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 به نام خدا

 درد عشقي كشيده ام كه مپرس

 [ زجر هجري چشيده ام كه مپرس

 گشته ام در جهان و آخر كار

 دلبري برگزيده ام كه مپرس

 آنچنان در هواي خاك درش

 مي رود آب ديده ام كه مپرس

 من به گوش خود از دهانش دوش

 سخناني شنيده ام كه مپرس

 بي تو در كلبه گدايي خويش

 ايي كشيده ام كه مپرسرنج ه

 همچو حافظ غريب در ره عشق

 به مقامي رسيده ام كه مپرس

 

 دارم از زلف سياهش گله چندان كه مپرس

 كه چنان زو شده ام بي سروسامان كه مپرس 

 فصل اول

ر حبت آميز بمن در خانواده اي تقريباً ثروتمند متولد شده بودم. پدرم مرد خوبي بود. هروقت مرا مي ديد، كلمات م

زبانش براي تك دخترش سرازير مي شد. مادرم هم مانند خودم بود يا بهتر است بگويم من مانند مادرم بودم. خيلي 

از كارهايم برگرفته از كارهاي او بود. او زن مهربان، فهميده و دوست داشتني بود. زن باايمان و با حيايي بود كه از 

ي خواند و روزه مي گرفت اما زياد به آن ها پاي بند نبود. گاهي اوقات نماز مي نظر من لنگه نداشت. پدرم هم نماز م

دلم مي خواد با هم بريم بهشت. من تالشمو مي كنم تو هم » خواند گاهي هم نمي خواند. مادرم هميشه به او مي گفت:

فوق العاده خوشم مي  از اين حرف مادرم« تالشت رو بكن. هركاري نمي كني الاقل نمازتو درست و حسابي بخون.

آمد. از ته قلبم ايمان داشتم كه مادرم جز زنان بهشتي است. گمان مي كنم محبوبيت او نزد خداوند بود كه او را نزد 

همه محبوب كرده بود. مادرم كسي بود كه هركس او را مي ديد مجذوب اخالق و رفتار و كردارش مي شد. همه 

من هم دلم مي خواست مانند او باشم تا به بهشت بروم. نمازهايم را هميشه با  براي مادرم احترام خاصي قائل بودند.

او مي خواندم. صبح ها او مرا از خواب بيدار مي كرد تا نمازم را بخوانم. من هم چون مشتاق بهشت بودم و هستم با 

جود حس كنم. خدايي كه براي جان و دل از خواب برمي خواستم تا به همراه مادرم نماز بخوانم و خدايم را با تمام و

من پشتوانه و تكيه گاه محكمي بود و هميشه خودم را به او مي سپردم تا كارهايم درست از آب درآيند و بتوانم 

موفق باشم. من و پدر و مادرم يك خانواده سه نفري را تشكيل مي داديم. نه خواهري داشتم و نه برادري. اين 

ون پدر و مادرم هردو شاغل بودند و من اكثر اوقات تنها مي ماندم. مادرم معلم موضوع خيلي برايم زجرآور بود. چ

بود. شيفت من صبح و شيفت مادرم بعد از ظهر بود و اين باعث مي شد كه من بيشتر تنها بمانم. يك خدمتكار هم 
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تم؛ به سراغ او مي رف داشتيم. يك خانم تقريبا مسن به نام راضيه خانم. گاهي اوقات كه خيلي حوصله ام سر مي رفت

اما چون همسنم نبود و نمي توانستم با او خيلي راحت ارتباط برقرار كنم و با او درد دل كنم، كمتر به سراغش مي 

رفتم. درددلم را با خدايم مي كردم. تنها خدايم از دلم باخبربود و تنها او مي دانست كه چه موقع قلبم آرام است و 

است. با اين حال خيلي دلم مي خواست خواهر يا برادري داشته باشم؛ اما بعد از من چه موقع غوغايي در آن برپ

مادرم ديگر نتوانست بچه دار شود و من از اين بابت كلي غصه مي خوردم. نمي دانستم خواهر يا برادر داشتن چه 

داشتم يا هر وقت  طعمي دارد. هر وقت به يك اشكال درسي برمي خوردم مي گفتم كه اي كاش يك خواهر بزرگتر

دلم مي خواست بروم بيرون و كسي نبود كه با او بروم مي گفتم كه اي كاش يك برادر داشتم. اما من از داشتنشان 

محروم بودم و خوب چاره اي هم نبود. بايد مي سوختم و مي ساختم. چون خيلي تنها مي ماندم و اكثر اوقات خانه در 

ودم كه يك گوشه بنشينم و به فكر فرو روم. با عالم خيال رابطه نزديكي سكوتي مطلق فرو مي رفت عادت كرده ب

پيدا كرده بودم و خيال باف قهاري شده بودم. اكثر اوقات در عالم خيالم پرسه مي زدم و دنياي زيبايي را براي خودم 

تش دارند. جايي را مي ساختم. همان دنيايي كه آرزوي رفتن به آن جا را داشتم. همان دنياي زيبايي كه همه دوس

تصور مي كردم كه ديگر تنها نبودم. بر باالي كوه هاي سرسبز ايستاده بودم و داشتم به پايين آن نگاه مي كردم. 

عجب منظره شگفت انگيزي! چه دنياي قشنگي! من جلوتر از خدمتكاران زيبايم ايستاده بودم. همه در خدمت من 

جي پر از الماس و نگين روي سرم قرار مي دادند. لباس سفيد زيبايي كه زير بودند. موهاي بلندم را شانه مي زدند. تا

نور خورشيد تأللؤ خيره كننده اي داشت و چشم هر بيننده اي را مجذوب خود مي كرد به تنم مي كردند و دونفرشان 

اهرات هم چيزي كم دنباله چند متري اش را بلند مي كردند. كفش هاي بلوري زيبا به پايم مي كردند. از طال و جو

نمي گذاشتند. طال و جواهرات زيبايي را كه داخل صندوقچه اي بود، جلويم مي گرفتند تا هركدام را كه دلم مي 

خواهد انتخاب كنم. هميشه مي ماندم كدام را انتخاب كنم. از بس كه همه شان زيبا بودند. نسيم خنكي مي وزيد. 

خورد با تمام وجود لمس كنم. عطر گل هاي معطر و رنگارنگ به مشامم  چشمانم را بستم تا آن را كه به صورتم مي

مي رسيد. عطر دل انگيزشان را همراه دم باال مي كشيدم. از استشمامشان سير نمي شدم. واي خداي من چه خلق 

كرده اي! هضمش برايم آسان نيست. هضم اين همه زيبايي و لطافت برايم آسان نيست. چگونه مي توانم 

ارت باشم خداي خوبم... صداي زنگ آيفن مرا از عالم زيبايم بيرون كشيد. چه كسي بود كه مانع سياحت من شكرگز

در آن سرزمين شده بود؟ عصباني برخاستم و به سمت آيفن رفتم. با ديدن آقا عبداهلل راننده ام كه حدوداً پنجاه سال 

ه مدرسه آماده شوم. براي خودم راننده اختصاصي داشتم. داشت، به خودم آمدم و تازه يادم آمد كه بايد براي رفتن ب

دو تا ماشين داشتيم. يكي مال پدرم بود و ديگري براي مادرم. مادرم مي گفت راه مدرسه اش نزديك است و مي 

تواند پياده برود. به همين دليل چون راه مدرسه من دور بود ماشين در اختيار من قرار گرفت. همراه با يك راننده 

پدرم براي رساندن من استخدام كرده بود. گوشي را برداشتم و دستپاچه گفتم كه سريع حاضر مي شوم. سپس به  كه

انوم جسارته ببخشيد خ» حالت دو به اتاقم رفتم و براي رفتن به مدرسه آماده شدم. وقتي پايين رفتم آقا عبداهلل گفت:

 «شيد ولي به خاطر خودتون مي گم. مدرستون دير مي شه.ولي مي شه از اين به بعد يك كم زودتر آماده شيد. ببخ

سريع  و تند و« بله بله چشم. سعي مي كنم زودتر آماده شم. حاال ديگه بريم كه دير شد.» سرم را تكان دادم و گفتم:

سوار شدم. آقا عبداهلل هم بدون لحظه اي درنگ سوار شد و با سرعت به سمت مدرسه ام حركت كرد. وقتي به 

رسيد توقف كرد. پياده شدم و تشكر كردم و وارد مدرسه شدم. سعي مي كردم در مدرسه به درس دادن  مدرسه

معلم هايم خوب گوش كنم و درس را همان جا در مدرسه خوب ياد بگيرم و خوب هم ياد مي گرفتم. به خانه كه مي 
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تم. بعد از آن هم به سراغ آمدم يك دور درس هايم را مرور مي كردم و خوب خوب همه شان را ياد مي گرف

كتابخانه مي رفتم و مشغول خواندن كتاب مي شدم. كتابخانه در طبقه دوم خانه مان قرار داشت. انواع و اقسام كتاب 

ها در آن به چشم مي خورد. سعي نمي كردم خودم را درگير همه كتاب ها كنم. كتابي را برمي داشتم و سعي مي 

جه اصل مطلب شوم. اگر يك كتاب را هم به خوبي مي فهميدم غنيمتي بود. اگر خودم كردم آن را خوب بخوانم تا متو

را با همه كتاب ها درگير مي كردم آن وقت از هيچكدامشان چيزي نمي فهميدم. بيشتر به سراغ داستان هاي ادبي 

هم جمله اي را متوجه  مي رفتم. متن داستان هاي ادبي برايم بسيار شيرين بود و از خواندنشان لذت مي بردم. اگر

 نمي شدم از معلم ادبياتم سوال مي كردم.

او وقتي مي ديد اينقدر به داستان هاي ادبي عالقه مند هستم كلي ذوق مي كرد و كتابي را كه به دردم مي خورد و 

ه در را كمناسب سنم بود، به من معرفي مي كرد. من هم از پيشنهادهايش استقبال مي كردم و بعضي از آن كتاب ها 

كتابخانه ام داشتم، مطالعه مي كردم. كتاب خواندن هم يكي از سرگرمي هاي من براي اوقات بيكاري و تنهايي ام 

 بود. با يك تير دو نشان مي زدم. هم از سر رفتن حوصله ام جلوگيري مي كردم و هم مطالب جديدي مي آموختم. 

گوشم را نواخت. عاشق اين صدا بودم. صداي مادر عزيزم بود.  در كتابخانه ام محو خواندن بودم كه صداي دلنشيني

گاه مادرم در را باز كرد و ن« توي كتابخونه ام.» بلند آواز گفتم:« دختر عزيزم. ستاره من. خوشگلم كجايي؟» مي گفت:

ن انداخت و م گرمش را به صورتم پاشيد. سپس جلو آمد و بوسه اي بر پيشاني ام نشاند. نگاهي به كتابم و بعد هم به

آره » بلند شدم، خودم را از گردنش آويختم و گفتم: «درست رو خوندي اومدي سراغ كتاب هاي ادبي؟» گفت:

ي دونم. آره م» گفت:« قربونت برم. خوندم. شما كه مي دوني من تا درسام تموم نشه پام رو تو اين كتابخونه نمي ذارم.

جاذبه خاصي داره. آدم رو محو خودش مي كنه. جوري كه فقط دوست  واسه اطمينان پرسيدم. آخه داستان هاي ادبي

داري بشيني و همين داستان ها رو بخوني. آفرين به تو دختر گلم كه اول درس هات رو خوندي بعد اومدي 

يا ب اصالً يادم رفت براي چي اومده بودم.» بعد طوري كه تازه يادش آمده باشد، گفت:« شك نكن ماماني.» گفتم:«اينجا.

ين وقتي اومدي پاي» به سمت در رفت و هم زمان گفت:« چيكار داريد؟» مشكوكانه پرسيدم:« بريم پايين كارت دارم.

سپس از كتابخانه خارج شد و در را بست. من هم كه كنجكاو شده بودم، سريع كتاب را بستم، آن را « مي فهمي.

رازير شدم. طبقه پايين هيچ خبري نبود. ساكت و آرام بود. سرجايش قرار دادم و ازكتابخانه خارج شدم. از پله ها س

اثري از مادرم هم نبود. گشتي زدم و مادرم را صدا زدم. جوابي نشنيدم. در عرض چند لحظه كجا غيبش زده بود. 

ترسي بر قلبم چنگ زد. از سكوت خانه وحشت كردم. عقب عقب رفتم و به ديوار تكيه دادم. سرجايم ميخكوب شده 

. اثري از هيچكس نبود. حتي راضيه خانم. زبانم هم قفل شده بود. مي ترسيدم حرفي بزنم. آرام آرام سرخوردم بودم

و نشستم. زانويم را در بغل گرفتم و شروع كردم به اشك ريختن. پس از چند لحظه دستي كه روي شانه ام نشست 

كنارم زانو زده بود و دستش را روي شانه ام قرار داده مرا از جا پراند. سريع سر بلند كردم. چشمم به مادرم افتاد كه 

ازه چي شده؟! ت» با لحني دلخور گفتم:« واسه چي گريه مي كني؟ چي شده؟» بود. اشك چشمانم را پاك كرد و گفت:

 و با حالت قهر سرم را برگرداندم. چانه« مي گيد چي شده؟ به من مي گيد بيا پايين اونوقت خودتون غيبتون مي زنه؟

ببخشيد خوشگلم. تو اتاق كار پدرت بودم. وقت از كتابخونه » ام را گرفت، سرم را به طرف خودش برگرداند و گفت:

اومدم پايين ديدم گوشيش داره تو اتاق زنگ مي خوره. گوشيشو جا گذاشته. منم داشتم با اون كسي كه پشت خط 

آره » فتم:گ« بگو بخشيدي تا من بگم چيكار داشتم. حاال» بلند شدم. او هم بلند شد. سپس گفت:« بود حرف مي زدم.

شد. نه ديگه ن» مادرم نگاهي به صورتم انداخت و وقتي ديد هنوز اخم هايم توي هم است، گفت:« بخشيدم. حاال بگيد.
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سپس پشت به من به سمت آشپزخانه حركت كرد. « وقتي بخشيدي پس چرا اخمات تو همه. اينجوري فايده نداره.

پس » م:گفت« خدا نكنه.» همانطور كه داشت مي رفت گفت:« بگيد ديگه. مردم از كنجكاوي.» م و گفتم:دنبالش رفت

ا چشماني ب« مي خوام اين خبر رو به دختر خودم بدم نه تو.» به آشپزخانه كه رسيد رو به من كرد و گفت:« بگيد ديگه.

دم كه هميشه لبخند رو لباشه. نه دختر اخمويي دختر خو» از من رو برگرفت و گفت:« يعني چي؟!» گرد شده پرسيدم:

ا بشين خيله خوب. بي» مادرم گفت:« باشه مامان تو رو خدا بگيد. جونم به لبم رسيد.» خنديدم و گفتم:« مثل جنابعالي.

لطف  »رفتم و روي يك صندلي داخل آشپزخانه نشستم. مادرم با لخندي به چهره ام نگريست سپس گفت:« تا بگم.

يعني چي  »متعجب پرسيم:« ي بيني؟ ديده دختر خوشگلم تنهاست داره واسش يه فرشته كوچولو مي فرسته.خدا رو م

مادرم تأييد كرد. سرم را « يعني... يعني من...» مادرم با لبخندي فراخ تر نگاهم كرد. ذوق زده بلند شدم و گفتم:« ؟!

 »سپس رو به مادرم كردم و گفتم:« . تو چقدر خوبي.واي خدايا شكرت. شكرت خداجونم» باال گرفتم و بلند داد زدم:

تند و سريع و باهيجان « دختره يا پسر؟ دارم خواهر دار مي شم يا برادر دار؟ اصالً از كي فهميديد؟ بابا مي دونه؟

آروم باش عزيزم. » پشت سرهم سوال مي كردم. مادرم آمد كنارم ايستاد و به نشستن دعوتم كرد. سپس گفت:

هيجان زيادي خوب نيست. و اما جواب سواالت. هنوز معلوم نيست جنسيتش چيه. دكتر گفت تو  آروم باش.

آزمايش بعدي معلوم مي شه. از عاليمي كه مشهود بود خود يه حدس هايي مي زدم. باورم نمي شد مال بچه دار شدن 

بند دارم خدا رو شكر مي كنم. هممون  باشه. من هنوزم باورم نميشه. معجزه اتفاق افتاده. از اون موقعي كه فهميدم يه

ان من كه هيج« بايد شاكر خدا باشيم. خدا دوستمون داشته. هنوز هم به پدرت نگفتم. امشب كه اومد بهش مي گم.

و دارم مي رم خدا ر» گفتم:« كجا؟» نفسم را بند آورده بود، بلند شدم و سريع از آشپزخانه خارج شدم. مادرم پرسيد:

نه. مي خوام يه شكرگزاري » همانطور كه مي رفتم بلند گفتم:« مگه همين جا نمي توني؟» ت:او گف« شكر كنم.

مادرم سرش را تكان داد و خنديد. من هم به حالت دو به اتاقم رفتم. وضو داشتم. « مخصوص تو خلوت از خدا كنم.

م چقدر خدا دوستمان داشت. مورد دو ركعت نماز شكر به جا آوردم و نشستم به راز و نياز با خداوند. به قول مادر

توجه اش بوديم. همه بندگان خداوند مورد توجه او هستند. خدا همه بندگانش را دوست دارد. اينكه بعضي ها مي 

گويند خداوند ما را نمي بيند و به ما توجهي ندارد از وسوسه هاي شيطان است. خداوند همه را مي بيند و بر همه 

كه گاهي خدا را از ياد مي بريم و خودمان را به دست شيطان و وسوسه هايش مي سپاريم.  تسلط دارد. اين ما هستيم

هركس هر چيزي از خداوند بخواهد به او عطا مي كند. مگر اينكه به مصلحت او نباشد. نبايد اصرار بورزيم. حتماً 

ته باشيم. بايد خودمان را به خداوند حكمتي دارد كه به ما هر چيزي را كه مي خواهيم نمي دهد. نبايد از خدا گله داش

بسپاريم و به او اعتماد كنيم. اوست كه دلسوز ماست و هرچه را كه به صالح ما باشد به ما مي دهد. شايد اگر زن و 

شوهري بچه دار نمي شوند صالح در اين باشد. شايد آن بچه در آينده فردي سالم از نظر اخالقي و مفيد براي جامعه 

ر و مادر نباشد. ممكن است در زمين فساد كند و خانواده را به تباهي كشاند. پس ما بايد به خداوند و و حتي خود پد

 نحن أقرب» كارهايش اعتماد داشته باشيم و بدانيم كه خداوند صالح ما را بهتر مي داند. طبق فرموده خود خداوند:

 «... يم.اليه من حبل الوريد. ما از رگ گردن به شما ) انسان( نزديك تر

باز هم خدا را شكر كردم و جانمازم را جمع كردم. سپس از اتاق خارج شدم و از پله ها پايين رفتم. به آشپزخانه 

رفتم. مادرم درحال گفتگو با راضيه خانم بود كه نمي دانستم تا حاال كجاست؛ اما حاال داخل آشپزخانه بود. مادرم 

ا ديد نگاهش برقي زد و لبخندي به لب آورد. پيامش را از برق نگاهش نگاهي به من انداخت و وقتي چهره آرامم ر

چايي مي خوريد براتون » دريافت كردم. من هم لبخندي زدم و روي صندلي نشستم. راضيه خانم خطاب به من گفت:
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ي دادم و با او برايم چاي ريخت و جلوي من روي ميز قرار داد. پاهايم را تاب م« بله. ممنون مي شم.» گفتم:« بريزم؟

لبخندي حاكي از رضايت همان طور كه با استكانم بازي مي كردم به عالم خود فرو رفتم. به بچه اي كه قرار بود بيايد 

بخور بچه اين قدر فكر نكن. بخور كه سرد » فكر مي كردم؛ اما مادرم خيلي زود مرا از عالم خود بيرون آورد و گفت:

چجوري مي خوايد به بابا بگيد؟ » را تا آخر سركشيدم. سپس به مادرم گفتم: استكانم را به لب بردم و آن «شد.

آره خيلي ذوق مي كنه. همون طوري كه واسه تو » مادرم رو به رويم نشست و گفت:« مطمئنم بابا خيلي ذوق مي كنه.

مال تو رو  ذوق كرده بود. در ضمن تو نمي خواد غصه بخوري كه من چجوري مي خوام بگم. همونجوري مي گم كه

مادرم چشمانش را « راستي چجوري اين خبر رو بهش داديد؟ چه عكس العملي نشون داد؟» ذوق زده پرسيم:« گفتم.

وني خودت كه مي ت» از من برگرفت. براي لحظه اي انگار به گذشته سفر كرده بود. دوباره به من نگاه كرد و گفت:

اون شب خونه مادربزرگ خدا بيامرزت بوديم. چند تا از  حدس بزني عكس العملش چه بود. كلي ذوق كرده بود.

فك و فاميل هم بودن. من يواشكي اين خبر رو به پدرت دادم. نمي تونستم صبر كنم تا برگرديم خونه. مي خواستم 

زودتر بهش بگ تا ببينم عكس العملش چيه. من يواشكي بهش گفتم؛ ولي پدرت كه ذوق كرده و هيجان زده بود، 

د سوال كرد كه همه فهميدن. منم مردم از خجالت. سرخ شده بودم و سرم رو انداخته بودم پايين. پدرت جوري بلن

اون لحظه متوجه نشده بود كه چيكار كرده. وقتي متوجه شد كه ديگه كار از كار گذشته بود. اون شبم همه رو مهمون 

ودم. حاال ببينيم امشب چي مي شه. خودش به يه رستوران دعوت كرد. از عكس العمل پدرت خيلي خوشحال ب

تأييد كردم. نزديك هاي غروب پدرم به خانه آمد. جلو رفتم و به او سالم كردم. « مطمئنم كه خيلي خوشحال مي شه.

پيشاني ام را بوسيد و جواب سالمم را داد. من كلي هيجان داشتم؛ اما مادرم خونسرد و آرام بود. چه چيز باعث مي 

اشد؟... پدرم پس از تعويض لباس ها و شستن دست و صورتش آمد و روي مبلي كنار مادرم شد اين قدر آرام ب

نشست. من هم رو به رويشان نشستم. راضيه خانم براي پدرم چاي آورد. من نگاه هاي معناداري به مادرم مي 

خنده اش گرفته بود. پدرم  انداختم و به او اشاره مي كردم كه يعني به پدرم بگويد. مادرم از اين همه ضايع بازي من

چتونه شماها؟ چي رو داريد از من مخفي مي كنيد؟ » كه متوجه شده بود، مشكوكانه به من و مادرم نگاه كرد و گفت:

وقتي ديد هر دو ساكتيم به من نگاه كرد. من هم شانه هايم را باال انداختم و « چي مي خوايد بگيد؟ حرف بزنيد ببينم.

ه كردم كه يعني از او بپرس. پدرم هم با نگاهي پرسشگر به مادرم نگريست. مادرم باالخره به با سرم به مادرم اشار

پدرم اطاعت كرد و « خيله خوب باشه مي گم. شما بفرما چاييت رو بخور منم مي گم چي شده.» حرف آمد و گفت:

جا به جا شد، گلويش را  مادرم كمي« حاال بفرماييد. من سراپا گوشم.» چايش را يك دفعه سركشيد. سپس گفت:

هر جور راحتي بگو. » پدرم حرفش را قطع كرد و گفت:« راستش نمي دونم چجوري بايد بگم...» صاف كرد و گفت:

پدرم نگاهي به من انداخت؛ « پدر و دختر عين هميد.» مادرم خنديد و گفت:« فقط بگو كه دارم جون به سر مي شم.

من كه ديدم مادرم نمي تواند بگويد و به « م مي دونه؟ خوب بگو ببينم چيه؟اِ... پس ستاره ه» سپس به مادرم گفت:

بابا مي دوني خدا ما رو دوست داشته. ديده من تنهام داره » اصطالح هول شده است، مقدمات را فراهم كردم و گفتم:

ه پدرم درست متوجه مي خواستم مقدمه چيني كنم؛ اما خودم اصل مطلب را لو دادم. البت« واسم يكي رو مي فرسته.

من و مادرم نگاهي به هم « يعني چي داره يكي رو مي فرسته؟ يعني خواستگار داره مياد؟» نشده بود؛ چون گفت:

 »من در بين خنده گفتم:» چرا مي خنديد؟» انداختيم و زديم زير خنده. پدرم متعجب به من و مادرم نگاه كرد و گفت:

علوم كه هنوز م» و مادرم ادامه داد:« توجه شدي. بابا جون يه فرشته كوچولو تو راهه.نه بابا. منظورم اين نبود. شما بد م

 من و« دارين سر به سرم مي ذارين؟» پدرم با چشماني گرد شده خشكش زده بود. گفت:« نيست دختره يا پسر.
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شان دهد و چه بگويد. مادرم سرمان را تكان داديم كه يعني نه. پدرم نمي دانست بايد چكار كند چه عكس العملي ن

و تو چي گفتي؟... ت» پدرم يكدفعه هيجان زده گفت:« چي شد مهران؟ حالت خوبه؟» مادرم كه نگران شده بود، گفت:

 «بارداري؟... ولي آخه چجوري؟... دكتر كه گفته بود... واي خدايا باورم نمي شه. يعني چي؟ معجزه؟! يعني ممكنه؟

واي خدايا شكرت. » شروع كرد به تند تند قدم زدن. سپس نجواكنان گفت: مادرم تأييد كرد. پدرم بلند شد و

آن شب هم پدرم درست مانند شبي كه مادرم مرا حامله بود، ما را به رستوران برد. با اين تفاوت كه اين بار « شكرت.

