواین ...بود،

 بودسوهان روحم 
 هرکاری میکردم اروم نمیگرفت
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وقتی دیدم حریف گریه های ویسان نمیشم به اهوزنگ زدم تابه رسوندن ویسان به دست 
 ستاره کمکم کنه

وقتی به خونه مامان اینهارسیدم به اهوتک زنگ زدم چند دقیقه بعدامدوروی صندلی 
ست خیلی دو......ردبه سوال پرسیدن عصبی ازتکرارسوالهاش غریدمجلوجاگرفت وشروع ک

باباش ....ترکم کرد...ستاره رفت:داری بدونی چی شدوچه خبرِ پس خوب گوش کن
 بدبختم کرداهو..امدوستاره روباخودش برد

بغض گلوم اجازه صحبت بیشتروبهم ندادبی شک اگراهونبود مثل دختربچه ها ازنبودستاره 
 گریه میکردم

 گریه دوبارش باعث شدازش.....ه هتل که رسیدیم ویسان وبغل گرفتم وغرق بوسش کردمب
 دل بکنمو بدست اهوبسپرمش

 
به خونه ک برگشتیم ستاره روگوشه گوشش تصورمیکردم برلی جلوگیری ازتصوراتم به اتاق 

بردم جلوایینه قدی میزارایش وایستادموبه تصویرخسته خودم نگاهی پناه 
لباسهای روی تخت ستاره بدجوربهم دهن کجی میکردن باحرص مشتی به ایینه ...انداختم

 لوازم روی میزوبایه حرکت پخش زمین کردم ....دست ازسرم بردارلعنتی:کوبیدم وگفتم
مثل زالورگ ...داری دیونم میکنی....ازوقتی رفتی یه ثانیه هم ازذهنم خارج نشدی-

 وپیموهدف گرفتی
تااهوروداخل اتاق دیدم ازبازوش گرفتم وبه بیرون هولش دادم باحرص هرچی جلودستم 

نمیدونم چقدرگذشت تاکمی اروم شدم وبی توجه به سوزش ......بودبه درو ودیوارمیکوبیدم
 دستم روی تخت درازکشیدم

 خیدک مامان وبابابهمراه اهووارداتاق شدنهنوزذهن سرکشم هول وهوش ستاره میچر 
نگاه خشمناکموبه اهودوختم ک اشک روی گونشوپاک کردوازاتاق ...فهمیدم کاراهوبوده

 خارج شد
پاشوبا بابات برو درمانگاه دست .....چیکارکردی باخودت پسرم:مامان بسمتم امدوگفت

 تونشون بده تامنواهواین اطراف وتمیزمیکنیم
 الکی شلوغش نکن....زی نشدهول کن مامان چی:من

 پاشومرد به اتاق اشاره کرد ادم مشکلشواینطوری حل نمیکنه:بابامداخله کردوگفت
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دکتر تکه شیشه های داخل دستموبیرون ...به اصرارمامان همراه بابابه درمانگاه رفتیم
 کشیدوبخیه زدبعدازوصل کردن سرم به خونه برگشتیم

 رای استراحت به اتاق فرستادم مامان بازوکاسه سوپی به خوردم دادب
روی تخت سمتی ک ستاره میخوابید درازکشیدموسرم فروکردم داخل بالشتش عطرتنشوبه 

 ریه هام راه دادم وچشماموبستم تحت تاصیر داروهابه خواب رفتم
 اروین 

امروزصبح وقتی احضاریه دادگاه برای گرفتن ویسان دستم ..چندهفتهِ ازرفتن ستاره میگذره
انه شدم ویسان تنهاریسمان بدست اوردن دوباره ستاره نبودنبایدهیچ رسیددیو

 جورازدستشون میدادم
 وقتی....برای گرفتن ادرس خونه ی ک خانواده ستاره توش اقامت دارن به اتاق امیدرفتم

 ازش ادرسوخواستم
 ازدادنش امتناکردولی وقتی گفتم اگرندیی دیگه توروت نگاه نمیکنم مجبورشدبه دادن ادرس