 بار دارد پدر مي جمعمان سه نفره بود. پدرم آن شب خيلي ذوق كرده بود. خيلي خوشحال بود از اينكه براي دومين

شود. همه مان خوشحال بوديم. مادرم با اين كه خيلي خوشحال بود اما هيجانش را كنترل مي كرد و خونسردانه 

برخورد مي كرد. آرامش كامل داشت. عاشق اين خصوصيتش بودم. افسار احساسش در دستش بود و كنترلش مي 

صلت برخوردار باشم. بعد از اينكه از رستوران برگشتيم، كرد و اين خيلي خوب بود. من هم دوست داشتم از اين خ

پدر و مادرم روي مبلي داخل پذيرايي نشستند؛ اما من شب بخيري گفتم و به اتاقم رفتم تا آن ها راحت باشند. با 

 از افكارم خنده ام گرفته بود. « شايد مي خوان دو كلمه حرف عاشقانه بزنن.» خودم گفتم:

 فصل دوم

از حامله شدن مادرم مي گذشت. راضيه خانم و پدرم به مادرم اجازه نمي دادند دست به سياه و سفيد بزند. چهار ماه 

معلوم شده بود كه بچه پسر است. با اين حساب داشتم صاحب يك برادر كوچولو مي شدم. براي به دنيا آمدن برادر 

انتخاب مي كنم. پدر و مادرم هم كه ذوق و  كوچولويم روزشماري مي كردم. به مادرم گفته بودم كه اسمش را من

شوق مرا مي ديدند اسم انتخاب كردن براي برادر كوچولويم را بر عهده من گذاشتند و تا به دنيا آمدن او به من 

فرصت دادند. من هم پس از كلي فكر كردن نام سينا را برگزيدم. چون هم از اين اسم خوشم مي آمد و هم اولين 

رف اسم من هم خواني داشت. اسم هاي ديگر را هم بررسي كرده بودم؛ اما از اين اسم بيشتر حرفش با اولين ح

خوشم مي آمد. نظرم را به پدر و مادرم گفتم. آن ها هم استقبال كردند و هيچ مخالفتي نكردند. اتاق كنار اتاق مرا به 

برايش مي خريد داخل اتاق قرار دادند. او اختصاص دادند. يك تخت كوچولو و تعدادي اسباب بازي كه هرروز پدرم 

من هم يك خرس متوسط سفيد خوشگل برايش خريم و روي تختش قرار دادم. همه چيز براي آمدنش آماده بود. 

باالخره روز موعود فرارسيد. پدر و مادرم بيمارستان بودند. من و تعدادي از فاميل هم خانه بوديم. فوق العاده نگران 

نداشتم. كساني كه دور و برم بودند مرا به آرامش دعوت مي كردند؛ اما من نمي توانستم آرام بودم. آرام و قرار 

باشم. قلبم آرام نمي گرفت. رفتم وضو گرفتم و به نماز ايستادم. سپس براي سالم بودن مادر و برادرم دعا كردم. 

پدرم زنگ زده و خبر داده كه برادرم به دنيا پس از پايان نماز دختر خاله ام شتابان به اتاقم آمد و با هيجان گفت كه 

آمده. هر دو هم سالم هستند. هم مادرم و هم برادر كوچولويم. وقتي به خانه آمدند، من با ذوق و شوق فراوان جلو 

رفتم و سينا كوچولو را در آغوش گرفتم و نازش كردم. تپل مپل و خوشگل بود. از ديدنش سير نمي شدم. خودم 

و او را كنار دستم روي مبل خواباندم و باز هم نازش كردم. پدرم هم آمد باالي سرش ايستاد و با  روي مبل نشستم

لبخندي نگاهش كرد و بعد از او هم مادرم. پدرم نرم و ماليم روي سرش دست كشيد و سپس بوسه اي بر پيشاني 

ش بوديم. همه دوستش داشتيم و از اش زد. سينا كوچولو چشمانش را بسته و خوابيده بود و ما مشغول نظاره كردن

آمدنش احساس شعف و شادي مي كرديم. مادرم براي استراحت به اتاقش رفت. من هم سينا را برداشتم و دوباره او 

را در آغوش گرفتم. اينقدر نرم و كوچولو بود كه دلم مي خواست فشارش دهم؛ اما اين كار را نكردم. چون بچه بود 

بسه  بابا» او را در بغل نگه داشتم. پدرم كه روي مبل كنار دستم نشسته بود، گفت: نه يك عروسك. مدت زيادي
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سپس دستش را دراز كرد. ناراضي از اينكه داشت او را « ديگه چقدر بغلش مي كني. يك كم هم بده من بغلش كنم.

نم ادم. دلم مي خواست ببياز من مي گرفت بچه را در دستانش قرار دارم و بلند شدم. سپس به سمت اتاقم به راه افت

عكس العمل پدرم چيست. مي خواستم ببينم متوجه ناراحتي من مي شود يا نه درگير برادر كوچولويم مي شود. 

ذوق  از اين كه حواسش به من بود« ستاره بابا كجا مي ري؟ بيا اين جا ببينم.» همانطور كه داشتم مي رفتم صدايم كرد:

قهر  »و خيلي جدي رفتم و جلويش ايستادم. پدرم نگاهي دقيق به من انداخت و گفت: كردم؛ اما خودم را كنترل كردم

چيزي نگفتم. نگاهم را از او برگرفتم و به سينا دوختم. پدرم او را روي مبل قرار داد؛ سپس بلند شد و آمد « كردي؟

ا آخه؟ ببينمت بابايي. قهر كردي؟ چر »نزديكم ايستاد. سرم را پايين انداختم. چانه ام را با انگشتش باال آورد و گفت:

اهم، ببين دختر م» مثل اينكه فهميده بود هدفم چه بوده. چون گفت:« مگه چي بهت گفتم؟ چرا ناراحت شدي دخترم؟

ستاره خوشگلم، اينو مي گم واسه هميشه آويزه گوشت كن. تو و اين برادر كوچولوت هيچ فرقي برام نمي كنين. 

ه دوست دارم و خواهم داشت. دلم نمي خواد هيچوقت احساس كني كه دارم بينتون فرق مي هردوتون رو به يه انداز

ذارم. چه من و چه مادرت. هر دو اين عقيده رو داريم كه نبايد بين بچه ها فرق گذاشت. ولي اين سينا كوچولو هنوز 

 احتياج به توجه نداري. چرا تو هم بچه ست و احتياج به مراقبت و توجه بيشتري داره. قبول داري اين رو؟ نمي گم تو

دادم.  سرم را تكان« تو سني هستي كه توجه نياز داري؛ ولي اين برادركوچولوت يه ذره بيشتر. مي فهمي چي مي گم؟

پدرم  «خيلي دوستون دارم.» يكدفعه گفتم:« بابا... مي دوني چيه؟... راستش من...» سپس كمي من و من كردم و گفتم:

منم دوست دارم. من و مادرت با هم. اين رو » غوش گرفت. بوسه اي بر پيشاني ام زد و گفت:خنديد و مرا درآ

ما. تا در اختيار ش» سپس از من جدا شد، رفت باالي سر سينا ايستاد، اشاره اي به او كرد و گفت:« هميشه يادت باشه.

به اتاقشان رفت. من هم سينا را در سپس من و برادر كوچولويم را تنها گذاشت و « هروقت دلت خواست بغلش كن.

آغوش گرفتم، روي مبل نشستم و در سكوت به او چشم دوختم. سپس آرام بوسه بر گونه اش نشاندم. واي كه 

چقدر ناز بود. دلم برايش ضعف مي رفت. مادرم تا آخر آن سال تحصيلي به مدرسه نرفت. به او مرخصي داده بودند. 

سه ساعتي با او بازي مي كردم؛ سپس به سراغ درس ها و كتابخانه ام مي رفتم. اوايل من هر روز بعد از آمدن از مدر

كه سينا خيلي كوچك بود، اكثر اوقات خواب بود و حرص مرا درمي آورد. مادرم مي گفت كه بايد بخوابد. خواب 

 ز خواب فراري بود. دلشبرايش الزم است. بعد كه كمي بزرگتر شد ديگر زياد نمي خوابيد. وقتي هم كه راه افتاد ا

نمي خواست بخوابد. اكثر بچه ها همين طورند. اصالً دوست ندارند بخوابند. سينا كچولو هم مستثنا نبود. موقع 

خوابش كه مي شد در گوشه اي پنهان مي شد تا مادرم او را پيدا نكند؛ اما اين قدر تابلو پنهان مي شد كه راحت مي 

متوجه نبود بايد كجا پنهان شود. كارهايش ما را به خنده وا مي داشت. خيلي  شد پيدايش كرد. خوب بچه بود و

دوست داشتني بود. هركس او را مي ديد محال بود كه عاشقش نشود. بعداً كه داشت كم كم به حرف مي آمد، حرف 

جون.  ويد آجيهاي كودكانه اش او را بيش از پيش دوست داشتني كرده بود. مخصوصاً كه ياد گرفته بود به من بگ

 مادرم به او ياد مي داد كه چه بگويد. او هم مانند يك طوطي همه را تكرار مي كرد.

روزي از روزها كه درس هايم تمام شد، كتاب هايم را وسط اتاق رها كردم و به كتابخانه رفتم. دو ساعتي از مطالعه 

ث اقم كه رسيدم با صحنه اي رو به رو شدم كه باعمن در كتابخانه مي گذشت كه خسته شدم و به اتاقم بازگشتم. به ات

شد به شدت عصباني شوم. سينا يك خودكار به دست گرفته بود و داشت وسط دفتر فيزيكم را خط خطي مي كرد. 

او كه از فرياد من ترسيده بود، شروع كرد به « چه غلطي داري مي كني؟» آن قدر عصباني بودم كه سرش داد زدم:

با حرص دفترم را از زير دستش كشيدم و به آن نگاه كردم. وقتي چشمم به صفحه خط خطي  گريه كردن. من هم
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شده افتاد شدت عصبانيتم دو برابر شد. دستش را گرفتم و او را با شدت بلند كردم. سپس به سمت در كشيدم. او كه 

هم بلند بلند. از صداي گريه او پدر  تا حاال ناماليمت از من نديده بود، ناباورانه نگاهم مي كرد و اشك مي ريخت. آن

و مادرم با هم از پله ها باال آمدند و پرسيدند كه چه شده؟ من هم او را همان جا رها كردم و قضيه را با غيظ تعريف 

خوب عزيز دلم بچه ست. نمي » كردم. پدرم كه ديد سينا به شدت گريه مي كند او را بغل كرد و رو به من گفت:

اين  كتابام تو اتاق خودم بود. اون نبايد مي اومد» همانطور با عصبانيت گفتم:« تو گذاشتي جلو دستش.فهمه. چرا كتابا

اشكم سرازير شد. ياد دفتر فيزيكم كه روي آن خيلي حساس بودم مي افتادم، « جا. اصالً به چه حقي اومده سر كتابام؟

ستاره، خوشگلم، جوري حرف مي زني » مادرم گفت: اعصابم بيشتر بهم مي ريخت. پدرم داشت سينا را آرام مي كرد.

من كه از حرف هاي پدرم عصباني بودم ديگر نتوانستم حرف هاي مادرم را تحمل « كه انگار سينا بزرگه و مي فهمه...

 كنم. به اتاقم رفتم و در را محكم به هم كوبيدم. بعد هم آن را قفل كردم و بلند بلند گريستم. نمي دانستم چرا از آن

موقعي كه سينا آمده بود آن قدر حساس شده بودم. حتماً چون تا حاال يكي يكدانه بودم و همه محبت ها مختص 

خودم بود؛ ولي حاال نصف شده بود. نصف مال من و نصف مال سينا. چون حساس شده بودم بدبيني چشمم را به روي 

برم. آن روز دلم مي خواست پدرم مرا هم در حقايق مي بست و باعث مي شد حرف هاي روز اول پدرم را از ياد ب

آغوش بگيرد و آرام كند. نه فقط سيناي مقصر را. بدبيني تمام وجودم را فراگرفته بود. نسبت به برادر كوچكم 

حسادت نمي كردم. فقط دلم مي خواست پدر و مادرم مرا مانند قبل دوست داشته باشند و به من محبت كنند. چون 

حساس، اگر هم محبتي مي كردند آن را نمي ديدم و اين خيلي بد بود. ضربه هايي به در زده شد. بدبين شده بودم و 

پدر و مادرم از من مي خواستند كه در را باز كنم. اما من كه از دستشان عصباني بودم اعتنايي نكردم و در را نگشودم. 

ديگر ضربه اي به در زده نشد و صدايي هم نيامد.  دلم مي خواست بشتر ناز كنم و آن ها هم بيشتر نازم را بكشند؛ اما

از قضاوت  اما بعد،« پس حق با من بود. اگه دوستم داشتن بيشتر از من مي خواستند كه در رو باز كنم.» با خودم گفتم:

 نشتاب زده خود پشيمان شدم. چون پدرم پشت در بود و با لحني كامالً ماليم از من مي خواست كه در را باز كنم. م

هم ديگر لجبازي نكردم و در را گشودم. پدرم پا به داخل اتاق نهاد و در را بست. من هم روي تخت نشستم و در 

حالي كه خودم را دلخور و عصباني نشان مي دادم، نگاهم را به گوشه اي دوختم. پدرم هم داشت نگاهم مي كرد. 

باز نگاهم كرد. اما من سرم را به طرف ديگر وقتي ديد اصرار به سكوت دارم آمد و كنارم روي تخت نشست و 

چرخاندم. دستش را زير چانه ام برد و سرم را به طرف خودش چرخاند. در حالي كه داشت موشكافانه نگاهم مي 

مي يعني ن« اين رفتارات چه معني مي ده؟ جوابم رو بده؟ منتظرم بشنوم. تو چته دختر كوچولو؟ هان؟» كرد، گفت:

ارهايم براي چيست؟ شايد هم مي دانست و مي خواست كه مطمئن شود. اما من حرفي نزدم و دانست كه اين رفت

ساكت ماندم. سرم را پايين انداختم و با حرص با انگشتانم بازي كردم. پدرم از سكوتم خسته شد و بلند شد. سپس 

وم كوچولوي لجباز، يادت خان» شروع كرد به قدم زدن. نه مثل اين كه مي دانست رفتارم براي چيست؛ چون گفت:

من هم چنان اصرار به سكوت داشتم. مي « رفته روز اول چي بهت گفتم؟ اگه يادت رفته دوباره يادآوري كنم؟ هان؟

خواستم بيشتر به من توجه كند. وقتي ديدم چيزي نمي گويد بلند شدم و قصد خروج از اتاق را كردم. پدرم بازويم را 

باز هم حرفي نزدم. فقط سعي مي « هنوز حرفامون تموم نشده كه داري مي ري؟ »گرفت و نگهم داشت. سپس گفت:

چرا حرف نمي زني؟ ساكت نباش ستاره. » كردم بازويم را بيرون بكشم. پدرم مرا آرام به ديوار چسباند و گفت:

روم؛ اما تم بباز هم خواس« با توام دختر كوچولوي لجباز.» كمي مكث كرد؛ سپس گفت:« حرف بزن. بگو ببينم چته.

نمي شنوي چي مي گم؟ خوب بگو از چي » موفق نشدم؛ چون پدرم هم چنان نگهم داشته بود. كمي عصبي گفت:
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ناراحتي؟ يا همين االن حرف مي زني و مي گي چته يا تا شب سرپا نگهت مي دارم. باالخره مجبورمي شي حرف 

 سپس اشكم سرازير شد. « فقط همين مونده بود.» اينبار ديگر حرف زدم و گفتم:« بزني.

آخه تو چت شده خوشگلم؟ تو كه عادت نداشتي » پدرم داشت مبهوت نگاهم مي كرد. سپس دوباره ماليم گفت:

تو مي گي من بايد چيكار مي كردم؟ سينا رو مي » سپس در مرا در آغوش گرفت و گفت:« اينقدر زود گريه كني.

پس از من جدا شد و با صداي بلند به راضيه خانم گفت كه سينا را س«زدم؟ يعني اگه بزنمش تو راضي مي شي؟ آره؟

اهاش ب» بياورد. او هم با بچه به طبقه باال آمد. پدرم سينا را از او گرفت و آن را جلوي من نگه داشت. سپس گفت:

اهي به گن« چيكار كنم راضي مي شي؟ بگو تا من همون كار رو كنم. ببينم اين جوري مشكلت برطرف مي شه يا نه.

سينا انداختم. راضي نبودم پدرم او را تنبيه كند. دلم برايش سوخت. مخصوصاً وقتي كه چشمم به نگاه مظلومش افتاد. 

ن كه م» جلو رفتم و او را بغل كردم. سپس بوسه اي بر گونه اش زدم. پدرم كه داشت متعجب نگاهم مي كرد، گفت:

 نه. از دست سينا ناراحت نبودم و نيستم. من از» گفتم:« اراحتي يا نه؟آخرش نفهميدم تو چته؟ باالخره از دست سينا ن

باالخره دل را به دريا « آخه چرا؟ مگه ما چيكار كرديم؟» پدرم ابروهايش را باال داد و گفت:« دست شماها ناراحتم.

 آمد، دقيق به منپدرم يك قدم جلوتر « دوست دارم به من توجه كنيد. دوست دارم بهم محبت كنين.» زدم و گفتم:

تو خوبي ستاره؟ تب نداري؟ چرا داري. چون داري هذيون مي گي. آخه عزيز دلم مگه ما بهت » نگاه كرد و گفت:

خواستم چيزي بگويم كه مادرم وارد اتاق شد. وقتي ديد سينا « محبت نمي كينم؟ من كه متوجه حرف هات نمي شم.

ي پرسشگر به من نگريست. من كه هنوز درگير بودم سرم را پايين را در بغل گرفته ام، چشمانش گرد شد و با نگاه

ستاره مي گه با سينا مشكلي نداره. مي گه مشكلش » پدرم گفت:« چي شد؟ صلح شد؟» انداختم. مادرم به پدرم گفت:

جه وآره ستاره؟ تو گفتي بهت ت» مادرم بيشتر متعجب شد و از من پرسيد:« ماييم. مي گه ما بهش توجه نمي كنيم.

دلم مي خواست به جاي طرفداري از سينا حق رو » گفتم:« نمي كنيم؟ چرا اينجوري فكر مي كني؟ من كه نمي فهمم.

به من مي داديد. يا الاقل اين قدر ازش طرفداري نمي كرديد. دوست داشتم من رو هم كه از شدت عصبانيت و بغض 

من همين رو مي خواستم كه شما از من دريغش كرديد. داشتم مي لرزيم بغل مي كرديد و آرومم مي كرديد. همين. 

 مي ما اشتباه كرديم. خوبه؟ حاال نه چيز زيادي نيست. اصالً» پدرم براي اينكه قضيه را تمام كند، گفت:« چيز زياديه؟

گر يسپس هر دو منتظر جواب شدند. من هم د «شه ما رو ببخشي و ديگه با ما قهر نباشي. هان ستاره خانوم؟ مي شه؟

ر دوي آن ها ه« باشه. بخشيدم.» دلم نيامد اذيتشان كنم. نگاهي به سينا انداختم؛ سپس با لبخندي رو به آن ها گفتم:

خنديدند. مادرم نزديكم آمد، سينا را گرفت و زمين گذاشت؛ سپس مرا در آغوش گرفت. پدرم هم روي سرم دست 

ائل نمي شوند و من از اين بابت خوشحال بودم. چه خانواده مي كشيد. حاال ديگر فهميده بودم كه بين ما تبعيضي ق

 خوبي!

 فصل سوم

صبح روز بعد براي رفتن به مدرسه آماده شدم. منتظرآقا عبداهلل بودم كه هنوز نيامده بود. چرا دير كرده بود؟ او كه 

ومده چي؟ ني» با نگراني پرسيد: مرد منضبطي بود. چه شده بود كه نيامده بود؟ اين موضوع را به مادرم اطالع دادم. او

باشه امروز خودم مي » بعد هم رو به من كرد و گفت:« يعني چي شده؟» سپس با خودش گفت:« هنوز؟ چرا؟

سپس سينا را به راضيه خانم سپرد و خودش مرا به مدرسه رساند. ظهر كه به خانه برگشتم از ديدن  «رسونمت.

ا ببينم چه شده كه پدرم آن روز زود به خانه آمده. ابتدا سالم كردم؛ ماشين پدرم تعجب كردم. وارد خانه شدم ت

سپس علت زود آمدنش را پرسيدم. پدرم نگاهي به مادرم انداخت. فهميدم كه دارند موضوعي را از من مخفي مي 
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ديگر « ط...هيچي... فقط...فق» پدرم جلو آمد. دستي روي سرم كشيد و گفت: «چي شده بابا؟» كنند. از پدرم پرسيدم:

ادامه نداد. نمي دانست چه بگويد. در واقع نمي دانست كه چطور بايد بگويد. من كه نگران شده بودم دوباره سوالم را 

او هم ديگر نتوانست ادامه دهد. بو « مي دوني ستاره؟... راستش... آقا... آقا عبداهلل...» تكرار كردم. مادرم به من گفت:

تاده. جرئت نداشتم ديگر سوالي بپرسم. با بغضي كه گلويم را مي فشرد همرا با لكنت زبان برده بودم كه چه اتفاقي اف

مادرم با تأسف سرش را تكان داد. پدرم مرا درآغوش گرفت. بغضم را رهانيدم و با صداي « م... مرده؟» پرسيدم:

هايم كشيد سپس بين مو« ز صبح.سكته قلبي. امرو» پدرم گفت: «چجوري؟» بلند گريستم. در بين گريه هايم پرسيدم:

 »پدرم گفت:« ختمش چه موقع ست؟» و مرا به آرامش دعوت كرد. پس از آن كه يك دل سير گريه كردم، پرسيدم:

 پدر و مادرم مخالفت« فردا نمي رم مدرسه. دوست دارم تو مراسمش باشم.» گفتم:« فردا صبح. تو كه خونه نيستي.

كردم. دلم براي خانواده اش مي سوخت. بعد از اتمام مراسم به خانه نكردند. روز بعد در مراسمش شركت 

رفي ح« فردا هم مادرت مي رسونتت. از پس فردا يه راننده جديد استخدام مي كنم.» بازگشتيم. پدرم به من گفت:

اي ج نزدم. تصميم گيرنده پدرم بود. دلش مي خواست راننده جديد استخدام كند. من چه مخالفتي مي كردم. اصالً

 مخالفت نبود. چون براي من اين كار را انجام مي داد.

دو روز بعد كامالً آماده، منتظر آمدن راننده جديد بودم. زنگ در به صدا درآمد. چون داخل حياط بودم خودم در را 

. يك مباز كردم. از ديدن شخصي كه جلويم ايستاده بود فوق العاده تعجب كردم. البته كلي هم دستپاچه شده بود

جوان خوش تيپ كه كت و شلواري خوش دوخت به تن كرده بود و موهايش را باال داده بود رو به رويم ايستاده بود. 

چهره اش معمولي بود؛ اما جاذبه و معصوميت خاصي داشت. محو تماشايش بودم. لبخندي به لب آورد و با صداي 

اِ! سامان! اول اسمش با « ز امروز به بعد در خدمت شمام.سالم خانوم. من سامان هستم و ا» بسيار خوش آهنگي گفت:

ما هم خواني داشت. من كه دستپاچه شده بودم و اصالً انتظار نداشتم كه راننده جديد يك آقاي جوان باشد، با صدايي 

» گفت: شاو باز هم لب هايش را باز كرد و با صداي بسيار دلنشين و زيباي« سالم. من هم ستاره هستم.» لرزان گفتم:

ا تكان سرم ر« بله. پدرتون بهم گفتن.» لبخندي به لب آورد و گفت:« مي دونيد؟!» متعجب پرسيدم:« بله. مي دونم.

تاره س» دادم كه يعني بله فهميدم. از هولم يادم رفت از جلوي در كنار بروم تا بيايد تو. خودش به حرف آمد و گفت:

ازه به خودم آمدم و از جلوي در كنار رفتم او هم به داخل آمد و به سراغ ت «خانوم، امروز قصد نداريد بريد مدرسه؟

ماشين رفت. من هم مانده بودم و نگاهش مي كردم. سوئيچ ماشين را داشت. حتماً آن را هم پدرم به او داده بود. در 

رفتم و سوار شدم. او  جلو« سوار نمي شيد؟» عقب را باز كرد و به من كه ما ايستاده بودم و نگاهش مي كردم، گفت:

هم بعد از سوار شدن من در ماشين را بست و سپس خودش سوار شد. در طي مسير من حرفي نمي زدم. از او 

خجالت مي كشيدم. نمي دانستم چرا با اين كه از او خجالت مي كشم؛ اما باز هم محو چهره اش مي شوم. چهره اش 

گاه نمي كرد. از شرم و حيايش خوشم آمد. فهميدم كه پسر بدي مرا مجذوب خود كرده بود؛ اما او زياد به من ن

نيست. حتماً پدرم از او مطمئن بود كه اجازه داده بود او راننده ام باشد. آن روز او هم حرفي نزد. وقتي به مدرسه 

ن به گشترسيد، توقف كرد و من پياده شدم. از او تشكر و خداحافظي كردم و خيلي سريع وارد مدرسه شدم. موقع بر

خانه هم حرف خاصي رد و بدل نشد؛ يعني اصالً حرفي جز سالم و خداحافظي رد و بدل نشد. شب كه پدرم به خانه 

« چرا؟ چطور مگه؟» پدرم گفت:« بابايي، نه به اون راننده قبليتون نه به اين راننده جديدتون.» آمد، از او پرسيدم:

آهان. دفعه پيش راننده مسن استخدام كردم به همون » زد و گفت:پدرم لبخندي « سن و سالشون رو مي گم.» گفتم:

 «دليلي كه خودتم خوب مي دوني. اما اين آقا سامان پسر خيلي خوبيه. من واقعاً دوستش دارم. پسر يكي از همكارامه.
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ه يكسره ك خوب بود پدرم نمي دانست« بابا ولي من خيلي معذبم. تو ماشين از خجالتم نمي تونم نفس بكشم.» گفتم:

 «قربون دختر خجالتيم برم. عيبي نداره بابا. يه مدت بگذره عادت مي كني.» به او نگاه مي كنم. خنديد و گفت:

ونه چند سالت» روز بعد موقع رفتن به مدرسه من باز هم ساكت بودم؛ اما اين بار سامان سكوت را شكست و پرسيد:

ل من چكار داشت؟ فكر كنم متوجه افكارم شده بود؛ چون منتظر متعجب نگاهش كردم. به سن و سا« ستاره خانوم؟

واقعاً؟! ولي اصالً » از آينه نگاهي گذرا به من انداخت و گفت:« سالمه.81» جواب نشد؛ اما من آهسته جواب دادم:

خت و ايك بار ديگر نگاهي گذرا اند« حاال كوچيكتر نشون مي دم يا بزگ تر؟» لبخندي زدم و گفتم:« بهتون نمياد.

كوچيكتر. اولين بار كه ديدمتون فكر كردم اشتباهي اومدم. با خودم گفتم آقاي سعيدي ) منظورش پدرم بود( » گفت:

 با چشماني گرد شده در حالي كه لبخندي يك« كه گفته بود دخترشون سوم دبيرستانه. پس اين خانوم ديگه كيه؟

ه نشون يعني اين قدر بچ» م. وقتي حرفش تمام شد، پرسيدم:طرفه بر لبم نشسته بود، داشتم از آينه نگاهش مي كرد

تأييد كرد. پدرم گاهي اوقات مرا كوچولو خطاب مي كرد؛ اما تا حاال فكر نكرده بودم كه كم سن و سال « مي دم؟!

از  نشان مي دهم. از اين كه به اين موضوع اشاره كرده بود و مرا هوشيار كرده بود، راضي بودم. ولي حاال هم كاري

دستم بر نمي آمد. اصالً چه اشكالي داشت؟ از پنجره به بيرون نگاهي انداختم. مي خواستم من هم از او سوال بپرسم؛ 

اما نه چيزي به ذهنم مي رسيد و نه رويم مي شد. بنابراين ساكت به خيابان نگريستم. چند روز بعد وقتي به كتابخانه 

روي سامان متمركز شد. حاالت و رفتارش جلوي چشمانم نقش مي بست. بي اختيار فكرم ام رفتم تا مطالعه كنم، 

بدجوري در ذهنم خانه كرده بود. جاذبه چهره سامان بدجوري دل مرا با خود برده بود. واي خدايا چه باليي سرم 

ع يآمده؟ بي اختيار دست هايم مي لرزيد. ضربان قلبم شدت گرفته بود. احساس مي كردم جريان خون در بدنم سر

شده است. مثل اين كه قلبم هم كم كم داشت مي رفت. داشت مي رفت پيش سامان. فكر كنم كامالً رفته بود. خدايا 

يعني چه؟ يعني من... باورم نمي شه... من تا حاال به پسري عالقمند نشده بودم. حاال هضم حاالت جديد برايم دشوار 

انداخت. بي اختيار بدون اينكه بخواهم به سامان عالقمند شده  بود. فكر كردن به سامان تمام بدنم را به لرزه مي

بودم. سامان عالوه بر ذهنم در قلبم هم خانه كرده بود. قلبم تا حاال براي هيچ پسري نتپيده بود؛ اما حاال داشت براي 

گونه بايد ل كنم. چسامان به شدت مي تپيد. نمي دانستم چگونه بايد با احساسم مقابله كنم. چطور بايد خودم را كنتر

با سامان رو به رو شوم. احساس مي كردم بعد از عالقمند شدنم به او طاقت ديدنش را ندارم. سامان اولين پسري بود 

كه تا اين حد او را دوست داشتم. اولين پسري بود كه عالقه او چنين در قلبم خانه كرده بود. احساس ضعف مي 

به كسي هم نمي توانستم بگويم. به چه كسي مي گفتم؟ به پدرم كه اصالً نمي كردم. بلد نبودم چه كار بايد بكنم. 

توانستم بگويم. رويم هم نمي شد به مادرم چيزي بگويم. من كه هيچ تجربه اي نداشتم، كامالً معلق بودم بين زمين و 

مي دوني كه سامان  آسمان. دست به دامن خدا شدم. واي خدايا چكار كنم؟ تو خودت راهنماييم كن. تو خودت خوب

اولين پسري هستش كه من بهش عالقمند شدم. تو خودت خوب مي دوني كه من تا حاال هيچ پسري رو دوست 

نداشتم. تو مي گي من چه كار كنم؟ يعني من واقعاً عاشق شدم. عشق؟... عشق يعني چي؟... يعني همين احساسي كه 

ي؟ يعني من عاشقم؟ يك دفعه؟ چي شد يك دفعه قلبم رفت من دارم؟ يعني عالقه بيش از حد؟ خدايا عشق يعني چ

پيش سامان؟ چي باعث شده اين قدر دوستش داشته باشم؟ خداجونم اين هوس نيست؟ جدي جدي عشقه؟ خدايا 

چجوري باهاش رو به رو شم؟ مي دونم كه قلبم طاقتشو نداره. مي ترسم آتيش بگيره و بسوزه. چون سامان نزديك 

م كه چيزي بهش بگم. اي خدا كاش بابام هيچوقت استخدامش نكرده بود. اي كاش باز هم رانندم نزديكمه. نمي تون

يه پيرمرد بود. آخه من تو اين سن و سال رو چه به عشق و عاشقي؟ من كه هنوز هيچي بارم نيست. چيزي نمي فهمم 
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من بايد ليلي باشم يا مجنون؟ نه از عشق و عاشقي. راه و چاهش رو بلد نيستم. چيكار مي كنن عاشق و معشوق ها؟ 

من ليلي نيستم. اين در صورتي بود كه سامان من رو خيلي دوست داشت و عاشقم بود. يعني اون هم منو دوست 

 داره؟ آره خداجونم؟ سامان هم منو دوست داره؟ اون هم عاشقمه؟

كمكم كن. خدايا جز تو به كي اگه نباشه چي؟ احساس من هيچ و پوچه؟ خدايا تو رو جون هركسي كه دوست داري 

بگم درد اين دل بيچاره رو؟ تو خودت راهنماييم كن. بگو چه كار كنم؟ واي خدايا مي ترسم ديوونه شم. مي ترسم 

مجنون شم. احساسم واسم ناآشناست. واسم غريبه ست. چه كار كنم؟ دلم داره واسش پر مي كشه. آخه من چم 

اري آزمايشم مي كني؟ خودت كمكم كن... صداي باز شدن در، درددلم را شده؟ چرا يك دفعه عاشق شدم؟ خدايا د

با خدا قطع كرد. مادرم بود كه به همرا سينا به كتابخانه آمده بود. بلند شدم و به طرف آن ها رفتم. سينا را از دست 

م. او هش كردنگا« ستاره...» مادرم گرفتم و بغلش كردم. سپس نشستم. مادرم هم روي يك صندلي نشست و گفت:

رتم. من ماد» مادرم گفت:« چي رو؟» پرسيدم:« خوب... بگو ببينم...» نشستم. مادرم گفت:« بشين كارت دارم.» گفت:

سرت درد بگيره و نگي مي فهمم چته. يكي دو روزي هست حال عادي نداري. همه اش تو فكري. احساس مي كنم 

از اين حرف هاي مادرم دستپاچه شده بودم. « ا اذيتت نكنه.يه طوريت هست. من مادرتم. هرچي تو دلته بهم بگو ت

چه مي گفتم؟ مي گفتم مامان مي دوني چيه من سامان رو دوست دارم؟ نه نمي تونستم. سكوت كردم و سرم را پايين 

م اخجالت مي كشيدم. مي ترسيدم پي به احساس دروني « ستاره، عزيز دلم، مامان رو نگاه كن.» انداختم. مادرم گفت:

ببرد. آخر او خودش هم عاشق شده بود و خوب مي دانست عاشق شدن چه حسي دارد. اي كاش مي توانستم به او 

من كه مي دونم تو يه چيزيت هست خوشگلم. نكنه... نكنه » بگويم؛ اما از خجالت داشتم آب مي شدم. مادرم گفت:

بم شديد شد. از كجا فهميده بود؟ واي خدايا لو رفته از اين حرفش گر گرفتم. دوباره ضربان قل« قلبت رفته خانمي؟...

بودم؟ مادرم پي به احساسم برده بود. ولي او كه نمي دانست عاشق چه كسي شده ام و اين خوب بود. نگاهش نكردم. 

پس حدسم درست بوده. دختر » اما رنگ پريده ام و دست هاي لرزانم گوياي حال درونم بود. مادرم خنديد و گفت:

 كي حاال» سرم را پايين تر بردم. مادرم با انگشتش سرم را باال آورد و لبخند به لب گفت:« عاشق شده. خوشگلم

لبم را به دندان گزيدم و دوباره سرم را پايين انداختم. چه مرگم شده بود؟ چرا حرف نمي زدم؟ چرا خودم « هست؟

د؟ رنج خودش يك طرف رنج مخفي كردنش را خالص نمي كردم تا از شدت عشقم بكاهم كه اين چنين عذابم نده

قربونت برم نمي » هم طرف ديگر. اگر مي گفتم الاقل عذاب مخفي كردنش از من ساقط مي شد. باز هم مادرم گفت:

داشتم با انگشتانم بازي مي كردم. نگاهي به سينا انداختم. مثل آدم بزرگ ها نشسته بود و داشت « خواي حرف بزني؟

مامان » بعد يك دفعه دل را به دريا زدم و گفتم:« آخه...»ريست. كمي من و من كردم و گفتم:به من و مادرم مي نگ

دلم داره مي تركه. داره آتيش مي گيره. احساس غريبي دارم. خيلي هم احساس ضعف مي كنم. آخه من كه تا حاال... 

ا خد» مادرم خنديد و گفت:« مان من نميرم.تا حاال... مامان چيكار كنم؟ چيكار كنم اين قلبم رو كه داره مي سوزه. ما

نكنه عزيزم. چرا بميري؟ مگه هركي عاشق بشه مي ميره؟ اين چه حرفيه؟ ولي مي دونم چي داري مي گي. كامالً 

دركت مي كنم. من هم يه زماني مثل تو همين احساس رو داشتم. مي دونم عاشق شدن يعني چي. اون اوايل كه تازه 

، همين جوري بودم كه تو مي گي. خيلي دردناكه مي دونم. ولي هميشه اين رو يادت باشه من عاشق بابات شده بودم

با اين كه عاشق بابات بودم و واسش مي مردم، اما تا وقتي كه خودش نيومد بهم بگه كه عاشقمه عشقم رو بهش ابراز 

دنبالم. اين قدر اومد كه باالخره رضايت  نكردم. تازه بعد از اين كه بهم گفت باز هم ناز مي كردم و باباتم هي ميومد

مادرم « ولي مي دونيد چيه؟ من نمي دونم كه اونم دوستم داره يا نه...» گفتم:« دادم كه عشقم رو بهش ابراز كنم.
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جالت خ« اول بگو ببينم اين پسر كيه كه دل دختر ما رو برده؟ اونم اين جوري.» نگاهي به من انداخت؛ سپس گفت:

تأييد كردم.  «چرا؟ خوب االن بگو ببينم كيه. من ميشناسمش؟» پرسيد:« نمي شه بعداً بگم؟» يم. گفتم:مي كشيدم بگو

بعد مثل اين كه در ذهنش جرقه اي خورده باشد، « آخه پسري نبوده كه تو جديداً...» مادرم كمي فكر كرد و گفت:

م افتاد. دست و پايم آشكارا مي لرزيد. سرم را پايين با شنيدن اسم سامان لرزه به اندام« نكنه ... سامان... آره؟» گفت:

 «سكوت عالمت رضاست.» و وقتي سكوتم را ديد، گفت:« آره دخترم؟ سامانو دوست داري؟» انداختم. مادرم پرسيد:

فعالً نمي تونم در موردش چيزي بگم. چون اصالً نميشناسمش. باز بابات بيشتر » كمي فكر كرد؛ سپس گفت:

مادرم  «نه نه. بابا فعالً نبايد چيزي بدونه. يه وقت بهش نگيد.» حرفش را قطع كردم و دستپاچه گفتم:« ميشناستش...

 نه مامان. االن بهش» گفتم:« چرا نگم؟ چي مي شه اگه پدرت بدونه؟ اون بدونه بهتره.» ابروهايش را باال داد و گفت:

دم كه ولي من معتق» مادرم گفت:« ونم... نگيد ديگه.نگيد. خواهش مي كنم. احساس مي كنم فعالً وقتش نيست. نمي د

مي فكر كردم؛ ك« اگه بدونه بهتره. چون بابات اونو ميشناسه. بهت مي گه كه اصالً ميتوني دوستش داشته باشي يا نه.

بعد  .مادرم قانع نشده بود؛ اما پذيرفت« آره مي دونم. ولي خواهشاً فعالً چيزي بهش نگيد. باشه ماماني؟» سپس گفتم:

:» مادرم برگشت و گفت« مامان بذاريد سينا بمونه.» هم بلند شد، سينا را بغل كرد و قصد رفتن كرد. به او گفتم:

ه. تنها اشكالي ندار» گفتم:« بمونه؟ مشكلي نيست؛ ولي مزاحمت نمي شه؟ شيطوني مي كنه نمي ذاره كتاب بخوني.

دلي نشاند و به او سفارش كرد كه شيطوني نكند. سپس لبخندي به مادرم سينا را روي صن« نمونم بهتره. بذاريد باشه.

من عاشق زد و از كتابخانه خارج شد. اگر سينا كنارم مي ماند بهتر بود. اين طوري خودم را با او سرگرم مي كردم و 

رد مي وااين باعث مي شد كمتر فكرم مشغول باشد. اگر همان طور پيش مي رفتم نابود مي شدم. هيجاني كه به من 

شد به ضربان قلبم شدت مي بخشيد و حالم را دگرگون مي ساخت. صداي سينا كه صدايم مي زد، مرا به خود آورد. 

داشت به پايم مي زد. نگاهش كردم و لبخندي گرم به صورتش پاشيدم. وقتي ديد حواسم به او جمع شده، خنديد و 

كه بابا من كشك نيستم. به من هم توجه كن. او را بغل سرش را پايين انداخت. با زبان بي زباني داشت مي گفت 

كردم و روي پايم نشاندم. سپس او را نوازش كردم. او را بوييدم و بوسيدم. بچه ها بوي خاصي دارند كه من عاشق 

 آن بو هستم. مادرم مي گويد از پودر بچه است.

سينا، عزيزم، آجي رو دوست » ينا پرسيدم:از هر چه كه هست بچه ها را نزد من دوست داشتني تر مي كند. از س

او را به خودم فشردم، « بله.» و هم زمان بين موهايش دست كشيدم. سينا با لحن كودكانه اش جواب داد:« داري؟

سپس برخاستم و از قسمت ديگر كتابخانه تعدادي كتاب « آبجي قربونت بره. منم دوست دارم.» بوسيدم و گفتم:

دكي ام مانده بود، برداشتم و دوباره برگشتم سرجايم. سينا را روي ميز نشاندم و كتابي را داستان كه از دوران كو

گشودم. عكس هاي كتاب را نشانش دادم. متن خود كتاب براي بچه اي به سن سينا سنگين بود. بنابراين از خودم 

راوان به عكس ها نگاه مي كرد و داستان سرايي كردم. داستاني كه با شكل كتاب ها جور درمي آمد. او هم با ذوق ف

به حرف هايم گوش مي داد. به عكس ها اشاره مي كردم و نامشان را مي گفتم. بعضي از آن ها را تكرار مي كرد؛ اما 

تلفظ برخي ديگر برايش دشوار بود. پس از تمام شدن كتاب او را بغل كردم و از كتابخانه بيرون رفتم. به اتاق سينا 

تختش نشاندم. اسباب بازي هايش را ريختم جلويش. او هم تك تك، آن ها را برمي داشت و بازي  رفتم و او را روي

مي كرد. گاهي هم مرا صدا مي زد و اسباب بازي را كه در دست داشت، نشانم مي داد. من هم گاهي با او همراه مي 

ا آن بازي كنم. ماشين مرا ياد سامان شدم. سينا ماشين كوچكش را بلند كرد و آن را به دستم داد كه يعني من هم ب

انداخت. نمي دانستم كجاست و در چه حالي است. كامالً از او بي خبر بودم و اين برايم زجرآور بود. دلم فوق العاده 
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برايش تنگ شده بود. براي فردا ثانيه شماري مي كردم؛ اما نيامدن سامان در روز بعد آتشي شد براي قلب عاشقم. 

زنگ زده بود و به مادرم گفته بود كه آن روز نمي تواند بيايد. وقتي مادرم اين خبر را به من داد، محزون به خانه مان 

عيبي  »به چشمانش نگاه كردم. مادرم از نگاه غمگينم دريافته بود كه درونم چه غوغايي برپاست. بنابراين گفت:

اين مورد نگفتم. با بغضي كه در گلويم بود خداحافظي  چيزي در« نداره. فردا حتماً مياد. خودتو اذيت نكن دختر گلم.

سرم را باال دادم كه يعني نمي خواهم. سپس « صبر كن برسونمت.» كردم و به سرعت به سمت در رفتم. مادرم گفت:

از خانه خارج شدم. چرا نيامده بود؟ طاقت نداشتم صبر كنم تا روز بعد. من كه براي ديدنش ثانيه شماري كرده 

با نديدنش قلبم به آتش كشيده شده بود. غصه سراسر وجودم را فرا گرفته بود. آن قدر در افكار خود غوطه بودم، 

 »ور بودم كه نفهميدم چطور به مدرسه رسيدم. يكي از دوستانم با ديدن چشمان خيس و حال خرابم، نگران پرسيد:

 «بابا خوبم. يك كم دلم درد مي كنه. همين.نه » به زور لبخندي زدم و گفتم:« چي شده ستاره؟ حالت خوب نيست؟

سپس از كنارش رد شدم و به سمت كالس رفتم. سر كالس خودم را محو سخنان معلم كردم تا كمتر به او فكر كنم. 

الاقل تا زماني كه در مدرسه ام. نمي خواستم عشق و درسم را مخلوط كنم. نمي خواستم از درس هايم عقب بيفتم. 

لم مشغول درس دادن شد، خودم را محو كالمش كردم و سعي كردم تا در آن لحظات سامان را از بنابراين وقتي مع

ياد ببرم. بيرون از مدرسه فرصت زيادي براي فكر كردن به او داشتم. دلم نمي خواست شاگرد تنبلي باشم. هر 

الً وقتي كه مريض مي شدم و حالم اتفاقي هم كه مي افتاد درسم را مي خواندم. مگر اين كه اتفاق خاصي مي افتاد. مث

 خيلي خيلي بد مي شد و اصالً قدرت درس خواندن نداشتم. 

موقع برگشت به خانه هم پياده برگشتم. دلم مي خواست هوا بخورم و قدم بزنم و فكر كنم. تمام فكرم شده بود 

م دارد پسري كه نمي دانستم دوستسامان و بس. باورم نمي شد اين من بودم كه اين قدر عاشق و شيفته بودم. شيفته 

يا نه. با خودم فكر كردم كه بعداً خواهم فهميد. چون تا حاال حرف خاصي بينمان رد و بدل نشده بود. او هم كه زياد 

به من نگاه نمي كرد. بنابراين حتماً در آينده مي فهميدم كه او هم دوستم دارد يا نه و من هم سعي مي كردم كه از 

بر شوم. اما در مورد اين كه چطور مي توانستم اين كار را بكنم هنوز چيزي به ذهنم نمي رسيد. فعالً با اين موضوع باخ

احساس خودم درگير بودم. ابتدا بايد تكليف خودم را با خودم معلوم مي كردم. اول بايد از خودم مطمئن مي شدم. 

ازه با آن آشنا شده بودم و هنوز برايم غريب بايد با احساسم كنار مي آمدم و آن را خوب درك مي كردم. چون ت

بود. فعالً تصميم داشتم احساس خودم را خوب بشناسم و با آن آشنايي كامل پيدا كنم. چون ممكن بود در مواردي 

 كار را خراب كنم و خودم را لو بدهم. چون طبق گفته مادرم من نبايد به سراغ او مي رفتم. 

 فصل چهارم

انه آمد، جلو رفتم و سالم كردم؛ اما نه با نشاط و سرحال مثل هميشه. نديدن سامان در آن روز غروب كه پدرم به خ

آمدن «چي شده بابايي؟ ناراحت به نظر مي رسي.» ناراحت و غمگينم كرده بود. پدرم بعد از دادن جواب سالمم، گفت:

پدرم او را بغل كند، مرا از جواب دادن  مادرم و سالم و احوالپرسي اش و بعد از آن هم اصرار سينا براي اين كه

خالص كرد. من هم از موقعيت استفاده كردم و به آشپزخانه رفتم تا براي پدرم چاي بياورم. دوست داشتم وقتي 

خسته از سركار مي آمد من برايش چاي بياورم. البته در عوضش انتظار قربان صدقه داشتم. پدرم هم به شوخي مي 

سپس هر دو با هم مي خنديديم. وقتي برايش چاي آوردم ديدم « دا مجاني موش نمي گيره.گربه در راه خ» گفت:

روي مبلي نشسته و سينا را در بغل گرفته است. سينا هم هي خودش را لوس مي كرد. مثل گربه كوچولوها. چاي را 

» رم گفت:را كرده بودم كه پدپدرم تشكر كرد. قصد رفتم به اتاقم « بفرماييد. اينم چايي.» مقابلش گذاشتم و گفتم:
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نكند دوباره مي خواست سوال كند كه چرا ناراحتم. آن وقت چه « صبر كن ستاره. بيا اينجا بشين. كجا در مي ري؟

جوابي مي خواستم به او بدهم؟ مي گفتم براي نديدن سامان است؟ امكان نداشت. واي خدايا چكار كنم؟ كمكم كن. 

نشستم و به سينا نگاه كردم كه يك لحظه آرام نمي گرفت و هي ورجه وورجه مي روي مبلي كه اشاره كرده بود، 

وقتي اومدم خونه ديدم ناراحتي. علتش رو » كرد. پدرم سينا را كنار دست خودش نشاند؛ سپس رو به من گفت:

سر از  مي خواست و موشكافانه به من نگاه كرد؛ چون« پرسيدم؛ ولي جوابم رو ندادي و در رفتي. حاال بگو ببينم چته؟

 نه بابا جون چيزي نيست. خيالتون» احوالم دربياورد. من هم براي اين كه موفق نشود سرم را پايين انداختم و گفتم:

واي خدايا بايد چه كار كنم. پدرم دست بردار نيست. « اگه راست مي گي سرت رو بيار باال ببينم.» پدرم گفت:« راحت.

و به اتاقم پناه بردم. نمي خواستم پدرم چيزي بداند. فعالً وقتش « م كه چيزيم نيست.گفت» ناگهان بلند شدم و گفتم:

نبود. نيم ساعت بعد ضربه اي به در خورد. فكر كردم پدرم است. ضربان قلبم تند شد. در را كه باز كردم با ديدن 

« ي دي، اومد سراغ من...پدرت وقتي ديد تو جوابش رو نم» مادرم نفس راحتي كشيدم. مادرم داخل آمد و گفت:

نه. چيزي نگفتم. ولي نمي دونم » گفت:« شما كه چيزي بهش نگفتيد؟» دستپاچه حرفش را قطع كردم و گفتم:

روي تختم نشستم و همان « اصرارت واسه مخفي كردن اين قضيه از پدرت چيه. مگه چي مي شه اگه پدرت بدونه؟

آخه من هنوز تكليفم با خودم معلوم نيست. تازه با اين احساس :» طور كه داشتم با انگشتانم بازي مي كردم، گفتم

آشنا شدم. هنوز با خودم درگيرم. دارم باهاش كلنجار مي رم. بذاريد خودم رو پيدا كنم. در ضمن من كه هنوز نمي 

مادرم  «هش نگيد.دونم اونم دوستم داره يا نه. پس لزومي نداره فعالً بابا بدونه. خواهش مي كنم شما هم فعالً چيزي ب

به ناچار پذيرفت. سپس از اتاق بيرون رفت. من هم زانويم را در بغل گرفتم و آرام آرام اشك ريختم. دلم بدجوري 

خدايا من طاقتش رو » گرفته بود و هواي سامان را كرده بود. از دوري اش بدجوري رنج مي بردم. با خودم گفتم:

جور امتحانه؟ تمرين صبره؟ چيه؟ هرچي هست من طاقتش رو ندارم.  ندارم. داري امتحانم مي كني؟ عشق هم يه

و بلندتر گريستم. تصميم گرفتم آن شب زود بخوابم تا شب زودتر بگذرد و صبح فرارسد و من از اين « واي خدايا...