 به ادرسی ک امید دادبودرسیدم زنگ ایفون وفشردم
 بله:خانمی جواب داد
 به ستاره بگیدبیادجلودر:باعصبانیت گفتم

 شما:زنِ 
 بنده شوهرستاره ام بهش بگیدبیادجلودرتاابرو ریزی نکردم:من
 ستاره تاباباش اجازه نده حق نداره شماروببینه:زن

ی من بایدباستاره صحبت کنم ببینیدخانم حیدر :سعی کردم کمی نرمش نشون بدم
 تامشکالتمون روحل کنیم

 چراتااالن مشکالتتون روحل نکردید....اماستاره دوست نداره باشماصحبت کنه:زن
چون فکرنمیکردم هیچ وقت ....چون خریت کردم....چون خربودم:باصدای بلندگفتم
 ازدستش میدم

 متاسفم برای این حرفهاخیلی دیرشده:زن
بهت میگم بیابریم خونه میدونم ک ...ستاره بیا....ستاره....زدمبافریادستاره روصدا

صدامومیشنویی پس خوب گوش کن ببین چی میگم بخدا به جان خودت وویسان ک ازهمه 
دنیابرام عزیزترید ویسان واذت میگیرم به هرقیمتی ک شده میگیرمش داغشوبه دلت 

 فهمیدی لعنتی...میزارم اگه داغتوبه دلم بزاری
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ی خیرهمسایه هاسوارماشینم شدم وبه خونه برگشتم دوباره به اتاقم رفتموبه تختم زیرنگاها
 ....پناه بردم این چندهفته باز گردنبندستاره شده بودهمدم تنهاییهام

                ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ستاره

از وقتی اروین وازپشت پنجره دیدم ...ی ازامدنمون به خونه جدیدمون میگذشتچندهفته 
 کاش اوت روزی ک مادرجون امده بوداینجا باهاش میرفتم ...قلبم بی تاب دیدنشه

چندروزبیشترازساکن شدنمون تواین خونه نمیگذشت ک مادرجون واهوبه اینجاامدن وقتی 
اذت :قابل چشمای حیرت زدم گفتمادرجون درم....دیدمشون حسابی تعجب کردم 
اروین ازنبودت داغون  شده شبهاباقرص خواب میخوابه ......خواهش میکنم برگردخونه ستاره

بخدااروین عاشقِت ستاره ....خوردوخوراک شوازدست داده تواین چندروزحسابی الغرشده
ین یخودش به عشقت پیشمون اعتراف کردبخداتو برگرداصالمن تعهدمیدم اروین ازگل پا

 تربهت نگه
خانم نیک ایین بحث سرتعهدواین چیزهانیست حرف شمابرای بنده سندحساب میشه  :بابا

 ولی شما ازطرز اشنایی اینهاچیزی میدونید
 ازخجالت سرخ شدم وسرموتویقه ام پنهون کردم

 یه چیزهایی میدونم :مادرجون
مادرجون باباک متوجه خجالتم شدوحرف زدن دراین موردوپیش اهودرست ندیدبه 

 میشه همراهم به حیاط بیاییدتاخصوصی صحبت کنیم:گفت
مادرجون نگاهی به مامان انداخت وقتی لبخندرولب مامانودیدباخیال راحت همراه 

 نیم ساعت بعدوقتی برگشتن مادرجون خداحافظی کردوهمراه اهورفت..بابارفت
 منومامان هرچی پرسیدیم چی شد؟؟
 فتم وقانعشون کردم به جدایی اکتفا کردبابا تنهابه گفتن این ک حقیقت وگ

خسته ازمرورخاطرات به بیرون خیره شدم درست جایی ک اروین چنددقیقه قبل ایستاده 
 ....بود

 چشماموبستمواغوش گرمشوبیاداوردم اغوشی ک برام منبع ارامش بود
ردپای اشک روی گونم بادست گرفتم وبسمت ویسان رفتم کنارش روی تختدرازکشیدم 

 وپرکردم ازعطرتنش درست بوی اروین ومیدادومشامم
 اروین
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ه دوباره به ستاره خیره شدم توکمترازچندثانی....پلک زدم تاچشمای لبریزازاشکموسبک کنم
دیدم تارشددوباره پلک زدم تاچشمام خالی بشه نمیدونم این اشکهای لعنتی چی ازم 