 گرانيرنج خالص شوم. براي شام كه پايين رفتم، چشمان باد كرده ام رسوايم كرد. مادرم متوجه شده بود و با ن

نگاهم مي كرد. اما پدرم متوجه نشد؛ چون من سرم را پايين انداخته بودم. كمي از غذايم را خوردم. بعد هم آن را 

« كجا؟ »نصفه نيمه رها كردم و با گفتن شب بخيري كوتاه برخاستم. پدرم كه متوجه حال خرابم شده بود، جدي گفت:

ناباورانه .« بشين» ز پنهان كاري هاي من عصبي شده بود، با تحكم گفت:پدرم كه ا« اشتها ندارم. مي رم بخوابم.» گفتم:

نگاهش كردم. دوباره با همان لحنش دستور داد كه بنشيم. من هم در حالي كه بغضي گلويم را مي فشرد، به ناچار 

هايي تحاال غذاتو بخور. مگه نگفتي چيزيت نيست؟ پس دليلي براي بي اش» نشستم. با همان لحن جدي اش گفت:

 «رم.نمي تونم بخو» نگاهش كردم. ديدم خيلي جدي و عصباني است. با صدايي آميخته به بغض گفتم:« وجود نداره.

توضيح  خوب» قاشق و چنگالش را داخل بشقاب رها كرد، به صندلي تكيه داد و دست به سينه نشست. بعد هم گفت:

ن بگو ببينم چته؟ دليل اي» ندتر كرد و عصباني گفت:صدايش را كمي بل« چي رو؟» با صدايي لرزان گفتم:« بده.

فتم كه گ» بلند شدم و براي اين كه بغضم را مهار كنم، بلند گفتم:« كارهات چيه؟ توضيح بده. دارم گوش مي كنم.

و قصد رفتن كردم. پدرم هم بلند شد. مادرم با نگراني صدايش زد و او هم برخاست. پدرم به او « چيزيم نيست.

مي  بابا چرا اين جوري» سپس بازويم را گرفت ونگهم داشت. ترسيدم. با صدايي لرزان گفتم:« ما جلو نيا.ش» گفت:

بابا ولم  »بعد در حالي كه اشكم سرازير شده بود، با لحني ملتمس گفتم:« كنين؟ چيزيم نيست. خوبم... به خدا خوبم.

اشه. خوب. ب» ف چند لحظه پيش با لحني ماليم گفت:وقتي پدرم اشكم را ديد، نرم شد و برخال« كنيد. بذاريد برم.
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تي لحن وق« گريه نكن حاال. اصالً نمي خواد بگي. خوبه؟ فقط خواهشاً ديگه گريه نكن... ستاره، خوشگلم، مي شنوي؟

گريه نكن ديگه. باشه؟ حاال اگه » ماليمش را شنيدم، آرام شدم. شانه هايم را گرفت، نگاهي به من انداخت و گفت:

من هم راهي اتاقم شدم. بعد از رفتنم ديگر نفهميدم چيزي از مادرم « خواي بري بخوابي برو بخواب. برو دخترم. مي

پرسيده يا نه. چون زود خوابم برد. صبح وقتي چشم باز كردم ديدم ساعت شش و نيم است. با ذوق و شوق فراوان 

نه كه رفتم ديدم مادرم دارد به سينا غذا مي دهد. برخاستم. تختم را سريع مرتب كردم و پايين رفتم. به آشپزخا

صبح بخيري به او گفتم. صبح بخيرم را پاسخ داد و بعد نگاهي دقيق به چهره ام انداخت. همراه با لبخندي كه حاكي 

خنديدم و سرم را پايين انداختم. مادرم « مثل اين كه حالت خيلي خوبه. آره شيطون؟» از فهميدن حال من بود، گفت:

شرمنده و خجالت « نه به ديشب كه پدرت رو اذيت كردي و نگران، نه به حاال كه اين قدر شادي و سرحال.» دامه داد:ا

امشب كه اومد خونه ازش معذرت خواهي مي كنم. اصالً قصد نداشتم ناراحتش كنم. ولي مامان حالم خيلي » زده گفتم:

 سپس به« بله فهميدم واسه چي.» سرش را تكان داد و گفت: ديگر خجالت كشيدم ادامه دهم. مادرم« بد بود. آخه...

غذا دادنش ادامه داد. جلو رفتم و لپ سينا را كشيدم. سپس پشت ميز نشستم و صبحانه ام را خوردم. اصالً نفهميدم 

 كي تمام شد. زماني به خودم آمدم كه ديدم آماده و حاضر با قلبي كوبان منتظر آمدن سامان هستم. متوجه نشدم

اگه اين جوري تو رو ببينه همه چيز رو مي فهمه. آروم باش » مادرم كي كنار دستم ايستاد. نگاهش كردم. گفت:

 صداي زنگ آيفن حرفم را« نمي تونم. آخه...» با صدايي كه از هيجان مي لرزيد، گفتم:« دخترم. به خودت مسلط باش.

امان قلبم شدت بيشتري پيدا كرد. احساس مي كردم قطع كرد. به حالت دو به سمت آيفن رفتم. با ديدن چهره س

خون از پاهايم به مغزم مي رود. چون مغزم داشت مانند قلب مي زد؛ اما پاهايم يخ كرده بود. مادرم كه ديد خشكم 

آروم باش خوشگلم. »زده خودش جلو آمد و دكمه آيفن را فشار داد. سپس دستم را در دستش گرفت و گفت:

سپس خداحافظي كردم و به سمت در ورودي رفتم. در « دست خودم نيست.» گفتم:« ي با خودت؟چيكار داري مي كن

 را كه باز كردم ديدم سامان دست به سينه به ماشين تكيه داده است. 

با ديدن من صاف ايستاد و با سرش سالم كرد. جواب سالمش را دادم؛ اما نه با زبانم؛ بلكه مانند خودش با سرم. مي 

پي به احساسم ببرد. چون دقيق داشت نگاهم مي كرد. دستم را در جيبم فرو كردم تا لرزش آن را نبيند. ترسيدم 

سرم را هم پايين انداختم و به طرف ماشين رفتم. در را برايم باز كرد. سوار شدم و او در را بست. بعد هم خودش 

ي پيش كه نگاهش مي كردم، آن روز اصالً سوار شد و به راه افتاد. فكر مي كردم خواب هستم. برخالف روز ها

جرأت نمي كردم حتي سرم را به طرفش برگردانم. حاال سامان دم دستم بود و من نمي دانستم چه بايد بكنم. اصالً 

كاري از دست من برنمي آمد. از حركات خودم كالفه بود. به زور نفس مي كشيدم. بدنم مي لرزيد. صداي خوش 

 «ببخشيد ستاره خانوم، حالتون خوبه؟ رنگتون پريده. چيزي شده؟» درآورد. گفت: آهنگش قلبم را به لرزش

خاك بر سر من كه اين قدر در برابر عشق ضعيفم. چرا توان كنترل احساسم « ن... نه. چيزيم نيست.» دستپاچه گفتم:

دم. ن وقت بدبخت مي شرا نداشتم؟ چرا نمي توانستم افسارش را به دست بگيرم؟ اگر پي به احساسم مي برد چه؟ آ

او نبايد مي فهميد كه من دوستش دارم. اگر مي فهميد چه اتفاقي مي افتاد؟ اگر عشقم را بازيچه قرار دهد چه؟ نه... 

نبايد مي فهميد. نبايد بند را آب مي دادم. بنابراين ترجيح دادم سكوت كنم و حرفي نزنم. جرئت نگاه كردن به او را 

م را به طرف پنجره برگرداندم و خودم را محو تماشاي خيابان كردم. فقط چشمم رو به هم نداشتم. بنابراين سر

خيابان بود. تمام وجودم داشت به سمت او پر مي كشيد. همه هوش و حواسم پيش او بود. زير چشمي او را زير نظر 

ا تم؛ اما دليل سكوت او رداشتم. موقع برگشتن به خانه هم همين وضعيت ادامه داشت. دليل سكوت خودم را مي دانس
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نه. نمي دانستم چرا او ديگر زبان به كامش گرفته و حرفي نمي زند. او ديگر چرا ساكت بود؟ همين سكوتش يكي از 

عواملي بود كه باعث مي شد نتوانم پي به احساسش ببرم. از نگاهش هم نمي توانستم دريابم؛ چون خيلي كم نگاهم 

ود. هرچه سعي مي كردم نمي توانستم احساسم را كنترل كنم. پاهايم يك تكه يخ مي كرد. اغلب نگاه هايش گذرا ب

شده بود. همه خون به مغزم دويده بود. قلبم هم آرام و قرار خود را كامالً از دست داده بود. قربون قلبم برم كه اين 

ير اين قلب! همه اش تقصقدر حساسه و تا تقي به توقي مي خوره شروع به تند كوبيدن مي كنه. چه عضو حساسيه 

اونه كه تا بوي عشق بهش مي رسه دستپاچه و هول ميشه و خون رو قاطي پاتي جا به جا مي كنه. همشو مي فرسته تو 

مغز و واسه پا هيچي نمي ذاره. تا بوي عشق به مشامش مي رسه مي خواد از توي سينه آدم دربره. مثل اين كه قلب 

چرا منو در جريان قرار نداد. اي قلب نامرد. تو اگه عشق رو مي شناختي چرا به آدم ها به عشق آشنايي داره. پس 

من چيزي نگفتي. هان نامرد؟ با بقيه اعضاي بدن هم دست شدي تا منو نابود كني؟ تو رو جون هركسي كه دوست 

ه تاپ تاپ مي داري خون رو درست جا به جا كن. اين قدر منو عذاب نده. آروم وايستا سرجات ديگه. چرا الكي ب

افتي؟ به خدا جونم به جونت بسته ست. تو كه آروم نباشي منم آروم نيستم... وقتي وارد خانه شدم تازه نفسم روي 

كار آمد و آزاد شد. اونم تند تند. بابا آرومتر. نه اين كه تا حاال بيرون نمي اومدي نه به اين كه يكدفعه تند تند شروع 

شماها دق مي كنم. به خانه كه رسيدم مادرم خانه نبود. دلم مي خواست كه بود و  به كار كردي. آخرش من از دست

آرامم مي كرد. سامان بعد از پارك كردن ماشين از خانه خارج شد. در را كه بست و رفت، قلب مرا هم با خود برد. 

 ند. چرا وقتي عاشق كسياي امان از دست قلبم كه لحظه اي داخل سينه ام بند نمي شد. فقط دلش مي خواست فرار ك

شدي قلبت به سراغ اون مي ره؟ چرا نمي تونه آروم سر جاش بشينه و هي دنبال معشوق راه ميفته؟ ولي در عوض 

قلب طرف هم مياد سراغ تو. پس چرا قلب سامان نيومد سراغ من؟ يعني اومده و من خبر ندارم؟ همون طوري كه 

ه؟ يعني سامان هم منو دوست داره؟ آره سامان جونم تو هم منو دوست سامان خبر نداره قلب من دنبالش راه افتاد

داري؟ خدايا چجوري بفهمم كه سامان هم منو دوست داره؟ واقعا چجوري مي شه فهميد؟ چجوري مي تونم از اين 

ارمش يبرزخ بيام بيرون؟ مغزم كار نمي كنه. چرا وقتي پاي عشق مياد وسط مغزم تعطيل مي شه؟ چشه؟ بايد به زور ب

وسط. يه چيز ديگه هم فهميدم. عشق و عاشقي و مغز با هم رابطه عكس دارن. برعكس عشق و قلب. وقتي پاي عشق 

مياد وسط قلب به تكاپو ميفته ولي مغز كار نمي كنه. فكر كنم از عوارض جمع شدن خون هستش كه از كار مي 

به ناز كردن. اين قدر بايد قربون صدقش بري تا اندازتش. نمي دونم شايد. عشق كه مياد وسط مغز شروع مي كنه 

رضايت بده بياد سر كارش. تازه وقتي هم كه مياد دست و دلش به كار نمي ره. مي خواد زود تعطيل كنه و بره. بابا 

يكي نيست بهش بگه وايستا سركارت، چند تا فرمان توپ صادر كن تا ما بفهميم چيكار بايد بكنيم. واسه اين قلب 

تا محافظ بذار تا الكي در نره و دنبال معشوق راه نيفته. بهش دستور بده جريان خون رو درست و حسابي هم چند 

جابه جا كنه. پاهاي بيچارم صداش دراومده از بس كه يخ كرده و هيچ جوري گرم نشده. جناب مغز من ازتون 

ودتم اين قلب رو يه كاريش بكن. خواهش مي كنم سرجاتون وايستيد و دوتا فرمان درست و حسابي صادر كنيد. خ

من كه حريفش نمي شم. كار خودته. خودت بايد يه فكري به حالش بكني. سر خود واسه خودش بلند مي شه مي ره 

پيش سامان و هر جقدر هم بهش مي گم برگرد، انگار نه انگار. انگار كه دارم با ديوار صحبت مي كنم. حاليش نيست 

 الت نمي كشه. پا مي شه مي ره پيش يه پسر غريبه...اصالً. اجازه سرخود شده. خج

صداي راضيه خانم مرا از صحراي خياالتم بيرون كشيد. لبخندي زدم و « ستاره خانوم نمي خوايد نهار بخوريد؟»

او رفت و من هم چند لحظه بعد به آشپزخانه رفتم. نهار خورشت قيمه بود كه من عاشقش « چرا االن ميام.» گفتم:
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رخالف شب گذشته خيلي غذا خوردم. ياد پدرم افتادم. حتماً بايد از او معذرت خواهي مي كردم. عشق به بودم. ب

سامان نبايد رابطه مرا با پدرم خراب مي كرد. تصميم گرفتم شب كه به خانه آمد از گردنش بياويزم و ماچش كنم. 

 »هم كردم. بعد هم با حالتي شرمنده گفتم: بعد هم دست هايش را ببوسم و از او معذرت خواهي كنم. همين كار را

من كه از كارهات سر در نياوردم. واسه چي معذرت » پدرم كه متعجب داشت نگاهم مي كرد، گفت:« ببخشيد بابايي.

 آهان. راستي تو اون »پدرم گفت:« واسه ديشب.» همان طور سر به زير گفتم:« خواهي مي كني؟ مگه كار بدي كردي؟

اعتراض آميز به پدرم نگاه « اسي؟ همون دختر ديوونه كه سر ميز شام الكي قهر كرد و رفت؟...دختره رو مي شن

راست هم مي گفت. مجنون شده « اِ... يعني چي؟ حاال من شدم ديوونه؟» كردم. پدرم بلند خنديد. با اعتراض گفتم:

ق د و براي تعويض لباس هايش به اتاسپس لپم را كشي« ابداً دختر خوشگلم.» بودم. پدرم سرش را تكان داد و گفت:

رفت. وقتي برگشت، سيناي لوس طبق معمول پايين شلوار پدرم را گرفت تا پدرم او را بغل كند. پدرم او را از زمين 

رت منظو» پدرم گفت:« آخه بچه هم اين قدر لوس مي شه؟» بلند كرد و لپش را بوسيد. به شوخي به پدرم گفتم:

او  «من لوسم؟» گردنم را كج كردم و گفتم:« منظورت سيناست يا خودت؟» ادم. او گفت:سرم را تكان د« سيناست؟

ا ب« آره ديگه. همين االنم داري خودت رو لوس مي كني. خوب اين بچه هم از خواهر بزرگش ياد گرفته ديگه.» گفت:

ت. با فتم تا ببينم كيساعتراض ساختگي به او نگريستم. در اين موقع زنگ آيفن به صدا درآمد. به سمت آيفن ر

ديدن كسي كه پشت در ايستاده بود، خشكم زد. اصالًًَ انتظار ديدن سامان را نداشتم. اين جا چه مي كرد؟ با دستي 

« آقا سامانه.» به زور آب دهانم را قورت دادم و گفتم:« كيه؟» لرزان دكمه آيفن را فشار دادم. پدرم از من پرسيد:

سپس به سمت در ورودي به راه افتاد. در را كه باز كرد صداي « ا چيكار مي كنه؟سامان؟ اين ج» پدرم پرسيد:

احوالپرسي اش را با سامان شنيدم. كمي به در نزديك تر شدم تا صداي گفتگويشان را بهتر بشنوم. سامان داشت با 

 «يد مي بينيد.ببخشيد مزاحم شدم. غرض از مزاحمت همين دستمه كه دار» صداي خوش آهنگش به پدرم مي گفت:

واقعا  ببخشيد» نمي توانستم ببينمش. مگر دستش چه شده بود؟ دوباره قلبم شروع به تپيدن كرد. او ادامه داد:

انگار پارچ آب سردي روي سرم ريختند. يكي دو هفته؟! يعني چي « شرمنده ولي تا يكي دوهفته ديگه نمي تونم بيام.

هر لحظه تندتر مي شوم. سرم گيج مي رفت. نمي توانستم روي پايم يكي دو هفته؟! احساس مي كردم ضربان قلبم 

بايستم. باور اين كه تا دو هفته ديگر نمي توانم سامان را ببينم برايم دشوار بود و كشنده. قوايم كم كم تحليل مي 

ا اند. مادرم برفت. ديگر نفهميدم چه شد. وقتي چشم باز كردم پدر و مادرم را ديدم كه نگران باالي سرم ايستاده 

سعي كردم بلند شوم. پدرم كمكم كرد تا بنشينم. « چي شدي ستاره؟ حالت خوبه دخترم؟» لحن نگرانش پرسيد:

سامان اومده بود اينجا. رفتم ببينم چي مي گه. » پدرم گفت:« چي شد يهو اين جوري شد؟» مادرم از پدرم پرسيد:

دم. قلبم تيركشيد. چطور مي توانستم دو هفته نديدنش را تحمل ياد سامان افتا« وقتي برگشتم ديدم اين جوري شده؟

كنم. اشكم سرازير شد. نمي توانستم درد دلم را بيرون بريزم و اين اذيتم مي كرد. مادرم متوجه شده بود كه هر چه 

مام پدرم كه از حال زارم خبر نداشت ت« حاال سامان چي مي گفت؟» هست مربوط به سامان است. از پدرم پرسيد:

حرف هاي سامان را بازگو كرد. سپس رو به من كرد و حالم را پرسيد. من هم لبخندي تصنعي زدم و براي اين كه 

خيالش را راحت كنم گفتم خوبم. در حالي كه نبودم. خيال پدرم راحت شد. سپس بلند شد و از اتاق خارج شد. مادرم 

يه در بين گر« گريه نكن دخترم.» رازير شد. مادرم گفت:دوباره اشكم س« بخاطر سامان اين جوري شدي. نه؟» گفت:

راحت با مادرم حرف مي زدم تا خودم را خالي كنم. حاال « آخه چجوري؟ دو هفته؟!... نمي تونم طاقت بيارم.» گفتم:

» فت:و وقتي ديد آرام نمي شوم، گ« هيس. آرومتر. اگه بابات بشنوه؟» بلند بلند مي گريستم. مادرم بغلم كرد و گفت:
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سرم را بلند كردم و « اصالً اگه آروم نشي همه چيز رو به پدرت مي گم. با اين وضعيت خودت رو نابود مي كني.

آروم باش ديگه. آدم كه نبايد اين قدر كم » مستأصل نگاهش كردم. چهره اش خيلي نگران بود. لبخندي زد و گفت:

مي زد كه انگار خودش هم آن را قبول ندارد و فقط آن را طوري حرف « طاقت باشه. گفته دو هفته نگفته دو سال كه.

براي آرام كردن من مي گويد. دو هفته زمان كمي براي من عاشق نبود و حكم همان دو سال را داشت. بابا يكي اين 

سوزن رو از تو قلبم بياره بيرون. هر لحظه دردش داره شديدتر مي شه. در قلبم احساس سوزش مي كردم. نمي 

چگونه بايد اين دو هفته را تحمل كنم. باز هم مغزم تعطيل شده بود. حاال ديگر آرام آرام در آغوش مادرم  دانستم

آروم باش عزيز دلم. اين جوري مي دوني چه » اشك مي ريختم. مادرم بين موهايم دست مي كشيد. هم زمان گفت:

اين رو بدون كه عاشق اگه صبور نباشه از همون باليي سرت مياد؟ تو راهي به غير از صبر نداري. بايد صبور باشي. 

اول مسير خودش رو نابود مي كنه. ضعيف نباش. عشق و احساست رو كنترل كن. به خودت تلقين كن كه مي توني 

اين دو هفته رو صبر كني. خواهش مي كنم دختر خوشگلم. صبور باش تا اين دوهفته بگذره. بعد از اون باز هم مي 

 »هايم را پاك كردم و سرم را باال گرفتم. مادرم وقتي ديد آرام شده ام لبخندي زد و گفت: توني ببينيش. اشك

آفرين. اين جوري. سعي كن زياد بيكار نموني. خودت رو به كارهاي مختلف سرگرم كن تا كمتر بهش فكر كني. 

رم س «مان برات زودتر مي گذره.درس هات، كتابخونه، اصالً سينا. يا هر چيز ديگه اي. فقط بيكار نمون. اين جوري ز

 «آفرين. حاال بلند شو برو صورتتو بشور. پاشو خوشگلم.» گفت:« چشم.» را تكان دادم و گفتم:

 فصل پنجم

آن دو هفته برايم زجرآور بود. سعي مي كردم طبق گفته مادرم عمل كنم. خواندن درس هايم را بيشتر طول مي 

اضيه خانم كمك مي كردم. هرروز چند ساعتي را به بازي با سينا اختصاص مي دادم. گاهي اوقات در آشپزخانه به ر

دادم. كارهايش برايم شيرين و جالب بود. يك لحظه هم دهان روي دهان نمي گذاشت و همان طور يك بند حرف 

مي زد. نصف حرف هايش به زبان خودش بود و من فقط نصف آن ها را متوجه مي شدم. خيلي بانمك صحبت مي 

رد. دلم مي خواست بغلش كنم و محكم فشارش دهم و صورتش را غرق بوسه كنم. از بس كه بانمك بود. مادرم ك

هم وقتي مي ديد من خوشحالم و از دوري سامان غصه نمي خورم، خوشحال مي شد. گاهي سه نفري به پارك مي 

مي ترسيد و محكم زنجير را مي گرفت؛ اما رفتيم. من سينا را روي تاب مي نشاندم و آرام تابش مي دادم. سينا ابتدا 

كم كم خوشش آمد. داد و بيداد مي كرد و مي خنديد. گه گاهي فكر كردن به سامان آزارم مي داد؛ اما سعي مي 

كردم زياد به او فكر نكنم. دلم مي خواست سالم بمانم و خودم را نابود نكنم. طي آن دو هفته گاهي مادرم مرا مي 

پياده مي رفتم. شب آن روزي كه قرار بود سامان را ببينم از ذوق و شوق داشتم خفه مي شدم. رساند و گاهي هم 

خيلي خوشحال بودم و اين براي پدرم سوال برانگيز شده بود. مادرم اشاره مي كرد كه آرام باشم. من هم سعي مي 

وشيدم و منتظر شدم. هم من براي كردم به خودم مسلط باشم تا همه چيز را لو ندهم. صبح روز بعد باعجله لباس پ

ديدن سامان عجله داشتم و هم قلبم. البته قلبم بيشتر از من عجله داشت. چون داشت تند و تند مي زد. دستم را روي 

قلبم گذاشتم. تپش شديدش را به وضوح احساس مي كردم. من و او با هم ثانيه شماري مي كرديم. قلبم منتظر بود تا 

ع بزند بيرون و برود سراغش. سعي داشتم كه خودم را آرام كنم؛ اما موفق نمي شدم. بعد از دو سامان بيايد كه سري

هفته دوري و رنج و عذاب لحظه ديدار نزديك بود و من بي قرار بودم. زده شدن زنگ هم زمان بود با رد شدن 

ه شتم تا به سمت در ورودي بروم كموجي از هيجان از قلبم. با دستي لرزان و قلبي كوبان در را باز كردم. سپس برگ

چشمم به مادرم افتاد. دست به سينه به ديوار تكيه داده بود و داشت با لبخندي به من مي نگريست. متوجه هيجان 
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با اين » گفت:« چجوري؟» پرسيدم:« اين جوري نمي ذارم بري بيرون.» بيش از حدم شده بود. جلو آمد و گفت:

تي بيرون همه چيز رو مي فهمه. مي فهمه كه از ديدنش ذوق كردي و اين اصالً خوب هيجاني كه تو داري پاتو نذاش

نيست. به خودت مسلط باش و خيلي خونسرد. با حالتي كه انگار اصالً هيچ احساسي بهش نداري سالم كن. احساست 

آرام شود.  تا قلبم سرم را تكان دادم. سپس نفس عميقي كشيدم« رو تو قلبت حبس كن تا اون متوجه نشه. مي فهمي؟

كمي كه به خودم مسلط شدم از مادرم خداحافظي كردم و از در ورودي بيرون رفتم. سامان طبق معمول كنار ماشين 

ايستاده بود تا من بروم. قلبم داشت از سينه ام فرار مي كرد. اما زبانم با من همدست شده بود. طبق گفته مادرم با 

 نگاهي به دستش «دستتون خوب شد؟» ردم. وقتي جواب سالمم را داد، پرسيدم:ظاهري خونسرد جلو رفتم و سالم ك

بله خوبه. كمي درد داره ولي مهم نيست مي تونم تحملش كنم. ببخشيد كه نتونستم اين دو هفته رو » انداخت و گفت:

ش با جمله آخر« ام.در خدمت باشم. االن هم بايد دستم رو استراحت مي دادم ولي ديگه نتونستم طاقت بيارم كه ني

جريان خون در بدنم سريع شد. منظورش چه بود كه طاقت نياوردم؟ براي چه چيز طاقت نياورده؟ مثل اين كه 

خودش هم تازه فهميد كه چه گفته. چون دستپاچه شد و سريع در ماشين را باز كرد تا سوار شوم. هنوز جمله آخرش 

لبم آرام گرفت. احساس مي كردم كه سامان هم به من عالقه دارد. در گوشم طنين انداز بود. دلم كمي گرم شد و ق

آرامش يافته بودم. بي اختيار لبخندي بر لبم نقش بست. چشم هايم را روي هم گذاشتم تا از ته دل خدا را شكر كنم 

حساس كه باعث شده بود اين جمله از دهان سامان به ناگاه خارج شود تا من بفهمم كه او هم نسبت به من بي ا

نيست. سامان ساكت داشت رانندگي مي كرد. سرم را برگرداندم و به چشمانش از داخل آينه نگريستم. غمي در آن 

مشهود بود. چرا چشمانش غمگين بود؟ واي خدايا سامان جونم چه غمي داره؟ چي داره آزارش مي ده؟ دردش 

ري ناراحت نباش چون منم ناراحت مي شم. اي چيه؟ چرا ناراحته؟ تو رو خدا سامان جونم جون هركسي كه دوست دا

كاش مي تونستي بهم بگي چه غمي تو سينته كه چشمات داره اونو لو مي ده. قلبت اونو فرستاده تو چشمات. چشم 

هاي آدم ها گوياي خيلي چيزهاست. چشم سخنگوي قلبه. هرچي قلب مي خواد بگه چشم اونو نشون مي ده. سامان 

رو خدا. قلبم داره مي سوزه. نمي دونم چي داره تو قلبت مي گذره. از آينه نگاهي به من كه  عزيزم ناراحت نباش. تو

داشتم نگاهش مي كردم، انداخت. نگاهش روي نگاهم ثابت ماند. انگار كه حرف هاي زيادي براي گفتن داشت. اما 

شق هايمان را روي چشمانمان به سريع هردو نگاه هايمان را برگرفتيم. انگار هردو مي ترسيديم كه قلب هايمان ع

نمايش بگذارد و لو برويم. موقع برگشتن به خانه هم هيچ كداممان به هم نگاه نكرديم و دستپاچه از هم خداحافظي 

كرديم. يعني سامان هم عاشق شده بود؟ شك من از يك درصد به پنجاه درصد تبديل شده بود و اين پيشرفت 

ود تا شك من تبديل به يقين شود؛ اما نمي دانستم كي قرار است سامان شك مرا چشمگيري بود. پنجاه درصد مانده ب

تبديل به يقين كند. همه چيز به او بستگي داشت. از رفتار و حركات و حالت ها و حرف هايش بايد مي فهميدم. 

. چرا داخل ماشين بنابراين بايد حركات و رفتارش آن را به من نشان مي داد تا مطمئن شوم كه واقعاً دوستم دارد

سريع نگاهش را برگرفت؟ من اگر برگرفتم چون نمي خواستم رسوا شوم. چون من دخترم و نبايد عشقم را جلو جلو 

ابراز كنم. او ديگر چرا اين كار را كرد؟ از چه چيز مي ترسيد؟ مي ترسيد لو برود؟ خوب برود. چه ضرري براي او 

 داشت؟ 

اثري از عشق در حركات و حرف ها و نگاه هايش هويدا نبود و اين برايم زجرآور از روز هاي بعد ديگر كوچكترين 

بود. كم كم داشتم به اين نتيجه مي رسيدم كه سامان اصالً مرا دوست ندارد. خيلي كم حرف مي زد. نگاه هايش را از 

 زند و سكوت كردهمن مي دزديد. مسير رفت و برگشتمان در سكوت طي مي شد. وقتي مي ديدم سامان حرفي نمي 
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است، من هم به تبعيت حرفي نمي زدم. وقتي او مشتاق حرف زدن با من نبود من چرا بايد با او حرف مي زدم. اصالً 

چه حرفي داشتم كه با او بزنم. اگر سوالي مي پرسيد جوابش را مي دادم؛ اما دريغ از يك سوال. چرا يكدفعه تغيير 

كرد؟ مگر به عشقم پي برده بود؟ نه، چگونه؟ من كه تا توان داشتم سعي مي  كرده بود؟ چرا به من بي اعتنايي مي

كردم كه آن را پنهان كنم. يادم نمي آمد جلوي او عشقم را ابراز كرده باشم. حتي با نگاه. چون هرگاه احساس مي 

الً چند تا سوال مي كردم نگاهم مرا رسوار خواهد كرد، نگاهم را برمي گرفتم. پس چرا تغيير كرده بود؟ الاقل قب

پرسيد ولي حاال كامالً ساكت بود و فقط به وظيفه اش عمل مي كرد. چرا؟... چرا سكوت اختيار كرده بود؟ چرا به من 

نگاه نمي كرد؟ اين باعث شده بود تا پي بردن به احساسش برايم بسيار دشوار شود و حتي احساس كنم كه اصالً مرا 

ل دو كلمه با من حرف مي زد و اين گونه بي اعتنايي نمي كرد. او نمي دانست كه با دوست ندارد. چون اگر داشت الاق

بي اعتنايي هايش قلب عاشقم را به آتش مي كشد. ديدي... آره قلب عزيزم ديدي؟ ديدي داره باهات چيكار مي 

فرار كن. چرا اين قدر كنه؟ ديدي چجوري داره تو رو مي سوزونه؟ حاال تو باز هم برو دنبالش. باز هم وقتي ديديش 

بهش وفاداري؟ مگه نمي بيني چجوري بي اعتنايي مي كنه و تو رو مي سوزونه؟ چرا باز هم مي ري دنبالش؟ چرا باز 

هم اين قدر مشتاقشي؟ تو رو خدا آروم بگير. واي خدايا من چرا نمي تونم نسبت به سامان بي اعتنا باشم؟ من چرا 

يا مگه تو توي سينه سامان قلب قرار ندادي؟ قلب نداره كه اين قدر به من بي نمي تونم بهش بي توجه باشم؟ خدا

توجهي مي كنه؟ خوب البد عاشق نيست ديگه. چون اگه بود و به من عالقه داشت الاقل اگه روش نمي شد حرف بزنه 

ش بفهمم كه چه با نگاهش اينو بهم مي فهموند. ولي اون نگاهشم از من دريغ مي كنه. نمي ذاره الاقل از نگاه

احساسي به من داره. شايدم هيچ احساسي نداره. پس چرا من اين قدر دوستش دارم و بهش عالقه مندم؟ آخه چرا؟ 

يعني مي شه كسي رو دوست داشته باشي و اون دوست نداشته باشه و كامالً بي خبر بمونه؟ مگه نمي گن دل به دل 

به غم كسي اسيرم كه ز من خبر ندارد، عجب از » ين شعر را مي خواند:راه داره؟ ياد همكالسي ام افتادم كه همه اش ا

« محبت من كه در او اثر ندارد، غلط است هر كه گويد دل به دل راه دارد، دل من ز غصه خون شد دل او خبر ندارد.

خورد. انگار وصف  قبالً كه اين شعر را مي خواند برايم مهم نبود. ولي حاال مي فهميدم كه چقدر به حال و روز من مي

حال من سروده شده بود. چه كسي اين شعر را گفته بود؟ هركسي كه بوده گمان مي كنم عشق او هم يك طرفه 

بوده؟ نمي دانم شايد. شايد هم براي كساني مثل من سروده... چقدر بده عشق يك طرفه. چقدر زجرآوره. آخه 

ت حرف مي زنه و نه نگات مي كنه؟ در قلبشم قفل كرده چجوري مي شه فهميد كه طرف دوستت داره؛ وقتي نه باها

و نمي ذاره قلبت بره پيش قلبش. اي سامان نامرد. تو چجور آدمي هستي آخه؟ چرا اين قدر سنگدلي؟ چرا نمي 

ذاري احساست رو نسبت به خودم بفهمم؟ چرا در قلبت رو قفل كردي؟ چرا نگام نمي كني؟ چرا؟ خيلي نامردي. فكر 

قلبي توي سينه ات باشه. چون اگه بود الاقل واسه اصرارهاي قلبت هم كه شده درش رو باز مي كردي تا  نكنم اصالً

قلبامون به هم برسه. بي اعتنايي هاي سامان انگار كششم را به سمت او بيشتر مي كرد. بيشتر برايش بي قراري مي 

ن چه مي كند. خودم هم نمي توانستم چيزي كردم. وجودم بيش از پيش برايش پر مي كشيد. نمي دانست دارد با م

به او بگويم. چون آن وقت غرورم مي شكست. من نبايد غرورم را مي شكستم و جلو مي رفتم و به او مي گفتم كه 

دوستش دارم. او بايد مي آمد كه نمي آمد. او بايد اول عشقش را ابراز مي كرد كه نمي كرد و كامالً نسبت به من بي 

روز كه به دنبالم آمده بود، بدون اين كه به من نگاه كند سالم كرد و در ماشين را باز كرد. سپس  اعتنا بود. يك

منتظر شد؛ اما من قدم از قدم برنداشتم و همان طور ايستادم و عصباني به او نگريستم. وقتي ديد سوار نمي شوم 

ي دانست من براي چه عصباني هستم. چون نگاهي به من انداخت. سپس دستپاچه سرش را پايين انداخت. انگار كه م
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اگر نمي دانست از من مي پرسيد كه چه شده است و آن طور دستپاچه سرش را پايين نمي انداخت. پس فهميده بود 

حرفي بينمان رد و بدل نشد. با عصبانيت سوار شدم و در را هم  كه من دوستش دارم. پس چرا سكوت مي كرد؟

اد. مردد بود. انگار كه مي خواهد چيزي را بگويد اما منصرف شد و سريع سوارشد. بعد محكم بستم. ابتدا كمي ايست

هم حركت كرد. چهره اش نگران بود. نمي توانستم سر از احوالش دربياورم. او كامالً مرا گيج كرده بود. نمي دانستم 

براي چيست؟ بين زمين و آسمان باالخره دوستم دارد يا نه. اگر دوست دارد سكوت چرا و اگر ندارد اين حركاتش 

معلق بودم. نمي دانستم احساس سامان نسبت به من دقيقاً چيست. عاشقم است يا از من متنفر است يا اصالً احساس 

خاصي نسبت به من ندارد. داخل ماشين اخم كرده بودم و با سماجت به خيابان نگاه مي كردم. حتي يك بار هم به او 

در چه حالي است. او ضبط را روشن كرد. اولين باري بود كه يك سي دي داخل ماشين قرار نگاه نكردم. نمي دانستم 

داده بود. مشتاق شدم ببينم سامان چه نوع آهنگي گوش مي كند. وقتي آهنگ پخش شد حظ كردم. آهنگي ماليم و 

ي ه طوري كه اصالً نفهميدم كروحنواز. موسيقي بدون متن. موسيقي چنان زيبا بود كه مرا با خود به عالم رويا برد. ب

رسيديم. صداي خوش آهنگ سامان مرا از عالم رويا بيرون كشيد. داشت از داخل آينه به من نگاه مي كرد و صدايم 

مي زد. به خودم آمدم و پياده شدم. بعد بدون اين كه نگاهي به او بكنم خداحافظي كردم و به سمت مدرسه به راه 

ي كند. يعني صداي ماشين نمي آمد. نمي دانستم براي چه ايستاده است و دارد چه مي افتادم. ديدم سامان حركت نم

كند. جرئت برگشتن و نگاه كردن را هم نداشتم. چرا ايستاده بود؟ چرا حركت نمي كرد؟ وقتي وارد مدرسه شدم 

ح مي كرد؟ يعني ترجيتازه صداي ماشين را شنيدم كه حركت كرد و رفت. يعني ايستاده بود و داشت به من نگاه مي 

داد مرا از پشت ببيند؟ ايستاده بود و به پشتم خيره شده بود يا كار ديگري داشت؟ واي كه مغزم داشت مي تركيد از 

بس كه بي جهت دست و پا مي زدم و به نتيجه نمي رسيدم. اي كاش آن موقع كه ايستاده بود ناگهان برمي گشتم تا 

به من نگاه مي كرد مچش را مي گرفتم. خاك بر سر من كه اين قدر گيج بازي ببينم دارد چه مي كند. اگر داشت 

درآوردم و برنگشتم.اًَه حالم از خودم بهم مي خورد كه اين قدر بي عرضه بودم و نمي توانستم پي به احساسش ببرم 

گشتم حاال ديگر  و اگر هم موقعيتي پيش مي آمد خودم آن را از دست مي دادم. اگر جرئت به خرج مي دادم و برمي

در اين برزخ دست و پا نمي زدم. خودم كردم كه لعنت بر خودم باد. پس از چند تا فحش دادن به خودم راهي كالس 

 شدم.

 فصل ششم

آن شب وقتي پدرم به خانه آمد، پس از تعويض لباس هايش روي مبلي نشست. من و مادرم و سينا هم همين طور. 

محراب برادر پدرم « امروز محراب بهم زنگ زد. گفت مي خوان بيان ايران.» پدرم پس از نوشيدن چايش گفت:

يعني عمويم بود كه با تك پسرش نيما و همسرش مرجان در آلمان زندگي مي كردند. آن ها هر سال به ايران مي 

م ن نمي آمد. به پدرآمدند؛ البته بدون پسرشان. نيما را تا حاال نديده بودم. چون او هيچوقت با پدر و مادرش به ايرا

ه نه. چ» گفتم:« خوب آره. از نظر تو مشكلي داره؟» پدرم گفت:« حتماً مثل هرسال اول مي خوان بيان اينجا.» گفتم:

من و مادرم با « تفاوتش با دفعه هاي قبل در اينه كه پسر عموت هم داره همراهشون مياد.» پدرم گفت:« مشكلي؟

چه شده بود باالخره نيما رضايت داده بود بيايد « چه عجب!» و يكصدا گفتيم:چشماني گرد شده به پدرم نگريستيم 

ايران؟ عجيب بود! خواب نما شده بود؟ كنجكاو شده بودم ببينمش. دلم مي خواست ببينم چه شكلي است. اين 

م چيزي كنجكاوي تا روز آمدنشان ادامه داشت. عمو محراب از پدرم درخواست كرده بود كه فعالً به ساير اقوا

نگويد. گفته بود كه خسته هستند و مي خواهند كمي استراحت كنند. ظاهراً دليلش اين بود. آن روز پدر و مادرم به 
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فرودگاه رفتند؛ اما من نرفتم. عمداً نرفتم. من و سينا با هم خانه مانده بوديم. وقتي به خانه مان آمدند، من جلو رفتم. 

 «اين آقا كوچولو ديگه كيه؟» بعد هم چشمش به سينا افتاد و رو به من گفت:عمويم مرا در آغوش گرفت و بوسيد. 

پس س« ولي شما كه...» عمو محراب متعجب به من، سپس به پدر و مادرم نگريست و گفت:« برادرمه. سينا.» گفتم:

د. او م لوس شده بوبعد هم سينا را غرق بوسه كرد. سينا باز ه« مباركه. مباركه.» حرفش را خورد و با خوشحالي گفت:

هم بوسه اي بر گونه عمويم نشاند. آخرين نفري كه از در وارد شد، نيما بود. جواني قدبلند، خوش تيپ، متشخص و 

البته زيبا به گونه اي كه دل هر دختري را در سينه اش مي لرزاند؛ اما دل مرا نه. چون من قلبي نداشتم كه براي او 

امان و ول كن او هم نبود. وقتي هم نيما را ديد از جايش تكان نخورد. نيما جلو آمد بلرزد. قلب من چسبيده بود به س

من هم اظهار خوشحالي كردم. پدرم « خوش حالم كه مي بينمتون.» و با من سالم و احوالپرسي كرد. سپس گفت:

ز ديدن من. آمده بود ميهمانان را به نشستن دعوت كرد. زن عمويم از ديدن ما بسيار خوشحال شده بود؛ مخصوصاً ا

كنارم نشسته بود و مدام از من حرف مي كشيد. راجع به خودم سوال مي كرد. سينا هم پررو شده بود و در بغل 

عمويم جا گرفته بود. چه زود خودماني شده بود! آخه آدم اينقدر پررو؟! چشمم به نيما افتاد. با لبخندي به من 

به عمويم دوختم. پدر و عمويم بلند بلند حرف مي زدند و مي خنديدند.  نگريست؛ اما من سريع نگاهم را دزديم و

ازه خيلي وقت نيست. ت» پدرم جواب داد:« اين سينا كوچولو كي اومد؟» عمويم بحث را به طرف سينا كشاند و پرسيد:

نا هم مثل . سيسپس بين موهاي سينا دست كشيد« به سالمتي. به سالمتي.» عمويم سرش را تكان داد و گفت:« اومده.

 بازجويي «خوب ستاره خانوم. كالس چندمي؟» گربه لوس شد و كش و قوسي به خودش داد. عمويم رو به من گفت:

زن عمويم تمام شده بود عمويم شروع كرده بود. خوب با هم هماهنگ مي كردند تا من دوبار بازجويي نشوم. جواب 

 پدرم در عوض« آفرين. سال حساسيه. بايد خوب درس بخوني.» سرش را تكان داد و گفت:« سوم دبيرستانم.» دادم:

 «خوب آقا نيما شما كه هيچوقت افتخار ندادي بياي ايران. حاال كه اومدي يك كم از خودت بگو.» از نيما سوال كرد:

بعد شروع كرد به معرفي خودش. بيست و شش سالش بود و دانشجوي فوق ليسانس « شرمندم نكنيد.» نيما گفت:

دانشگاه معتبر در آلمان. يك جوان تمام عيار بود؛ اما من هيچ احساسي نسبت به او نداشتم و فقط او را به عنوان يك 

پسر عمويم دوست داشتم. شام را در محيطي آرام صرف كرديم. بعد از شام نشستند به بحث و گفتگو و خيال 

ه نمي توانستم از شدت بي خوابي به مدرسه بروم. خوابيدن هم نداشتند. شانس آورده بودم كه فردا جمعه بود و گرن

پدرم و عمويم از خاطراتشان مي گفتند و گاهي هم از شيطنت هايشان كه خنده جمع را درمي آورد. صبح روز بعد 

زود از خواب برخاستم. با اين كه شب گذشته دير خوابيده بودم اما سرحال بودم. وقتي پايين رفتم چشمم به نيما 

وي مبلي نشسته بود و مشغول خواندن كتابي بود. جلو رفتم و به او سالم كردم. به محض ديدن من بلند شد افتاد كه ر

و سالم كرد. سپس مرا هم به نشستن دعوت كرد. كمي معذب بودم. سرم را پايين انداخته بودم. او كتابش را بست و 

يزي مگر را جع به من چ« بود كه خجالتي هستيد. راجع به شما بهم گفته نشده» روي ميز قرار داد. سپس به من گفت:

مي شه سرتون رو » به او گفته شده بود؟ از من چه مي دانست؟ اصالً چه كسي به او اطالعات داده بود؟ ادامه داد:

 اِ... »سرم را باال آوردم و گفتم:« بياريد باال. از چي خجالت مي كشيد؟ ناسالمتي من و شما دختر عمو پسر عمو هستيم.

جو اين جوري حكم مي كنه. ولي چشم ديگه رسمي » خنديد و گفت:« جداً؟ پس چرا اين قدر رسمي حرف مي زنيد؟

اب جو« هميشه اين قدر زود از خواب بلند مي شي؟» سپس تكيه داد، پا رو پا انداخت و پرسيد:« صحبت نمي كنم.

وقتي » گفتم:« ولي امروز كه جمعه ست.» فت:گ« خوب مسلمه. چون هرروز مي رم مدرسه بايد زود بلند شم.» دادم:

شش روز زود بلند مي شم مسلماً روز هفتم هم ناخودآگاه زود بلند مي شم ديگه. چون بدن به زود بلند شدن عادت 
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آره. عادتمه. زياد اهل » او گفت:« شما خودتون هم كه زود بلند شديد.» كمي سكوت كردم؛ سپس گفتم:« مي كنه.

را تكان دادم. سكوتي برقرار شد. مي خواستم سوالي از او بپرسم كه از ديشب تا حاال مغزم را  سرم« خواب نيستم.

ر آقا نيما، چرا اين همه سال يه با» قلقلك مي داد؛ اما مي ترسيدم فضولي باشد. ولي باالخره دل را به دريا زدم و گفتم:

ش كردم. جدي نگاه« عه بيام كه سورپريزتون كنم.مي خواستم يكدف» به شوخي با لبخندي گفت:« هم نيومديد ايران؟

لزومي  »شانه هايم را باال انداختم و گفتم:« الزمه كه بگم؟» فهميد كه بايد حقيقت را بگويد. دست به سينه شد و گفت:

گرد نگاهش كردم. بعد يكدفعه عصباني برخاستم « باشه پس نمي گم.» گفت:« كه نداره؛ ولي من كنجكاوم كه بدونم.

 « كجا مي ري؟» قصد رفتن كردم. او هم بلند شد و گفت:و 

ر سپس دقيق ت« ناراحت شدي؟» جواب ندادم و به رفتنم ادامه دادم. با قدم هاي بلند آمد رو به رويم ايستاد و گفت:

 يه سوال ازتون پرسيدم. به جاي جواب دادن هي» با غيظ گفتم:« مثل اين كه عصباني هم شدي؟» نگاهم كرد و گفت:

بنده بيجا بكنم شما رو سركار بذارم. خيله خوب باشه. جواب سوالتون رو » لبخندي زد و گفت:« منو سركار مي ذاريد.

 سپس از كنارش گذشتم و سريع از پله ها باال رفتم.« ديگه الزم نكرده.» اما من گفتم:« مي دم. حاال بفرماييد بشينيد.

رفتم. بله همه بيدار شده بودند و دور هم نشسته بودند. نيما هم بود.  ساعتي كه فكر كردم همه بيدار شده اند پايين

نه نگاهش كردم و نه توجهي به او نشان دادم. مي خواستم ادبش كنم تا ديگر مرا سركار نگذارد و به جاي جواب 

ريده يش خدادن با سوالم به جاده خاكي نرود. سينا وسط مجلس روي زمين نشسته بود و داشت با خرسي كه من برا

بودم، بازي مي كرد. انگار نه انگار كه دور و برش آدم هست. كامالً در عالم خود بود و بي اعتنا به جمع داشت بازي 

اش را مي كرد. كنار مادرم روي مبلي رو به روي نيما نشستم. سنگيني نگاهش را احساس كردم؛ اما هيچ توجهي به او 

پس كي مي خوايد به بقيه اقوام اطالع بديد كه اومديد؛ » درم به عمويم گفت:نشان ندادم و اصالً نگاهش هم نكردم. پ

حاال انگار با تحفه نطنز اومدن. اگه يكي ازش بپرسه چرا اين همه سال » با خودم گفتم:« اونم با شازده پسرتون؟

چرا » محراب گفت: عمو« نيومدي، چه جوابي مي خواد بده؟ مي خواد جواب سركاري بده؟ عين جوابي كه به من داد؟

 »پدرم گفت:« خبر مي دم. اگه بخوايد همين امروز اين كار رو مي كنم. ولي ببينم شما حوصله مهمون داري داريد؟

مهمون حبيب خداست. حاال مگه چقدر دارن مي مونن. يه چند ساعتي واسه ديدن شماها ميان. فوق فوقشم واسه شام 

عمو محراب آن روز به اكثر فاميل خبر داد. پدرم هم « مون داريش با ما.بمونن. شما نگران نباش. خبرش با شما مه

آن ها را براي شام فردا شب دعوت كرد. بيچاره راضيه خانم. البته من و مادرم و مرجان خانم هم به او كمك مي 

به تنم  سمانيكرديم. بعد از كمك كردنم به اتاقم رفتم تا لباس هايم را تعويض كنم. بلوز شلواري به رنگ آبي آ

كردم و شالي نازك از همان رنگ هم بر سرم گذاشتم. سپس پايين رفتم و روي مبلي نشستم. نيما هم كه نمي دانم 

پسره پررو. حاال اين همه مبل. جا قحطه كه اومدي » يكدفعه از كجا سبز شد، آمد كنار من نشست. با خودم گفتم:

جوابش را ندادم. او با همان لحن « ستاره خانوم.» دايم كرد:آرام ص« صاف رو اون مبلي كه من نشستم نشستي؟

باز هم جوابي ندادم. به خودش اجازه داد دستش را زير چانه ام ببرد و آن را به  «از من دلخوري؟» آرامش پرسيد:

دم و شبعد هم بلند « اين جا اروپا نيست آقا نيما.» طرف خودش برگرداند. سريع دستش را پس زدم و با غيظ گفتم:

برو  »قصد رفتن كردم. بلند شد، آمد جلويم ايستاد و سد راهم شد. با لحني كه كمي در آن تحكم ديده مي شد، گفت:

سرم را بلند كردم و با حرص نگاهش كردم. بازويم را گرفت و مرا روي مبل نشاند. خواستم چيزي بگويم كه « بشين.