شارم دوختم باانگشت امیخوان نگاموپایین کشیدم وبه ردپای اشکم گوشه قاب عکس چشم 
 کنارشون زدمولبهای داغموروی قاب عکس سردگذاشتم ازسردی قاب عکس بخودم لرزیدم
نه نمیتونم اینجاتحمل کنم باسردرگمی ازروزمین بلندشدمواشکهاموپاک کردم سویچ 

 ماشینوبرداشتموتلوتلوخوران ازخونه بیرون زدم
 شدم وبه اسمون نگاه کردم ابرای بادبدی به صورتم خوردولرزبدنموبیشترکردتوخودم جمع

 .....بنفش اسمون وپرکرده بود ومنتظریه تلنگری بودتابباره،درست مثل من
ذهنم دوباره پرکشیدسمت ....خودموبه ماشین رسوندموبی هدف استارت زدم

یادنگاه ....به خودم اجازه دادم توحریم ذهنم بهش فکرکنم....جلوشونگرفتم.....ستاره
 الخی کردشادستاره قلبم وس

 قلب اسمون ازشدت رعدوبرق به لرزافتادوچشمش گریون شد
 به خودم ک امدم جلوخونه پدرستاره بودم پیاده شدم

 کسی.....خودم وبه ایفون رسوندم ودکمه شوفشردم....بارون باشدت به صورتم میخورد
نمیدونم چقدرطول ....یک ساعت...نیم ساعت...جواب ندادهمون جاوایستادم

 زشدوستاره ازچارچوبش بیرون امدکشیدتادربا
 باچشمای خمارم چشم دوختم بهش 

 دیوانه شدی اروین سینه پهلومیکنی زیراین بارون:ستاره سربه زیرگفت
 بزاربمیرم تاخیالت راحت شه....مگه مهمه:من
 خدانکنه:ستاره

 دیگه نتونستم تحمل کنم دستهامودورش حلقه کردموبه اغوش کشیدمش
 رون به ریه هام کشیدمعطرتنشومخلوت باعطربا

 بیابریم خونه سردمریض میشیم دیوانه:ستاره بیشترتوبغلم فرو رفت وگفت
فس توروبه جون عزیزترینت ببخشم بی تون...ببخشم ستاره:کمی ازش فاصله گرفتموگفتم

 توحق نداری ترکم کنی وقتی اینطوری عاشقم کردی ...کشیدن برام سخته
 یعنی عاشقم شدی:ستاره بالبخندگفت

 دنیامومیدم واسه عشقت.....هرکی عاشق تونشه دیوانست:من
 باانگشت اشارم سرشوباالاوردم چشم دوختم به لباش 
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 سرخم کردم ولبهاموقفل لبهای داغش کردم 
 احساسم پررنگترازهروقت دیگه بود.....عشقم

 دوستت دارم:وقتی ازش جداشدم زمزمه وارگفتم
 منم دوستت دارم وعاشقانه میپرستمت:ستاره

 ....توی اون هوای سرد
 ....زیرسقف اسمون
 زیررحمت خداوند

چقدرشیرین اعتراف کردیم به دوست داشتنمون وچقدر راحت فداکردیم غرورمون وزیر 
 عاشقانه هامون

 ستاره
 ......روی صندلی ارایشگاه نشستم وباچشمای بسته خودم سپرده به دست ارایشگر

این :با به خونه امدوازدیدن اروین تعجب کردوگفتذهنم پروازدادم به هفته قبل وقتی ک با
 اینجا چیکارمیکنه؟؟

ناراحت نشوباباولی من بدون .....میخوام بااروین برگردم :تمام جسارتموجمع کردم وگفتم 
ان ویس....اروین نمیتونم تحمل نبودشوندارم میخوام برم هم بخاطرخودم هم بخاطرویسان

ه کنه درست شماهستیدولی نمیتونیدهم برای من تکیه به اروین نیازداره تابتونه بهش تکی
 !!!گاه باشیدهم برای ویسان