نكن دختر خوب. آروم بشين تا دو كلمه با هم حرف بزنيم.  شلوغش» دستش را آرام روي دهانم قرار داد و گفت:

با حرص نگاهش كردم. لبخندي زد « قول مي دي داد و بيداد نكني؟» اشاره كردم كه دستش را بردارد. گفت:« باشه؟
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دستش را روي چشمش گذاشت و « بار آخرتون باشه از اين كارها مي كنيد.» و دستش را برداشت. با غيظ گفتم:

نمي خوام اين جوري ببينمت. مي خوام خوشحال باشي. اگه نمي خواي بخندي الاقل » بعد هم گفت:« به چشم.» گفت:

سپس با لحن دلنشيني صدايم كرد كه يعني جوابش را بدهم. من هم فكر كردم كه « اخماتو باز كن. خواهش مي كنم.

كمي .« آفرين حاال شد» ريستم. ذوق كرد و گفت:ديگر تنبيه كافي است. اخم هايم را باز كردم و با لبخندي به او نگ

صداي زنگ آيفن حرفش را قطع كرد. بلند شد، به سمت آيفن رفت « ديروز ازم پرسيدي كه...» جا به جا شد و گفت:

حرصم گرفت. حاال نمي شد يك كم ديرتر مي اومدن تا نيما بگه واسه چي « مثل اين كه مهموناتون اومدن.» و گفت:

نمي اومده. آن شب خانه مان خيلي شلوغ بود. باز شانس آوردم تا دير وقت ننشستند. بعد از رفتنشان اين همه سال 

خسته به اتاق خوابم رفتم و خوابيدم. صبح روز بعد هم براي رفتن به مدرسه آماده شدم. به حياط رفتم و منتظر آمدن 

كردم، همان طور كه داشت به داخل مي آمد از بابت  سامان جانم شدم. او كمي با تأخير آمد. وقتي در را به رويش باز

تأخيرش عذرخواهي كرد و گفت كه شب گذشته مهمان داشته اند و او دير خوابيده است. پس آن ها هم مهمان 

داشتند. باز صد رحمت به مهمان هاي ما كه زود رفتند و مانند مهمان هاي آن ها تا ديروقت ننشستند. نگاه سامان به 

ا اين آقا منو ب» فتاد. برگشتم و ديدم كه نيما به در تكيه داده است و دارد به ما مي نگرد. رو به من گفت:پشت سرم ا

 »و هم زمان از پله ها پايين آمد. به سامان نگاه كردم. ديدم كمي اخم كرده است. به نيما گفتم: «آشنا نمي كني؟

از اين سوالش بدم آمد. با غيظ نگاهش كردم. براي ماست  «و چيكاره شما؟» نيما پرسيد:« ايشون آقا سامان هستند.

من هرروز ايشون رو مي برم » سامان حرفش را قطع كرد و به جاي من جواب داد:« منظورم اين بود كه...» مالي گفت:

ن المدرسه و ميارم. پدرشون استخدامم كردند. حاال اگه بازجوييتون تموم شده اجازه بفرماييد ما بريم. چون همين ا

نيما از حالت سامان متعجب شده بود و داشت مشكوكانه به او مي نگريست. اما سامان بدون اين  «هم خيلي دير شده.

كه ديگر به او نگاهي كند به سراغ ماشين رفت. دلم نمي خواست سامان جلوي نيما در را به رويم باز كند؛ چون مي 

رفتم و خودم در را باز كردم و سوار شدم. سامان هم سوار  ترسيدم غرورش جريحه دار شود. بنابراين سريع جلو

شد. نيما مات ايستاده بود و به ما مي نگريست. سامان به راه افتاد. در طي مسير احساس كردم كمي عصباني است. به 

اخل د جوابي نداد. فقط از« ببخشيد آقا سامان مي شه بگيد چرا عصباني هستيد.» خودم جرئت دادم و از او پرسيدم:

 «زي نيست.هيچي. چي» آينه به من نگريست. با نگاهي پرسشگر به او نگريستم. وقتي ديد منتظر جواب هستم، گفت:

راجع به شما من شنيده بودم كه آدم خيلي خوبي هستيد. نمي دونستم آدم هاي خوب هم » نگاهم را برگرفتم و گفتم:

چه حرفا! حاال از كي شنيديد اين خيلي خوب بودن منو؟ كي  »اخم هايش را باز كرد، خنديد و گفت:« دروغ مي گن.

 نزنيد تو حاال» گفتم:« ايشون لطف دارن.» سامان گفت:« پدرم بهم گفته.» گفتم:« بهتون گفته من آدم خيلي خوبيم؟

ا، اون آق» دوباره نگاهي به من انداخت و گفت:« جاده خاكي. جواب سوال منو بديد. از پسر عموم ناراحت هستيد؟

را اين فكر نه. چ» با چشماني گرد شده به او نگريستم و گفتم:« نامزدتونه؟» تأييد كردم. پرسيد:« پسرعموتون بود؟

آخه حالتش يه جوري بود. وقتي ديدم اون جوري » نگاهش را از من برگرفت، به جاده دوخت و گفت:« رو كرديد؟

به او  «نه. نامزدم نيست. من نامزد ندارم.» گفتم:«تون باشه.مشكوكانه وايستاده و سوال مي كنه فكر كردم شايد نامزد

تپاچه دس« حاال شما چرا عصباني شديد؟» گفتم من نامزد ندارم تا خيالش را راحت كنم. سپس با بدجنسي پرسيدم:

 آخه اعصابم رو خورد كرد» شد و نگاهي گذرا به من انداخت. سپس به خيابان چشم دوخت. پس از چند لحظه گفت:

« اول صبحي. از نگاه هاي مشكوك و لحن حرف زدنش اصالً خوشم نيومد. جوري حرف مي زد كه انگار ما با هم...

مي خوايد امروز كه رفتم ناراحت نشيد. مطمئنم منظوري نداشته. اصالً» ديگر ادامه نداد. براي آرام كردنش گفتم:
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 ببخشيد» چقدر زيبا مي خنديد! در بين خنده اش گفت:سامان زد زير خنده و قلب مرا لرزاند. « خونه دعواش كنم؟

من كه تازه فهميدم كه چه گفته ام با او همراه شدم و « هشت ساله ست. -ولي من اصالً نفهميدم كه پسر عموتون هفت

كوتاه خنديدم. ديگر فرصتي براي حرف زدن پيدا نشد چون رسيده بوديم. اين بار وقتي پياده شدم با خوشرويي از 

تشكر و خداحافظي كردم. او هم لبخندي به من زد و حركت كرد. دلم برايش ضعف مي رفت. او كه به راه افتاد او 

قلب من هم به دنبالش رفت. برو قلب عزيزم، برو دنبالش. مانعت نمي شم. سپس وارد مدرسه شدم. تمام آن روز 

م؛ اما تمام وجودم در كنار سامان بود. آن موقع سامان و خنده اش از جلوي چشمانم دور نمي شد. ظاهراً در خانه بود

كه داشت با من حرف مي زد و مي خنديد دلم مي خواست خودم را برايش قرباني كنم. دوست داشتم به من توجه 

كند نه بي توجهي. وقتي به من توجه مي كرد از شدت شادي دوست داشتم به اوج آسمان ها بروم و وقتي به من بي 

لم مي خواست به قعر زمين بروم از ناراحتي و غصه. سامان جونم تو رو جون هركسي كه دوست توجهي مي كرد، د

داري به من بي توجهي نكن. اگه بدوني چقدر دوست دارم. اگه بدوني حاضرم جونم رو واست فدا كنم... نيما رشته 

مروز بابت ا» گفت:« بابت چي؟» پرسيدم:« خواستم معذرت خواهي كنم.» افكارم را پاره كرد. كنارم نشست و گفت:

ز سامان؟ باشه اگه تو بخواي ا» گفت:« اوني كه بايد ازش معذرت خواهي كنيد من نيستم. آقا سامانه.» گفتم:« صبح.

جداً؟! گفتم كه ازش معذرت خواهي مي كنم ستاره » گفت:« ناراحتش كرديد.» اونم معذرت خواهي مي كنم. گفتم:

چه مي گفت نيما. چطور مي توانستم فكرش را نكنم. او خبر نداشت كه همه فكر و « خانوم. حاال ديگه فكرشو نكن.

ذكر من سامان است. قلبم داخل سينه ام نبود و به سراغ او رفته بود. نيما از هيچ چيز خبر نداشت. او نمي دانست كه 

ناگهان « چي بگم؟» تم:گف« چي شد؟ چرا ساكتي؟» اگر لحظه اي فكر سامان را نكنم هالك مي شوم. نيما گفت:

 «چطور مگه؟ چرا اين سوال رو پرسيديد؟» نگاهش كردم و پرسيدم:« ستاره تو مي توني آلمان زندگي كني؟» پرسيد:

معلوم بود كه منظور خاصي داشته است؛ اما به روي خودش نياورد. كمي « همين جوري.» نگاهش را برگرفت و گفت:

چون  »گفتم:« چرا؟» پرسيد:« بهش فكر نكردم. فعالً هم نمي خوام فكر كنم. نمي دونم. تا حاال» فكر كردم و گفتم:

االن وقتش نيست. فكر كردن به اين موضوع فقط منو هوايي مي كنه كه من اصالً اين رو نمي خوام. اگر هم زماني 

ناراحت  »گفتم: «حاال چرا ناراحت شدي؟» پرسيد:« تصميم گرفتم برم بعد از گرفتن ليسانسم اين كار رو مي كنم.

همين جوري كه داري حرف مي » گفت:« چجوري؟» پرسيدم:« پس چرا اين جوري حرف مي زني؟» گفت:« نشدم.

خوشحال شد. ساكت شده بود و ديگر سوالي نمي پرسيد. اگر  «نه دلخور نيستم.» لبخندي زدم و گفتم:« زني. دلخور.

د؟ چرا بلند نمي شد؟ خيلي معذب شده بودم چون با سماجت سوال هايش تمام شده بود پس چرا باز كنارم نشسته بو

ور همان ط« كجا مي ري؟ خسته شدي؟» نگاهش را به من دوخته بود. ديدم نشستن جايز نيست. برخاستم. او گفت:

لم ااين را گفتم تا بفهمد نبايد پايش را از گليمش فراتر بگذارد. ديدم دنب« نه. معذب شدم.» گفتم: كه داشتم مي رفتم،

راه افتاده است. كجا دارد مي آيد؟ هدفش چيست؟ متعجب و با نگاهي پرسشگر به او نگريستم. فهميد و خنديد. 

 از كجا مي دونيد افكارم» نصفه راه روي پله ايستادم و گفتم:« به افكارت.» جواب داد:«به چي مي خنديد؟» پرسيدم:

م سپس به راه افتاد. من ه« چي از ذهنت گذشته خانوم كوچولو.از نگاهت فهميدم. فهميدم كه » ايستاد و گفت:« چيه؟

حاال چرا اين قدر رسمي حرف مي زني. اون وقت به من مي گفتي. » گفت:« حاال كجا داريد ميايد؟» همين طور. گفتم:

 يراناِ... واسه همين هم هر سال ميومديد ا» به طعنه گفتم:« ناسالمتي من پسرعموت هستم. با من راحت حرف بزن.

هميدي مقصود حاال ف» سپس تندتر باال رفتم. به اتاقم كه رسيدم ديدم او جلوي اتاق سينا ايستاد. سپس گفت:« ديدنم؟

من كجا بود؟ مادرتون گفتن اگه برام زحمتي نيست سينا رو ببرم پايين تا بهش غذا بدن. منم واسه همين اومدم باال. 
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سپس به اتاقم رفتم و در را به هم كوبيدم كه « قدر به من نگو كوچولو.اين » با غيظ گفتم:« فهميدي دختر كوچولو؟

يعني از دستت عصباني هستم. اگر مادرم به او گفته بود كه سينا را ببرد پايين، پس چرا آمده بود بست كنار من 

له. يه ه، گنشسته بود و خيال بلند شدن هم نداشت؟ پسره پررو. يه ذره خجالت نمي كشه. حيف سامانم نيست. ماه

تار موي سامان رو با هزار تا نيما عوض نمي كنم. سامان كجا نيما كجا. البته نيما هم پسر خوبي بود. اما انگار اروپا 

روي او كمي تأثير گذاشته بود. بله ديگه، وقتي اين همه سال يادي از ايران نكنه آخر مي شه اين. حاال من هم هي اين 

ه پشيمون شد از نيومدنش از بس كه من اين رو بهش يادآوري كردم. حاال پيش رو مي كوبيدم توي سرش. بيچار

خودش مي گه عجب غلطي كردم نيومدم. اگه مي دونستم دختر عموم هي اين رو مي كوبه توي سرم هر سال پا مي 

يران. مي اومده اشدم ميومدم ايران. منم ول كنش نيستم كه. اينقدر اينو بهش مي گم تا باالخره اعتراف كنه كه چرا ن

 در دلم به افكار خودم خنديدم. 

فردا صبح كه سامان اومد نيما هم با من به حياط آمد. نيما به سامان سالم كرد. سامان هم خيلي جدي و سرد جواب 

سالمش را داد. نيما جلو رفت، دستش را روي شانه او قرار داد و معذرت خواهي كرد. سامان متعجب نگاهش كرد. 

 من كه» اوگفت:« آقا سامان حاال شما كوتاه بيا.» نتظار معذرت خواهي از جانب او را نداشت. با سامان گفتم:اصالً ا

نيما لبخندي زد، دستش را جلو برد و به سامان « حرفي ندارم. باشه. اگه قرار به بخشيدن من باشه كه من بخشيدم.

سپس هر دو خنديدند. نه « مگه قهر بوديم؟» گفت: سامان خنديد، دستش را دست او گذاشت و« حاال آشتي؟» گفت:

ت. نيما اسمش را به او گف« اسمتون چيه؟» به روز پيش كه به خون هم تشنه بودند نه به امروز! سامان به نيما گفت:

 من هم جلو رفتم و باز هم« ديرتون مي شه. ديگه بهتره سوار شيد.» سامان سرش را تكان داد؛ سپس رو به من گفت:

ستاره خانوم. يه سوالي » در را باز كردم و سوار شدم. سامان در طي مسير به اين موضوع اشاره كرد و گفت: خودم

داشتم ازتون. جسارته ولي چرا االن دو روزه كه خودتون در رو باز مي كنيد و سوار مي شيد؟ احساس مي كنم جلوي 

كشيدم و سرم را پايين انداختم. بيشتر از جواب  از اين حرفش خجالت« نيما اين كار رو مي كنيد. درست فهميدم؟

دادن خجالت مي كشيدم. نمي دانستم بايد چه جوابي به او بدهم. مي گفتم مي خواستم غرورت جريحه دار نشه؟ اين 

سامان « كار بدي كردم؟» تفكر من بود. شايد او فكر ديگري داشت. چه مي كردم؟ به جاي جواب دادن، پرسيدم:

نه خانوم نه. كار بدي كه نكردي. فقط كنجكاو شدم بدونم چرا. مي خوام ببينم چي پيش خودت فكر  »خنديد و گفت:

اين سوالش يعني اين كه مي خواست مچم را بگيرد. چه بدجنسي بود اين سامان و من خبر نداشتم! واي توي « كردي.

آخه دلم نمي خواست جلوي نيما در :» چه موقعيت بحراني قرار داشتم. تصميم گرفتم صادقانه جوابش را دهم. گفتم

سامان زد زير خنده. دليل « رو برام باز كنيد. با خودم گفتم شايد جلوي نيما... خوب... غرورتون جريحه دار بشه.

عجب! پس اين طور بوده! ولي من چرا بايد » خنده اش را نفهميدم. فقط متعجب و پرسشگر به او نگريستم. او گفت:

شه؟ من كه كار بدي انجام نمي دم. من راننده شما هستم و اين وظيفه منه. در خدمت يه خانوم غرورم جريحه دار ب

در آن لحظه قند در دلم آب مي شد. از اين حرف « خوب و زيبا بودن كه عار نيست. تازه باعث افتخار هم هست.

ما ش» عادي باشم. فقط گفتم: هايش دلم ضعف رفته بود. ذوق زده شده بودم. اما سعي كردم خودم را كنترل كنم و

يعني شما نگران غرورم بوديد ستاره » و سرم را پايين انداختم. دوباره سامان با بدجنسي پرسيد:« لطف داريد.

چه هدفي داشت از پرسيدن اين سوال ها؟ مي خواست مچ گيري كند؟ با حالت قهر سرم را برگرداندم و « خانوم؟

عجب غلطي كردم اين كار رو كردم. اگر مي دونستم بابت اين » سوالش، گفتم: براي در رفتن از زير جواب دادن به

كارم مواخذه مي شم هيچ وقت اين كار رو نمي كردم. اصالً من از شما عذر مي خوام. ديگه پشت دستم رو داغ مي 
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 ؟ حرف بديقهر كرديد؟ آخه چرا» سامان متعجب از آينه به من نگاه كرد و گفت:« كنم كه به فكر كسي نباشم.

حاال كي گفت منظور خاصي داشتي؟ خودت رو لو « زدم؟ از سواالم ناراحت شديد؟ ببخشيد. من منظور خاصي نداشتم.

خواهش مي كنم ستاره خانوم. قهر نكنيد ديگه. » دادي آقا سامان. وقتي ديد هنوز در حالت قهر به سر مي برم، گفت:

از حالت بچه گانه اش خنده ام گرفت. او « باشه؟» ج كرد و گفت:نگاهش كردم. گردنش را كمي ك« ستاره خانوم...

سرم را باال دادم كه يعني نه. يعني من با سامان جونم قهر باشم؟ مگه مي « ديگه قهر نيستيد؟» خوشحال شد و گفت:

ند و كشه. دلم برايش ضعف مي رفت. قهرم هم ساختگي بود. فقط براي اين بود كه دوست داشتم سامان به من توجه 

نازم را بكشد. الهي قربونش برم. چه پسر ماهيه. وقتي رسيديم تشكر و خداحافظي كردم؛ اما سامان با صداي دل 

نشينش صدايم كرد. به طرفش برگشتم و منتظر شدم. اشاره كرد كه جلو بروم. من هم رفتم. او سرش را پايين 

حاال كي گفته تو منظور « بدي نداشتم. باور كنيد. بابت سواالم ازتون معذرت مي خوام. من قصد» انداخت و گفت:

بله. مي دونم كه شما آدم خيلي خوبي هستيد. مطمئنم كه » خاصي داشتي كه هي اين رو مي گي؟ لبخندي زدم و گفتم:

سرش را باال آورد و خنديد. واي كه چقدر ناز مي خنديد. سپس خداحافظي كرد و رفت. ايستادم « قصد بدي نداشتيد.

واي عجب دعايي كردم! « خدايا مي شه منو به سامان جونم برسوني؟» دور شدنش نگاه كردم. در دلم دعا كردم:و به 

به خودم آمدم و وارد مدرسه شدم. ظهر كه « بچه بدو برو تو. غلط زيادي هم نكن.» غلطاي زيادي. مغزم فرمان داد:

» اب داد:جو« پس بقيه كجان؟» ود. از او پرسيدم:به خانه برگشتم ديدم كسي خانه نيست. يعني فقط راضيه خانم ب

ان سرم را تك« مادرتون كه رفتن بيرون كار داشتن. پدرتون همم كه سركارن. مهموناتون هم رفتن بيرون بگردن.

دادم و به اتاق خودم رفتم. ساعتي بعد عمويم با خانواده اش برگشت. پايين رفتم، سالم و احوالپرسي كردم و 

نهار را در كنار هم خورديم. نيما با نگاه هايش مرا زير « بله.» عمويم كش دار جواب داد:« گذشت؟خوش » پرسيدم:

نظر داشت. مي خواستم بگم پسره پررو، خجالت نمي كشي يكسره نگاه مي كني. بشين غذاتو بخور. چرا يه بند زل 

. وقتي ديدم از رو نمي رود، سرم را بلند نمي دونم تو صورتم تغييري ايجاد شده يا اينكه شاخ درآوردم زدي به من؟

كردم و با اخم نگاهش كردم و دوباره سرم را پايين انداختم. فكر كنم متوجه شده بود؛ چون نگاهش را برگرفت. چه 

عجب حيا كرد! بعد از خوردن نهار عمو و زن عمويم برخاستند و به پذيرايي رفتند. من هنوز سر ميز نشسته بودم. 

 يعني بلند شو برو. نمي فهميد كه. انگار« ناهارتون رو خورديد؟» ده بود. نگاهش كردم و با طعنه گفتم:نيما هم خشكي

صد گفتم كه نمي فهميد. ديدم ق« بله بله خوردم.» كه تازه از خواب بيدار شده باشد، نگاهي به بشقابش كرد و گفت:

بلند شد و دنبالم آمد. ايستادم و با غيظ نگاهش  بلند شدن ندارد. من بلند شدم و از آشپزخانه خارج شدم. او هم

چته تو امروز؟ جوري نگام مي كني كه انگار بهت بدهكارم. وجودم رو سوراخ كردي امروز با » كردم. خنديد و گفت:

 »خواستم بروم كه با گرفتن بازويم نگهم داشت. عجب پررويي بود! حيا ميا سرش نمي شد. گفتم:« اين نگاه هات.

همانطور كه بازويم را گرفته بود مرا به سمت طبقه باال كشاند. چيكار داشت مي كرد؟ يعني چي اين  «ولم كن.

حركاتش؟ وقتي به طبقه باال رسيديم، در اتاقم را باز كرد و اشاره كرد كه داخل شوم. اما من با سماجت سر جاي 

معلوم هست چه غلطي داري » اتاقم برد. داد زدم:خودم ايستاده بودم. وقتي ديد با پاي خودم نمي روم، به زور مرا به 

اما او خنديد و خونسرد روي تختم نشست. درمانده « مي كني؟ يا همين االن از اتاقم مي ري بيرون يا جيغ مي زنم.

بي اختيار اشكم سرازير شد. بلند شد، روبه رويم ايستاد و  «چي از جون من مي خواي نيما؟ پاشو برو بيرون.» گفتم:

چه پررو! عزيز دلم؟! كم كم داشت پايش را از گليمش درازتر مي « گريه براي چيه؟ ستاره... عزيز دلم...:» گفت

چه حرفا! ستاره خوشگلم؟! نه مثل اين كه خيلي خودماني شده بود. با  «نبينم ستاره خوشگلم گريه كنه.» كرد. گفت:
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ش را دست« م باهات حرف بزنم. ستاره خواهش مي كنم.گريه نكن ديگه. مي خوا» انگشتش سرم را باال آورد و گفت:

كنار زدم و سريع از در بيرون رفتم. سپس به اتاق سينا رفتم و در را قفل كردم. سينا آرام روي تختش خوابيده بود. 

 نصداي بسته شدن در اتاقم را شنيدم. اما ديگر هيچ خبري از نيما نشد. آرام در را باز كردم و سرك كشيدم. امن ام

بود. باز هم به داخل اتاق رفتم و در را قفل كردم. روي زمين دراز كشيدم. همان جا هم خوابم برد. با صداي سينا از 

ختت فسقلي چجوري از ت» خواب پريدم. كنارم نشسته بود و صدايم مي كرد. بلند شدم، او را در بغل گرفتم و گفتم:

فته بودم، پايين رفتم تا سر و گوشي آب دهم. وقتي پايين رفتم، سپس همان طور كه او را در بغل گر« اومدي پايين؟

ديدم نيما تنها روي مبلي نشسته است. مشغول خواندن كتاب بود. وقتي مرا ديد نگاهي گذرا به من انداخت و دوباره 

تر  چه بهبه جهنم كه قهر كرده. اصالً» سرش را در كتابش فرو كرد. انگار كه با من قهر كرده بود. با خودم گفتم:

سپس به طرف آشپزخانه رفتم تا به سينا چيزي بدهم كه بخورد. وقتي داشتم برمي « ديگه از دستش خالص مي شم.