 چه تضمینی هست اروین براتون تکیه گاه باشه؟:بابا
من قول میدم،قسم میخورم نزارم خم به ابروشون بیاداصالهرکاری :اروین قبل من جواب داد

 بخوایدمیکنم فقط بزاریدستاره روباخودم ببرم
مگه دختررواینطوری ازخونه باباش میبرن من یه دختربیشترندارم :دوگفتباباکمی مکث کر 

 دوست دارم تک دخترموتولباس عروس ببینم
 چی گفتیدبابا:به گوشهام اعتمادنداشتم به دهان بابانگاه کردم وگفتم

 !!گفتم تااروین عروسی نگیرنمیتونه توروباخودش ببره:بابا
 ؟؟.....ولی شما چطورانقدرزود:من
یچ وقت قصدنداشتم ازاروین جدات کنم همون روزک باخودم اوردمت عشق وازنگاه ه:بابا

 .....تواروین خوندم عشقی ک به تلنگرنیازداشت تامثل اتش فشان فوران کنه
 !!یعنی شما:اروین
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اره من باازدواج شماهیچ مخالفتی ندارم اینوهم به ...نمیخوادبه خودتون زیادفشاربیارید:بابا
 ی تاستاره روعقدنکنی وعروسی نگیری اجازه نمیدم ببریشمادرتون گفتم ول

 !!!برواماده شوبریم:اروین روکردسمت منوگفت
 کجا؟؟:من
 ....خریدعروسی:اروین

قبل ازهرچیزم ...امروزک هوابارونیه ولی ازفردامیتونیم برای خریدبریم:بالبخندگفتم
 !!بایدباهات صحبت کنم

 راجب چی؟؟:اروین
 .....!!!بهتربریم تواتاق .....گذشتمراجب :من

بااروین به اتاقم رفتیم ومن گفتم ازتمام اتفاقاتی ک باعث شدبه اروین برسم ازتمام دردهام 
 ازناراحتی هام ودلخوریام گفتم....ازغصه هام....گفتم

 انقدرگفتم وگریه کردم تاسبک شدم وتواغوش اروین اروم گرفتم
مان گاهی هم اهو ومادرجون به خریدرفتیم ودرعرض یک ازصبح روزبعدبه همراه اروین وما

هفته تمام کارهاروانجام دادیم به پیشنهادمامان باغ ویالی بزرگی برای مهمونی اجاره کردیم 
چون هواسردبودازباغش ک نمیشوداستفاده کردبنابراین سالن روبرای مهمونا نه چندان 

 زیادمون اماده کردیم 
ن ازدست داده بودم وبابا با مامان ک پرستارم بودازدواج کرده بااینکه مادرواقعیموسرزایما

ولی هیچ وقت توهیچ کدوم ازمراحل زندگیم مامان تنهام  نزاشت بودوکمبودبی مادر ...بود،
 روهیچ وقت حس نکرده بودم همیشه جای خالی مادر روکنارم پرمیکردمخصوصااین روزها

 مدت توفکربودمبخودم امدم کارارایشگرتمام شده بودومن تمام 
به ایینه ربروم خیره شدم برای بادوم تولباس سفیدعروسی میدرخشم اما اون 

احساسم به رضا فقط یه دوست داشتن ساده بودک بامرور زمان به .........بارکجاواینبارکجا
 وابستگی تبدیل شده بودحاالک عاشق شدم میتونم این تفاوتهاروحس کنم

 .....اشتمباصدای ارایشگرچشم ازایینه برد
ِ :ارایشگر ِ .....ا  نبینم گریه کنی اقاتون سفارش کرده امشب مثل اسمت بدرخشید....ا

چی شدی ..خداجون...خد....خ..وای....و:قبل ازاینکه جوابی بدم آهو وارداتاق شدوگفت
 ستاره؟
 توروخداانقدرخجالتم ندید:من
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 اسراغت ومیگیرنبه اروین خبربدم اماده ی، خیلی وقت مهمون:اهوگوشیشودراوردوگفت
 رةستاره بروپایین اروین منتظ:اهوکمی ازمون فاصله گرفت وچنددقیقه بعدبرگشت وگفت