گشتم ديدم نيما باز هم به من توجهي نمي كند. شانه هايم را باال انداختم و از پله ها باال رفتم. حاال پسره فكر كرده 

يگه مزاحمم نمي شه. سينا را به اتاقش بردم، او را روي تخت نشاندم و چندتا ناراحت مي شم. آخيش، اصالً چه بهتر. د

اسباب بازي ريختم جلويش. بعد هم به اتاقم رفتم، كتاب درسي ام را برداشتم و دوباره به اتاق سينا رفتم و همان جا 

زد كه بروم و با او بازي كنم؛ درسم را خواندم. سينا هم در عالم خود مشغول بازي بود. فقط گاهي اوقات مرا صدا مي 

اما من برايش توضيح مي دادم كه بايد درس بخوانم. او هم دوباره سرش را به بازي اش گرم مي كرد. در كل بچه 

آرامي بود. زياد اهل گريه و شلوغ بازي نبود. من هم وقتي درسم تمام شد به سراغش رفتم و با او بازي كردم. چند 

 اش به آلمان بازگشتند. موقع خداحافظي نيما كمي با من سرسنگين بود.  روز بعد عمويم و خانواده

 فصل هفتم 

دو ماه گذشت و شد آخرهاي اسفند. چند روز ديگر عيد مي شد. پدرم خبر داد بود كه عمو محراب و خانواده اش 

بودند؟ چه شده بود؟ عادت  قصد دارند باز به ايران بيايند تا عيد آن سال را با هم به شمال برويم. خواب نما شده

داشتند سالي يك بار بيايند. حاال شد سالي دوبار؟ آره حتماً خواب نما شده بودند. آخرين روزي كه قرار بود از آن 

سال به مدرسه بروم، فوق العاده ناراحت بودم. نه براي مدرسه؛ بلكه براي نديدن سامان به مدت سيزده روز. برايم 

 طاقتش را نداشتم سيزده روز بدون اين كه حتي يك بار هم او را ببينم سر كنم. آخر چطور غيرقابل تحمل بود. اصالً

مي توانستم طاقت بياورم؟ طاقت دوري اش را نداشتم. از خدا كمك مي خواستم. پس از دقايقي سامان آمد. سالمي 

مي خواست از جا كنده شود.  كوتاه و مختصر داد، نگاهش را سريع از من بر گرفت و به سراغ ماشين رفت. قلبم

داشت پرپر مي زد از غصه. كارهاي سامان و حركاتش هم بيشتر عذابم مي داد. چرا اصرار داشت به من بي اعتنايي 

كند؟ شده بودم مثل يك مجسمه. هيچ حرفي نمي زد. حتي جواب سالمش را ندادم. رفتم و سوار ماشين شدم و او در 

كت كرد. انگار حال عادي نداشت. گاهي اوقات دنده را اشتباهي جا به جا مي را بست. سپس خودش سوار شد و حر

كرد. يك بار هم نزديك بود از پشت به يك ماشين ديگر بزند. من هم مثل يك مجسمه بست نشسته بودم و هيچ 

كرد. ن حرفي نمي زدم. قلبم داشت آتش مي گرفت. مشكل او چه بود؟ موقع برگشتن به خانه حتي يك بار هم نگاهم

حتي موقع خداحافظي. من هم با عصبانيت پياده شدم و در را هم محكم به هم كوبيدم. ديگر بدون اينكه سامان و 

عكس العملش را ببينم وارد خانه شدم. روي مبل نشستم و بغضم را رهانيدم. بلند بلند مي گريستم. مادرم وقتي 

ش گرفت. حرفي نزد؛ چون مي دانست كه گريه ام براي صداي گريه ام را شنيد، آمد كنارم نشست و مرا در آغو

قوي باش عزيز دلم. اين » چيست. پس از چند لحظه در آغوش مادرم آرام گرفتم. او روي سرم دست كشيد و گفت:
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جوري خودت رو نابود مي كني. من نمي دونم بايد باهات چيكار كنم تا اين دو هفته رو آروم بگذروني. كاري هم از 

نمياد. خودت بايد با احساست مبارزه كني. صبور باش دخترم. از خدا طلب صبر كن. دو هفته كه بيشتر دست من بر

نيست. اون دو هفته رو كه سامان براي دستش نتونست بياد يادت هست؟ يادته چقدر گريه كردي و گفتي نمي تونم 

سپس براي اين كه مرا به خنده « ته.طاقت بيارم. ولي ديدي كه تونستي. تا چشم بهم بزني اين دو هفته هم گذش

نه به اين كه قبالً براي اومدن عيد ذوق مي كردي و براي رسيدنش ثانيه شماري مي كردي نه حاال كه از » آورد، گفت:

« چون اون موقع...» سرم را بلند كردم. ناراحت و غمگين گفتم:« اومدنش ناراحتي و دوست داري زودتر تموم شه.

مي خواستم بگويم چون اون موقع ساماني وجود نداشت كه من عاشقش باشم؛ اما نگفتم؛ چون  ديگر ادامه ندادم.

بله مي دونم اون موقع ساماني وجود نداشت. » خجالت مي كشيدم. مادرم فهميد چه مي خواستم بگويم. چون گفت:

سر خودت مياري. ببين ولي ستاره من دلم نمي خواد تو اين قدر خودت رو اذيت كني. مي دوني داري چه باليي 

و مستأصل نگاهش كردم. ا« ستاره اگه بخواي به اين وضعيت ادامه بدي بعد از عيد ديگه نمي ذارم سامان رو ببيني.

سرم را تكان دادم كه يعني « پس بهم قول بده كه خودت رو كنترل كني و صبور باشي. قول مي دي عزيزم؟» گفت:

آفرين. حاال بلند شو برو دست و صورتت رو بشور » همراه با لبخندي گفت: بله. دستش را روي شانه ام قرار داد و

همين كار را كردم. به دستشويي رفتم و به صورتم آب « بريم نهار بخوريم. لباساتم عوض كن. پاشو خوشگلم پاشو.

اضر ميز ح سپس لبخند به لب سر« من مي تونم.» پاشيدم. سپس به خودم از داخل آينه نگاه كردم و محكم گفتم:

شدم. مادرم وقتي لبخندم را ديد خوشحال شد؛ اما جلوي راضيه خانم چيزي نگفت. سينا هم روي صندلي نشسته بود. 

مثل آدم بزرگ ها. لپش را كشيدم. دوباره لوس شد. مثل گربه هميشه خودش را لوس مي كرد. مادرم كمي به او غذا 

را كه خوردم بقيه غذاي سينا را من به او دادم نا مادرم بتواند مي داد و كمي هم از غذاي خودش مي خورد. نهارم 

راحت نهارش را بخورد. از ديدن سينا خنده ام مي گرفت. طوري غذا مي خورد كه همه به دور لبش مي گرفت. ريش 

و سيبيل درآورده بود. دستمالي برداشتم و دور لبش را پاك كردم. بعد از خوردن نهار سه نفري براي ديدن 

لويزيون از آشپزخانه خارج شديم. سينا هم مثل ما روي مبل نشسته بود و به تلويزيون چشم دوخته بود. حاال انگار ت

مي فهميد چي به چي است. دو روز قبل از عيد عمو محراب و خانواده اش به ايران آمدند. نيما خوش تيپ تر از قبل 

گه دي» رم با من احوالپرسي كرد. سپس آهسته زمزمه كرد:به نظر مي رسيد. تحويلش نگرفتم؛ اما او جلو آمد و گ

» او گفت: «اين قدر به من نگو كوچولو. من كوچولو نيستم.» آهسته و با غيظ گفتم:« نبينم بداخالقي كني كوچولو.

 تعارف پدر و مادرم به بحثمان خاتمه داد. « ظاهرت كه اين رو نشون نمي ده.

ماده شديم. مي خواستيم تحويل سال را شمال باشيم. از راضيه خانم هم دعوت صبح روز بعد براي رفتن به شمال آ

كرده بوديم تا به همرا شوهرش با ما بيايد؛ اما او نپذيرفت و كلي تشكر كرد. من كامالً آماده و در حياط منتظر بودم. 

الم خود مرا از ع« ر مي كني؟كجا سي» چشمم به ماشين مادرم افتاد. قلبم تير كشيد. كجايي سامانم؟ نيما با گفتن:

چشمم رو ماشين » گفتم:« ماشين مامانت چي داره كه محوش شدي؟ تا حاال نديده بوديش؟» بيرون كشيد. ادامه داد:

نيمي از وسايل را در ماشين پدرم و نيمي را هم در ماشين مادرم « آره فهميدم.» گفت:« بود. افكارم جاي ديگه اي بود.

اشين مادرم عمو محراب شد و پدرم هم در ماشين خودش. نيما و مرجان خانم با عمويم بودند، قرار دادند. راننده م

من و مادرم و سينا هم با پدرم. پدرم جلوتر حركت كرد چون با جاده آشنايي بيشتري داشت. از تهران كه دور شديم 

صحبت مي شد. سينا خوابيده بود.  پدرم ضبط را روشن كرد تا از سكوت ماشين بكاهد. مادرم هم گه گاهي با او هم

من هم سرم را روي صندلي گذاشته بودم و به عالم خود فرو رفته بودم. داشتم براي سامان پرپر مي زدم. قلبم به 
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شدت بي قراري مي كرد. مثل اين كه بدجوري به سامان وابسته شده بود. مادرم اجازه نداد بيشتر از آن در خياالت 

گرسنت نيست؟ صبحانه هم زياد نخوردي. » دانست كه دارم به سامان فكر مي كنم. او گفت: خودم باشم. چون او مي

سرم را تكان دادم كه يعني بله. مادرم ساندويچي را به دستم داد. من هم آن را خوردم. به موقع « يه چيز بدم بخوري؟

بودم. در بين درختان بلند و تنومند و  گرسنه بودم. جاده شمال بسيار زيبا بود و من محو آن شده بود؛ چون واقعاً

طبيعتي سرسبز و زيبا چهره سامان را مي ديدم. چه مجنوني شده بودم من! دوري اش عذابم مي داد. سعي مي كردم 

به لحظه هاي قشنگمان فكر كنم. حركاتش در روز آخر برايم سوال برانگيز شده بود. چرا نگاهش را از من برمي 

ه احساسش شوم؟ مثالً اگر مي شدم چه مي شد؟ چه اصراري داشت احساسش را از من گرفت. نمي خواست متوج

پنهان كند؟ نمي دانست با اين كارش قلبم را به آتش مي كشد؟ بعد از ظهر به شمال رسيديم. روز اول را در هتل 

مه دور هم روي سفره گذرانيدم. روز تحويل سال را در وياليي بوديم كه پدر و عمويم با هم اجاره كرده بودند. ه

هفت سيني كه به كمك هم چيده بوديم، نشسته و منتظر تحويل سال بوديم. وقتي سال تحويل شد، روبوسي ها شروع 

شد. عمويم به من و سينا عيدي داد. سپس دوباره نشستيم. اين بار نيما كنار من نشست. ديگر بداخالقي نكردم. وقتي 

 قربون دختر عموي» رم را پايين انداختم. نيما آهسته نزديك گوشم گفت:نشست نگاهي گذرا به او انداختم و س

مي خواستم جيغ بكشم. پررويي تا اين حد؟ اگر سامان اين حرف را زده بود خودم را برايش قرباني « خجالتيم برم.

ون نمي خواستم مي كردم؛ اما قربان صدقه رفتن هاي نيما حرصم را درمي آورد. به هر حال به روي خودم نياوردم. چ

 و در ذهنم برايش« بعداً به حسابت مي رسم آقا نيما.» آن روز قشنگ را به كام هردويمان تلخ كنم. با خودم گفتم:

خط و نشان كشيدم. خالصه آن روز به خوبي تمام شد. روز دوم عمو محراب گفت كه در ويال نمانيم و براي گردش 

اي كاش  »دريا راند. پياده شدم و كنار دريا ايستادم. با خودم فكر كردم:بيرون برويم. همه پذيرفتيم. پدرم به سمت 

نيما آمد كنار دستم دست به سينه رو به دريا ايستاد. نه مثل اين كه « االن سامان اين جا بود. ولي حيف كه نيست.

چرا  »بي ربط گفتم:« از بچگي عاشق دريا بودم.» دست بردار نبود. هيچ عكس العملي از خودم نشان ندادم. او گفت:

من كي » رو به من شد و در حالي كه اخم هايش را درهم كرده بود، پرسيد:« اين قدر اداي اروپايي ها رو در مياريد؟

» فتم:گ« نه كه نمي دونم. تو بگو تا بدونم.» گفت:« يعني خودتون نمي دونيد؟» گفتم:« اداي اروپايي ها رو درآوردم؟

مي  ناراحتت» نيما خنديد و دوباره رو به دريا شد. سپس گفت:« حت بهم دست مي زنيد.خوب منظورم راحتيتونه. را

و ديگه  »در ادامه حرفش گفتم:« باشه. ديگه از من نخواهي ديد. ديگه بهت دست نمي زنم.» تأييد كردم. گفت:« كنه؟

سر سفره زديد. قربون دختر  از همون هايي كه ديروز» گفتم:« كدوم حرف ها؟» پرسيد:« هم از اون حرف ها نزنيد.

« اين رو ديگه قول نمي دم.» ديگر ادامه ندادم. يعني بقيه اش را خودت بفهم. دوهزاري اش افتاد. گفت:« عموي...

سپس به سمت بقيه كه كمي دورتر كنار دريا نشسته بودند، به راه افتاد. نگاهي غضبناك به او كردم و من هم به 

ي بهش نمي گفت چرا اين قدر بهش مي چسبي و ولش نمي كني؟ انگار هيچ كس سمت آن ها رفتم. آخه چرا كس

مخالفتي نداشت. حتي مادرم. راستي چرا؟ چرا كسي چيزي بهش نمي گفت؟ البته مي ديدم كه مادرم خيلي دقيق مرا 

؟ واي ديوانه شدم. زير نظر دارد؛ اما حرفي نمي زد. يعني مالحظه مي كرد؟ مالحظه چه كسي را؟ اصالً مالحظه الزم بود

كنار بقيه نشستم و من هم به تبعيت چشم به دريا دوختم. باد شديدي مي وزيد. لباس هاي همه را به بازي گرفته 

بود. من روسري ام را محكم گرفته بود تا باد آن را نبرد. زن عمويم هم شالش را محكم چسبيده بود. اما چادر كش 

مي شد. اي كاش من هم چادر داشتم تا مثل او راحت به تماشا مي نشستم. دار مادرم مانع كنار رفتن روسري اش 

ساعتي بعد چند قطره باران بر روي صورتم ريخت. پس از چند لحظه باران شدت گرفت. همه به گوشه اي مي رفتند 
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م م. وقتي ديديتا از خيس شدن در امان بمانند. ما هم سوار ماشين شديم و دقايق باراني را در خيابان ها سپري كردي

« مياد؟ از خيس شدن بدتون» باران خيال بند آمدن ندارد، به ويال برگشتيم. وقتي به ويال رسيديم عمو محراب پرسيد:

تو اين موقع سال اينجا معموالً بارون مياد. اگه بخوايم از بارون فراري باشيم » پرسيديم كه منظورش چيست. او گفت:

جا رو بگرديم. زير بارون بودن هم صفايي داره. از خيس شدن نترسيد. فوق فوقش  تا سيزده بدر هم نمي تونيم هيچ

نظرش را پذيرفتيم. راست « چتر مي خريم. در ضمن لباس گرم هم مي پوشيم تا سرما نخوريم. حاال نظرتون چيه؟

عد نبود. از روز بمي گفت. من كه شخصاً دوست داشتم زير باران بمانم. تازه اگر چتر هم مي خريديم ديگر مشكلي 

گردشمان را آغاز كرديم. به جاهاي ديدني مي رفتيم. البته همه جاي شمال ديدني و سرسبز است. شمال بهشت 

 ايران است. خيلي زيباست. 

 فصل هشتم

روز پنجم را در ويال به سر برديم. من داخل يكي از اتاق ها استراحت مي كردم. ديدم پدر و مادرم به اتاقم آمدند. 

مادرم نگران نگاهم كرد. از نگاهش فهميدم كه بايد خبري شده باشد. دوباره سوالم « چي شده؟» لند شدم و پرسيدم:ب

هيچي بابا. چرا نگران » را تكرار كردم اين بار با نگراني. پدرم كه خونسرد و آرام بود همراه با لبخندي جواب داد:

م نشست. پدرم هم كنار دستم نشست. منتظر بودم تا مادرم روي صندلي كنار تخت« شدي؟ نترس چيزي نيست.

انگار  «امروز واسه دختر خوشگلم خواستگار اومده.» بگويند قضيه چيست. پدرم ابتدا دقيق نگاهم كرد؛ سپس گفت:

قلبم آتش گرفت. دوباره خون به مغزم دويد و پاهايم يخ كرد. دستانم شروع به لرزش كرد. پدرم كه از هيچ چيز 

چي شده دخترم؟ چرا يهو از اين رو به اون رو شدي؟ نگفتم مي خوان خداي ناكرده اعدامت » ، گفت:خبر نداشت

ث كرد؛ كمي مك« غريبه نيست. آشناست.» گفت:« كي هست حاال؟» پرسيدم:« كنن كه. گفتم برات خواستگار اومده.

تم. بغضي گراني به مادرم نگريسبا چشماني گرد شده به او نگريستم. سپس با ن« خواستگارت نيماست.» سپس گفت:

در گلويم نشست كه هر آن انتظار تركيدنش مي رفت. سرم را پايين انداختم. بي اختيار اشكم سرازير شد. مادرم 

آمد طرف ديگرم نشست و در آغوشم گرفت؛ چون مي دانست گريه ام براي چيست. واي خدايا چه بايد مي كردم؟ 

مگه خواستگارم گريه داره؟ برم بهشون » اشت متعجب به من مي نگريست گفت:من نيما را نمي خواستم. پدرم كه د

و لبخندي به لب آورد. خبر نداشت از قلب عاشقم. نمي دانست  «بگم دختر من پنج ساله ست هنوز واسش زوده.

لبم در قعشق به سامان وجودم را پر كرده است. نمي دانست قلبم در سينه ام به عشق سامان مي تپد. نمي دانست 

فقط به روي سامان باز شده است. پدرم از هيچ چيز خبر نداشت و من مانده بودم چه بگويم. خدايا خودت كمكم كن. 

 «ببخشيد بابايي ولي من االن قصد ازدواج ندارم.» سر بلند كردم و اشك هايم را پاك كردم. سپس به پدرم گفتم:

وقتي كنكور قبول شدي و به سالمتي رفتي دانشگاه عروسي. نگران اين حاال كو تا ازدواج؟ االن فقط عقد. » پدرم گفت:

ابتدا نگاهي به مادرم انداختم؛ سپس محكم « موضوع نباش. فقط االن اين رو بهم بگو كه تو نيما رو دوست داري يا نه؟

ه، ه، هم خوش تيپچرا؟ ولي نيما پسر خوبيه. هم درس خونده س، هم با ادبه، هم با شخصيت» پدرم گفت:« نه.» گفتم:

 همه اين ها كه گفتين» گفتم:« تازه از همه مهمتر آشناست. ديگه االن نمي شه به غريبه ها اعتماد كرد. آخه چرا نه؟

تصميم عجوالنه نگير. » پدرم گفت:« تو يه جوب نمي ره. درست. ولي من نيما رو دوست ندارم. آب من با اون اصالً

مادرم « ه؟نظر تو چي» سپس رو به مادرم گفت:« فكراتو بكن، سبك سنگين كن بعد.فعالً وقت جواب دادن نيست. اول 

چيزي شده؟ يعني منظورم اينه كه چيزي هست كه به » نمي دانست چه بايد بگويد. پدرم كمي نگاهش كرد و گفت:

اره؟ آره ست» مستأصل به مادرم نگريستم. پدرم وقتي ديد مادرم جواب نمي دهد به من گفت:« من نگفته باشين؟
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چيزي هست كه از من پنهانش كرده باشين؟ چون وقتي بهت گفتم خواستگار اومده گريه كردي. خواستگار كه گريه 

نداره. فوق فوقش خجالت داره، نگراني داره؛ ولي گريه نداره. اونم اين جوري. بگو ببينم چي رو داري از من مخفي 

انستم چه بايد بگويم. پدرم منتظر جواب بود و من مردد براي جواب بدجوري در تنگنا قرار داشتم. نمي د «مي كني؟

به من بگيد چي شده؟ چرا هردوتون » دادن. دوباره به مادرم نگاه كردم و سرم را پايين انداختم. پدرم به مادرم گفت:

ه... ستاره نكن ببينم» بعد مثل اين كه انگار چيزي در ذهنش جرقه زده باشد، گفت:« ساكتيد؟ حرف بزنيد ببينم...

ديگر هر آن آب مي شدم. پدرم « آره؟» سپس موشكافانه نگاهم كرد و پرسيد:« ببينمت... نكنه كس ديگه اي رو...

سريع سرم را باال گرفتم و به همان سرعت « كه اين طور. حاال بگو ببينم كي هست؟» سرش را تكان داد و گفت:

ديگر خودم هم كالفه شده بودم. چقدر خجالتي بودم و خودم خبر دوباره پايين انداختم. چقدر خجالت مي كشيدم! 

نداشتم! ديگر واقعاً مانده بودم كه چه بگويم. خدايا چي مي شه اگه بگم سامان رو دوست دارم؟ يعني چه عكس 

 و العملي نشون مي ده؟ مغزم در حال منفجر شدن بود. پدرم دوباره كنارم نشست. چانه ام را با انگشتش باال آورد

مثل اين كه چاره اي جز اقرار نداشتم. « بگو ببينم اين پسر خوش شانس كيه كه دل دختر ما رو برده؟ هان؟» گفت:

ن كه م» دل را به دريا زدم تا قلبم را كه در حال بيرون زدن بود، آرام كنم. غير مستقيم قضيه را فاش كردم. گفتم:

پدرم درحالي كه حالت متفكر به خود گرفته بود تا به ياد آورد، « طي اين مدت با يه پسر بيشتر سر و كار نداشتم.

 تأييد كردم. از مادرم« آره ستاره؟ سامان؟» دوباره سرم را كه پايين بود باال آورد و پرسيد:« سامان؟» ناگهان گفت:

اب مادرم جو «پس چرا به من نگفتيد؟» مادرم هم تأييد كرد. پدرم بلند شد و گفت: «تو هم خبر داشتي؟» پرسيد:

چرا ستاره؟ اگه دوستش داشتي از همون اول » پدرم رو به من گفت:« چيزي ندوني. ستاره اصرار داشت كه فعالً» داد:

ته. خيلي وق» مادرم به جاي من جواب داد:« بايد بهم مي گفتي. ببينم حاال از كي احساس مي كني كه دوستش داري؟

يعني من اين » م دوباره كنارم نشست. دستش را روي شانه ام قرار داد و گفت:پدر« از همون اوايل كه اومد.تقريباً 

نه... نه باباجون. به خدا اين جوري نيست. آخه هنوز چيزي معلوم » دلم گرفت. گفتم:« قدر برات نامحرم بودم ستاره؟

اده ام اشك سر راه افت« ه...نبود كه من بخوام بهتون بگم. من با خودم درگير بودم. احساسم رو نمي شناختم. وگرنه ك

حاال گريه نكن. چقدر تو گريه مي كني. خسته نشدي كوچولو. » دوباره سرازير شد. پدرم در آغوشم گرفت و گفت:

لند شد و ب« حاال كه فهميديد نظرتون چيه؟» سپس نوازشم كرد. گفتم:« ستاره خندون بابا بايد اين قدر گريه كنه؟

واب من به ولي تكليف نيما معلومه. ج» گفتم:« دم. اول بايد تكليفمون با نيما معلوم بشه.فعالً نمي تونم نظري ب» گفت:

 «اين قدر زود تصميم نگير. ياز نيما فاميله و با نسبت بهش آشنايي بيشتري داريم. اما سامان نه.» پدرم گفت:« او نه اِ.

وزم مي خوب بله. هن» گفت:« دوستش داريد؟ ولي شما كه گفته بوديد اون پسر خيلي خوبيه و شما هم خيلي» گفتم:

گم. ولي ستاره ازدواجه. الكي كه نيست. پدر سامان همكارمه و مرد خوبيه. خودشم چند بار ديده بودم. فقط همين. 

:» پدرم برگشت و گفت« باالخره چي مي شه بابا؟» سپس به سمت در رفت. گفتم: «چيز ديگه اي ازشون نمي دونم.

چيزي بهشون نمي گم. تازه اگه تو سامان رو دوست داشته باشي فايده اي نداره. مگه اون خودش فعالً هيچي. من 

خوب. ما هم كه نمي تونيم » سرم را باال دادم. پدرم ادامه داد:« اومده جلو؟ مگه اون خودش گفته كه دوست داره؟

داشته باشه پا پيش مي ذاره. ما نمي چيزي بهش بگيم. پس فعالً نيما رو رد نمي كنم. سامان هم اگه تو رو دوست 

 اين را گفت و رفت. « تونيم كاري بكنيم.

سپس او هم از اتاق خارج شد. من ماندم و « آره راست مي گه. سامان كه تا حاال هيچ كاري نكرده.» مادرم گفت:

رد و حسابي نگاهم مي ك افكارم. حق داشتند. سامان تا حاال حتي به من ثابت هم نكرده بود كه دوستم دارد. نه درست
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و نه چيزي مي گفت. در ضمن من هم مطمئن نبودم كه دوستم دارد. پس چه بايد مي كردم؟ قلبم به هيچ عنوان 

رضايت نمي داد عشق سامان را از خودش دور كند. ولكنش نبود. مغزم فرماني كامالً متناقض صادر مي كرد و مي 

هوده است. شايد او اصالً مرا دوست نداشت و عشق من يك طرفه گفت كه دل خوش شدن داشتن به عشق سامان بي

بود. نمي توانستم عشق سامان را از قلبم بيرون كنم. كسي حريف قلبم نبود. حتي رئيسش كه مغزم بود. نيما هم پسر 

به اين  خوبي بود؛ اما الزمه يك زندگي مشترك در وهله اول عشق است كه من نسبت به او نداشتم. يعني مي شد بعداً

عشق برسم؟ مي شد بعداً عشق نيما جايگزين عشق سامان شود؟ مگر يك آدم چند بار عاشق مي شود؟ افكارم 

داشت مغزم را منفجر مي كرد. رويم هم نمي شد پايين بروم. اما تصميم گرفتم خونسرد و آرام به طبقه پايين بروم و 

ين كار را هم كردم؛ اما نيما برعكس من بود. كامالً مشتاق. با طوري وانمود كنم كه من از هيچ چيز خبر ندارم. كه هم

ذوق و هيجان نگاهم مي كرد. ظاهرش اين طور نشان مي داد كه دل تو دلش نيست. اما در باطنش چه خبر بود، اهلل 

انم اعلم. البته خيلي وقت ها ظاهر حكايت از وضع درون دارد. به هر حال... به چشمانش نگاه نمي كردم تا بتو

خونسردي ام را حفظ كنم. بنابراين نمي توانستم درست سر از احوالش دربياورم و اصالً تالشي هم نمي كردم. برايم 

مهم نبود چه احساسي به من دارد. فقط احساس يك نفر برايم مهم بود و بس. پدرم روي مبلي نشسته بود و كامالً در 

وضعيت من فكر مي كند. مادرم و مرجان خانم هم داشتند آرام با هم افكار خود غوطه ور بود. معلوم بود كه دارد به 

صحبت مي كردند. عمويم و نيما هم زل زده بودند به من. داشتم زير نگاه هايشان آب مي شدم. سرم را پايين 

االخره ب انداخته بودم و با انگشتانم بازي مي كردم. از اين كه به طبقه پايين آمده بودم فوق العاده پشيمان بودم.