 اخه اینهمه پله روچطوربرم پایین؟....چرانیومددنبالم:من
 نمیدونم فقط انقدرمیدونم ک قرارسوپرایزشی:اهو

ی ت وتاریکبااسترس ازاتاق خارج شدم وخرامان خرامان پله هاروپایین رفتم سالن توسکو
غرق بودفقط نورشمعهایی ک دوطرف پله هاواطراف خونه روشن بودن نورمحیط وتامین 
میکردباپاگذاشت روی اخرپله رقص نورهاهم روشن شداروین درست روبرم ایستاد،بادقت 

درحال براندازم کردنم شدبه چشمام ک رسیدنگاشومتوقف کرد دستشوبسمتم 
 افتخارمیدی خوش امدی ستاره درخشانم:درازکردوگفت

اروین منوبسمت پیست رقص ...تمام عشقموتونگام ریختمودست تودستش قراردادم
دستهای مردونش .اروین باعشق نگاه می کرد....روبروی هم قرارگرفتیم.....برد

منم دستهای کشیده ظریفموروی شونه هاش گذاشتم وروبروی .واوردجلوکمرمومحکم گرفت
دوست داشتم تمام اتفاقات قبل ...داشتم حس خیلی خوبی.هم اروم تکون خوردیم

 تموم اون توهینا،تحقیرا،همش وازخاطرم محوکنم وامشب وجایگزینش کنم!وازیادببرم
 دنیایی من بعدتونابوده
 بس کن برارفتنت زوده
 بایدبفهمی مرداین خونه 

 تاپای جونش عاشقت مونده
 من بی قرارم وتوخونسردی
 انگارنه انگارعاشقم کردی

 فت ازبس صدات کردمگریه ام گر 
 من گریه کردم تاتوبرگردی

 
 دستموباالبرد،چرخیدمودوباره به اغوشش برگشتم

 برگرداین جاده بن بسته
 این جاده باتنهایی هم دسته
 عشق وتوقلبت مومیایی کن
 تابغض این دیونه نشکسته
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 اشکهای ماهم سن بارون
 این گریه سهم هردوتامونه
 بامن بمون شیرین ترین لیال
 فرهادتوبدجوری مجنونه
 ترکم نکن بی تونمیتونم
 من زندگیم وبه تومدیونم

 من بی تواحساسط بدی دارم
 من بی تو
 من بی تو

 حرفشم نزن جونم
 من بی قرارم وتوخونسردی
 انگارنه انگار عاشقم کردی

 گریه ام گرفت ازبس صدات کردم
 سمت گریه کردم تاتوبرگردی
 برگرداخه این جاده بن بسته

 ده باتنهایی هم دستهاین جا
 عشق وتوقلبت مومیایی کن 
 تابغض این دیوونه نشکسته

 (دنیای من،پوپابیاتی
 اره؟؟میدونی چیه ست:وقتی اهنگ تموم شداروین پیشونیموبه پیشونیش چسبوندوگفت
 !!تجربه معلم بی رحمیه اول امتحان میگیره بعددرس یادمیده

  ...دممن عشقتو یاد گرفتم بابندبندوجودم تجربش کر 
 !!!میخوام قسم بخوری به عشقت به دوست داشتنت

 اروم لبهاموروی لبهاش گذاشتم صدای دست وسوت مهموناهم باعث نشداز اروین جدابشم
 ....به تمام مقدسات عالم عاشقانه دوستت دارم:وقتی جداشدم زمزمه وارگفتم

بزارهم قسم بشیم :بلندم کردویک دورچرخوندم روی زمین ک گذاشتم گفتاروین 
 منم قسم میخورم به قران محمدک تاقیام قیامت عاشقانه دوستت داشته باشم......ستاره

 اینباراروین لبهاشومهرلبهام کردتا تاییدیه ی بشه به عشقمون
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یدونیم باازدست وقتی داریمش قدرشونم!!!..چقدرخوشبختی نزدیک ودراین حال دوره؟؟
 !!!!دادنش افسوس داشتن شومیخورم

 پس بیایدقدرداشتهامون روبدونیموخداروبرای داشتن شون شاکرباشیم
 پایان

 ممنون ازهمراهی تک تکتون
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 