پدرم از دنياي خود « مهران جان، باالخره ما بيايم خواستگاري يا نه؟» عمويم سكوت را شكست و به پدرم گفت:

ديگر  «واال چي بگم. نظر ستاره برام مهمه كه اونم...» بيرون آمد. ابتدا نگاهي به من انداخت؛ سپس به عمويم گفت:

متعجب به من نگاه مي كرد. عمويم روي مبل جا به جا شد و با تعجب  ادامه نداد. از ادامه حرفش وحشت داشتم. نيما

و خوب فرصت بدبد فكراش» سپس به من نگاه كرد. من حرفي نزدم. پدرم گفت:« يعني ستاره ناراضيه؟!» پرسيد:

وون ج اون كه بله. بهش فرصت مي ديم. منتهي اول ما به طور رسمي بيام خواستگاري، اين دو تا» عمويم گفت:« بكنه.

بيشتر با هم آشنا بشن، بيشتر همديگر رو بشناسن، بعد. اونوقت ستاره خانوم تا هروقت دلش خواست فكر كنه. 

باشه. » پدرم نمي دانست چه جوابي بايد دهد. مردد بود. من مرددش كرده بودم. كمي جابه جا شد و گفت:« قبول؟

 مگه نشنيدي عموت چي» نگاه كردم. پدرم به من گفت:يكدفعه سر بلند كردم و نگران به پدرم « من حرفي ندارم.

آره ستاره جون. االن وقت جواب دادن نيست. مي دونم » مرجان خانم گفت:« گفت؟ تو فرصت فكر كردن زياد داري.

االن چه حالي داري. منم وقتي بهم گفتن برام خواستگار اومده كلي نگران شدم و حتي گريه كردم. اما بعد كم كم با 

ديگر ادامه نداد و با لبخندي به عمويم نگريست. عمويم كه داشت با لبخندي فراخ به او « آشنا شدم ديگه...عموت 

همه به غير از زن عمويم خنديدند. او داشت با « آره ديگه... عاشقم شد و ديگه ول كن نبود حاال.» مي نگريست، گفت:

باز  و« خانوم من تسليم. دعوام نكن لطفاً.» د و گفت:اعتراض به عمويم مي نگريست. عمويم دست هايش را باال بر

همه خنديدند. شايد اگر سامان نبود اين قدر فكرم مغشوش نبود و راحت تر با اين قضيه كنار مي آمدم؛ موضوع اين 

بود كه من به كس ديگري عالقه داشتم. اين موضوع را هم نمي توانستيم به آن ها بگوييم. چون خود سامان هيچ 

مي نكرده بود. هيچ ابراز عالقه اي هم نكرده بود. پس منطقي نبود به خاطر او نيما را رد كنيم و اين بيشتر مايه اقدا

عذابم بود. تمام درها را به روي خود بسته مي ديدم. كامالً گيج بودم. نمي توانستم تصميم بگيرم. قدرت فكر كردن 

ده بودم و نتيجه نگرفته بودم ديگر خسته شده بودم. فكرم به هيچ را از دست داده بودم. از بس كه به مغزم فشار آور
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جايي نمي رسيد. بدجوري تحت فشار بودم. دست به دامن خدا شدم تا الاقل او به من آرامش دهد و كمكم كند. از او 

ا نياز بخواستم كه راهي جلوي پايم قرار دهد. وضو گرفته بودم و سر سجاده نشسته بودم. مشغول درددل و راز و 

خدا. اشكم به شدت روان بود. در تصميم گيري درباره اين موضوع ناتوان بودم. سرم را روي مهر قرار دادم و از ته 

دل گريه كردم. نمي دانم صدايم بيرون رفته بود يا نه؛ چون مادرم به اتاقم آمد و از من پرسيد كه چه شده است. 

چي شده ستاره؟ خداي » ادم و درمانده گريستم. مادرم پرسيد:حرفي نزدم و فقط سرم را روي سينه اش قرار د

ناكرده مگه آدم مرده كه داري اين جوري گريه مي كني؟ بابا واست خواستگار اومده. اصالً تو نمي خواد به هيچي 

و ر فكر كني و اين قدر خودت رو اذيت كني. من و پدرت به جاي تو فكر مي كنيم و نتيجه رو بهت مي گيم. خالصه تو

در جريان قرار مي ديم تا اين جوري كمكت كرده باشيم كه راحت تر بتوني تصميم بگيري. ولي ببين دختر خوبم، 

اين اصالً منطقي نيست كه واسه سامان نيما رو رد كني. ستاره نيما پسر خيلي خوبيه. سامان هم كه اصالً هيچ ابراز 

م باعث شده كه نتونم تصميم بگيرم. اگه سامان حتي فقط يه بار مي دونم مي دونم. همين ه» گفتم:« عالقه اي نكرده.

:» مادرم نوازشم كرد و گفت« بهم گفته بود كه دوستم داره االن وضعم اين نبود و مي تونستم راحت نيما رو رد كنم.

موقع نظرت  اونحاال نمي خواد زياد بهش فكر كني. بذار اول رسماً بيان خواستگاري، بيشتر با هم آشنا بشين شايد تا 

اشكم را پاك كردم و سر بلند كردم. حرف مادرم عاقالنه « عوض شد. شايد هم اصالً تا اون موقع سامان يه كاري كرد.

 بود. او پس از اين كه از من قول گرفت تا زياد فكر نكنم و خودم را اذيت نكنم، از اتاق بيرون رفت. 

درم و عمويم در حياط قدم مي زدند و حرف مي زدند. مادرم و مرجان من هم سجاده ام را جمع كردم و پايين رفتم. پ

خانم هم در آشپزخانه مشغول گفتگو شدند. نيما هم پشت به من كه هنوز ايستاده بودم، رو به تلويزيون نشسته بود 

ه لب بو داشت فيلم مي ديد. انگار سنگيني نگاهم را احساس كرده بود؛ چون برگشت و نگاهم كرد. سپس لبخندي 

رفتم و روي مبل ديگري نشستم. سپس به « حاال چرا اون جا وايستادي؟ بيا بشين خسته مي شي.» آورد و گفت:

تلويزيون چشم دوختم. ديدم نيما ديگر به تلويزيون نگاه نمي كند. انگار من فيلم سينمايي بودم. بدون اين كه 

يد و نيما خند« داريد فيلم مي بينيد ديگه؟» گفتم: نگاهش كنم، همان طور كه چشم در تلويزيون داشتم، با طعنه

« ابداً. »ابروهايش را باال داد و گفت:« پس دروغگو هم هستيد.» برگشتم و نگاهش كردم و گفتم:« آره ديگه.» گفت:

حن چند با ل« نه.» كمي دستپاچه شدم؛ اما به روي خود نياوردم و گفتم:« گريه كردي؟» سپس دقيق نگاهم كرد و گفت:

هنوز هم تو كار شما و » پرسيد:« ابداً.» من هم مانند خودش گفتم:« پس دروغگو هم هستي؟» لحظه پيش من گفت:

خوشم نمياد اين جوري خطابم مي كني. از شما و افعال جمع بيا بيرون. » گفت:« چطور مگه؟» پرسيدم:« افعال جمعي؟

ما. درضمن من پسر عموت هم هستم خانوم خانوما. اگه يادت رفته دوباره يادآوري كنم كه اسم من نيماست نه ش

عمداً رسمي حرف مي زدم تا احساس صميميت به او دست ندهد. « پس لزومي نداره اين قدر رسمي حرف بزني.

چيزي نگفتم و دوباره به تلويزيون نگاه كردم. نيما آرنجش را روي زانويش قرار داد، سنگيني خود را روي آن ها 

دستانش را در هم « چي؟» سريع نگاهش كردم، اخم هايم را توي هم كردم و گفتم:« تره بي ادب.دخ» انداخت و گفت:

مگه  »پرسيدم:« خيلي بي ادبي. اصالً با من درست برخورد نمي كني. خيلي بي رحمي ستاره.» قالب كرد و گفت:

هست. مي خواي بخواه نمي  اصالً همينيه كه» بعد يك دفعه بلند شدم و با غيظ گفتم:« چجوري برخورد مي كنم؟

چرا ناراحت شدي حاال؟ بابا من منظوري نداشتم. بيا » سپس قصد رفتن كردم. او بلند شد و گفت:« خواي هم نخواه.

اما من گوش ندادم و به طبقه باال رفتم. نيما هم داشت دنبالم مي آمد؛ اما وارد شدن پدر و عمويم « بشين خانم لجباز.

ان ايست داد. من هم نفس راحتي كشيدم و به اتاق رفتم. بعد از ظهر بود و هوا هم بسيار از در ورودي به او فرم
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دلگير. ابري بود و نم نم باران مي باريد. روي تخت دراز كشيده بودم. از پنجره آسمان را مي ديدم. بغضي بر گلويم 

 آن بغض دست بردار نبود. دلم مي نشسته بود و راه گلويم را مسدود كرده بود. نشستم و نفس عميقي كشيدم؛ اما

خواست من هم با آسمان اشك مي ريختم. من دور از سامان در گوشه اي از كشور داشتم پرپر مي زدم. نگاهي به 

يعني اونم االن داره به من فكر مي كنه؟ يعني اونم به ياد من هست يا فقط منم كه » آسمان انداختم و با خودم گفتم:

برم؟ االن كجاست؟ چيكار داره مي كنه؟ رفته مسافرت؟ داره واسه خودش خوش مي  دارم از دوريش رنج مي

گذرونه؟ خوب بگذرونه. من كه حسود نيستم. من شادي اون رو مي خوام. اگه اون شاد باشه منم شاد مي شم. خوش 

د. لبقم چنگ زدرد دوري اش بر ق« بگذرون سامان عزيزم. هرجا كه هستي خوش باش. فقط به فكر منم باش. باشه؟

باالخره بغضم تركيد و من خالص شدم. بي صدا اشك مي ريختم تا كسي صدايم را نشنود. آن قدر مظلومانه مي 

گريستم كه اگر كسي مرا مي ديد دلش به حالم ريش مي شد. خدايا تو دلت برام نمي سوزه؟ من تا كي بايد زجر 

ي كاش عاشق مي شدم منتهي عشقم يك طرفه نبود. من بكشم؟ اين عشق يك طرفه بدجوري داره اذيتم مي كنه. ا

كه اولين بارمه دارم طعم عشق رو مي چشم خدايا ببخشيد، خيلي هم ببخشيد؛ ولي حقم نبود يك طرفش كني. عشق 

دوطرفه نصيبم مي كردي. خدايا ببخش اين سوال رو مي پرسم ولي چرا اين عشق يك طرفه رو در دامن من قرار 

؟ يعني من موفق مي شم؟ موفق مي شم سربلند ازش بيام بيرون؟ ولي اين كه دست من نيست. دادي؟ يه آزمايشه

دست سامانه. اون اگه بهم ابراز عالقه كنه همه چي درست مي شه. ولي نه؛ شايد قراره خودم تنهايي از پسش بربيام. 

نده ست. خدا كنه آخرش وصال باشه يعني شكست مي خورم و سامان اصالً بهم ابراز عالقه نمي كنه؟ واي نه. اين كش

نه جدايي. خدايا خودت كمكم كن. باران شدت گرفته بود؛ اما اشك من بند آمده بود. سقف خانه بر اثر فرود آمدن 

قطرات باران صدا مي داد. سقف شيرواني. بلند شدم، كنار پنجره ايستادم و همراه با لبخندي به تماشاي باران مشغول 

حساس كردم كسي پشت سرم ايستاد. نمي دانستم كيست؛ ولي صداي نفسش مردانه بود. شدم. دقايقي بعد ا

برگشتم و نيما را پشت سرم ديدم كه داشت با لبخندي به من مي نگريست. جلو آمد و كنارم رو به پنجره دست به 

از من  »م. باز پرسيد:تأييد كرد« بارون رو دوست داري؟» سينه ايستاد. براي اين كه سر صحبت را باز كند، پرسيد:

پس از چند لحظه مكث « خدا رو شكر كه نيستي.» گفت:« چرا بايد دلخور باشم؟» نگاهش كردم و گفتم:« دلخوري؟

« داري؟ منو دوست» آرام و ماليم پرسيد:« بپرس.» گفتم:« ستاره يه سوالي بپرسم راستش رو بهم مي گي؟» پرسيد:

و نگريستم. او هم به طرفم برگشت و منتظر جواب شد. سرم را پايين سريع برگشتم و با چشماني گرد شده به ا

انداختم. داشتم مي مردم از خجالت. جواب سوالش را ندادم. جوابي هم نداشتم كه بدهم. چون تنها كسي را كه 

المت سكوت ع» دوست داشتم و عشقش در قلبم خانه كرد بود، سامان بود. نه كس ديگر. وقتي ديد ساكتم، گفت:

باره دو« ولي اين سكوت عالمت رضا نبود.» چي چي رو؟ چي واسه خودش تصميم مي گرفت؟ سريع گفتم:« ضاست.ر

قلبم فرمان داد تا همه چيز را بريزم بيرون و به او بگويم « پس عالمت چي بود؟ خجالت؟» دست به سينه شد و گفت:

م داشت باز مي شد؛ اما مغزم فرمان سكوت داد. كه دوستش ندارم. به او بگويم كه فقط سامان را دوست دارم. دهان

ولو. نمي خوب جوابم رو بده كوچ» قلبم عصباني شد و شروع كرد به تند تند كوبيدن. نيما از انتظار خسته شد و گفت:

تپش قلبم داشت آزارم مي داد. با صدايي لرزان « خواد خجالت بكشي. مي خوام بدونم دوستم داري يا نه. همين.

ن وقت جواب دادن به اين سوال نيست. خواهش مي كنم فعالً منتظر جواب اين سوال نباش. نيما يك كم اال» گفتم:

باشه. هرچي تو بخواهي. فعالً صبر مي كنم تا بيشتر فكراتو بكني. ولي ستاره اين رو بدون كه... » گفت:« منو درك كن.

نيما؟ چرا عاشقم شدي؟ چرا عاشق كسي شدي كه حرفش چون پتكي بر سرم فرود آمد. آخه چرا « كه من... عاشقتم.
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دوستت نداره؟ چرا عاشق كسي شدي كه از عشقش مطمئن نيستي؟ درست مثل من. من مي دونم عشق يك طرفه 

چه دردي داره. ولي نيما باور كن كاري از دست من ساخته نيست. قلبم جاي ديگه ايه. گوشش هم به حرف هاي من 

ك طرفه آدم رو نابود مي كنه. من اين رو خوب مي دونم. خوب خوب. اگه من كه بدهكار نيست كه نيست. عشق ي

طرف تو هستم هيچ عشقي بهت ندارم؛ چون سامان رو دوست دارم. سامان چرا با من اين كارو مي كنه؟ يعني اونم 

قلبش بنداز نه  كس ديگه اي رو دوست داره؟ واي خدايا نه. من مي ميرم. اين كارو با من نكن. خدايا عشق منو تو

عشق كس ديگه اي رو. خدايا تو كه نمي خواي عذابم بدي؟ مي دوني كه من طاقتش رو ندارم. با صداي نيما كه 

 »سرم را پايين انداختم و گفتم:« چيزي شده؟» به خودم آمدم. دلسوزانه نگاهش كردم. پرسيد:« كجايي دختر؟» گفت:

اق خارج شدم. پايين كه رفتم ديدم سينا دارد روي مبل ها باال و سپس از كنارش گذشتم و از ات« نه چيزي نشده.

پايين مي پرد. تازه از خواب بيدار شده بود و شارژ بود. جلو رفتم و او را بغل كردم. يك بند صدايم مي كرد. جوابش 

زخانه بردم تا مادرم را مي دادم؛ اما باز صدايم مي كرد. نمي دانستم از چه چيز اين قدر ذوق كرده است. او را به آشپ

هي مادرم نگا« مامان امروز بريم بيرون؟» به او غذا دهد. با اشتها غذايش را مي خورد. كنارش نشستم. به مادرم گفتم:

نمي دونم هر جا كه شد. فقط » همان طور كه داشتم پاهايم را تاب مي دادم، گفتم:« كجا بريم؟» به من انداخت و گفت:

د؛ سپس كمي مكث كر« باشه. بابات خوابه. بذار بيدار بشه بعد.» گفت:« گرفته. حاال بريم؟خونه نمونيم. دلم خيلي 

من كه مي دونم چرا دلت » در حالي كه چشمانش مي خنديدند خودش جواب داد:« حاال چرا دلت گرفته؟» گفت:

 خنديدم و سرم را پايين انداختم. « گرفته شيطون.

 فصل نهم

نزديك مي شديم و هيجان و التهاب من هم بيشتر مي شد. روز سيزده بدر به سمت  به روزهاي پاياني تعطيالت

تهران حركت كرديم و سيزدهمان را هم در جاده بدر كرديم. پس از چند ساعت كه به خانه رسيديم، شام خورديم و 

نم. رار بود سامانم را ببيمن براي خواب به اتاقم رفتم. داشتم از هيجان خفه مي شدم. در دلم آشوبي برپا بود. فردا ق

سريع به رخت خواب رفتم تا زود بخوابم؛ اما هيجاني كه بر من غالب بود مانع خوابيدنم مي شد. تا نيمه هاي شب 

بيدار بودم. كم كم چشمانم گرم شد و به خواب رفتم. صبح با صداي مادرم از خواب برخاستم. با هيجان از مادرم 

بله صبح شده. بلند شو » حالي كه چشمان و لبانش داشت مي خنديد، جواب داد:مادرم در « صبح شده؟» پرسيدم:

جمله اش را با كنايه ادا كرد. سريع برخاستم و به حالت دو به آشپزخانه رفتم. « صبحانتو بخور كه يه وقت دير نشه.

يما سرجايم ميخكوب مادرم از اين همه ذوق و هيجان من خنده اش گرفته بود. به آشپزخانه كه رسيدم با ديدن ن

حاال » ت:رفتم و نشستم. او گف« صبح بخير خانوم كوچولو. بيا بشين ديگه. چرا ماتت برده؟» شدم. نيما خنديد و گفت:

سوالش را بي جواب گذاشتم و فقط شانه هايم را باال دادم. به هيچ « چرا اين قدر عجله داشتي؟ هنوز كه دير نشده.

ي كردم. اهميتي هم نمي دادم كه نيما چه مي گويد. بعد از خوردن صبحانه رفتم و كس و هيچ چيز جز سامان فكر نم

حافظي ببخشيد يادم رفت خدا» آماده شدم. وقتي پايين رفتم تا به حياط بروم صداي نيما را شنيدم كه با طعنه گفت:

 افظ. حاال اجازه مي ديدببخشيد شما رو نديدم. خداح» منظورش به من بود. برگشتم و نگاهش كردم و گفتم:« كنم.

من هم درنگ نكردم و سريع به « صاحب اختياريد.» شانه هايش را باال برد، سرش را كمي كج كرد و گفت:« برم؟

حياط رفتم. صداي زده شدن زنگ مصادف بود با تپش شديد قلب من. قلبم به شدت مي كوبيد و حالم را دگرگون 

سپس به سمت دروازه رفتم. در را باز كردم. سرم پايين بود. چشمم به كرده بود. نفس عميقي كشيدم تا آرام شوم. 

كفش هاي شيك واكس زده مردانه اش افتاد. سرم را باال گرفتم. سامان كه برخالف من كامالً خونسرد بود با لبخندي 
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دادم.  پاچهبه من نگريست. از هولم يادم رفت سالم كنم. سامان پيش دستي كرد و سالم كرد. جواب سالمش را دست

چشمم روي چشمانش ثابت ماند. با صداي خوش آهنگ و دلنشينش كه دلم براي آن لك زده بود و از شنيدنش سير 

» فت:او گ« عيد شما هم مبارك.» سرم را پايين انداختم و آرام گفتم:« عيدتون مبارك ستاره خانوم.» نمي شدم، گفت:

د. توي دلم قند آب مي ش« طي اين سيزده روز چه تغييري كرديد. حاال چرا سرتون پايينه؟ بياريدش باال تا ببينم

به من  لبخند به لب« مثالً چه تغييري؟» انگار بعد از اين سيزده روز رويش بازتر شده بود. سرم را باال آوردم و گفتم:

ين به اين كه ا نه» خيره شده بود. صداي پشت سرم مرا از جا پراند. آن صدا متعلق به نيما بود كه داشت مي گفت:

اهش برگشتم و نگ« قدر عجله داشتي و صبحانت رو تند تند خوردي نه به حاال كه وايستادي و خيال رفتن هم نداري.

كردم. كمي عصبي به نظر مي رسيد. دلم نمي خواست دوباره باعث ناراحتي سامان شود؛ بنابراين تند و دستپاچه 

پا به داخل گذاشت و با نيما چشم در چشم شد. هردو جدي به هم مي  سامان« االن ديگه داشتيم مي رفتيم.» گفتم:

ه حرف سامان دهانش را باز كرد ك« مثل اين كه شما هنوز به وظيفتون آشنا نيستيد.» نگريستند. نيما به سامان گفت:

والپرسي ساده و منظورت از اين حرفا چيه نيما؟ حرفامون فقط يه سالم و اح» بزند؛ اما من به جاي او با غيظ گفتم:

رفتار شماها درست نيست. فكر كردي من خرم » نيما گفت:« تبريك عيد بود همين. اين رفتارت اصالً درست نيست.

 خفه شو» مردم از خجالت جلوي سامان. با تمام توانم فرياد زدم:« و نمي فهمم عجلت سر ميز صبحانه واسه چي بود.

بينيد ب» اشكم سرازير شد.در بين گريه گفتم:» ستاره؟ چرا داد مي زني؟ چي شده» مادرم به حياط آمد و گفت:« نيما.

اين نيما چجوري حرف مي زنه؟ يه ذره ديگه اين جا بمونم هر چي از دهنش درمياد و هر تهمتي كه به ذهنش مي 

ر يما ديگن« شماها بريد. دير مي شه.» مادرم به نيما نگاهي انداخت. سپس رو به من گفت:« رسه بهم مي چسبونه.

حرفي نزد. سامان به طرف ماشين رفت و در را باز كرد. هردو با عصبانيت سوار شديم و او به راه افتاد. من هم چنان 

اشك مي ريختم. چون سرم پايين بود نمي دانستم سامان در چه حالي است. داشتم مي مردم از خجالت. او پس از 

كه به حرفاي هر كسي اعتنا نمي كنه. حرف هاي پسر عموتون خيلي آروم باشيد ستاره خانوم. آدم » چند لحظه گفت:

زشت بود. چه فكري پيش خودش كرده؟ اين حرفاش يعني چي؟ ولي شما اصالً ناراحت نباشيد. به حرفاش فكر 

اشك هايم را با دستم پاك كردم. سامان جعبه دستمال كاغذي را به سمتم گرفت. يك دستمال برداشتم؛ « نكنيد.

نمي دونم پيش خودش فكر كرده چيكاره منه كه اون جوري وايستاده و داره اتهام مي زنه. حاال مي » م:سپس گفت

سامان حرفي نزد. فقط از آينه به من نگاه كرد. بيشتر قلبم از اين  «دونم چيكار كنم. كاري مي كنم كه پشيمون شه.

ان خجالت مي كشيدم. تصميم داشتم حرف هاي مي سوخت كه نيما با حرف هايش سامان را آزار داده بود. از سام

نيما را تالفي كنم. قلبم عشقم را سوزانده بود من هم قلبش را مي سوزاندم و به او جواب منفي مي دادم. به چه حقي 

ايستاده و عزيز دلم را محاكمه مي كند؟ براي خودم ناراحت نبودم. تمام ناراحتي و گريه ام براي سامان بود. آن روز 

به خانه برگشتم، ديدم نيما روي مبلي نشسته است. با غيظ كيفم را روي مبل پرت كردم. نيما نگاهم كرد و از  وقتي

 بار آخرت باشه تو كارهاي من دخالت» حركتم چشمانش گرد شد. با صداي بلند تمام غيظم را بيرون ريختم و گفتم:

كني؟ من از مرداي شكاك بدم مياد. از اونايي كه الكي  مي كني. اصالً تو به چه حقي اومدي و داري ما رو محاكمه مي

گير مي دن بدم مياد. خجالت نكشيدي امروز اون حرفا رو زدي و قلب جوون مردم رو سوزوندي؟ خجالت نكشيدي 

منو جلوي اون سكه يه پولم كردي؟ نه خجالت نكشيدي نيما؟ من هيچ وقت نمي تونم همچين آدمي رو تحمل كنم. 

سپس همان طور عصباني كيفم را برداشتم و بدون اين كه به او « و ديگه جلوي چشماي من نباش.پس برو گمشو 

مهلت حرف زدن دهم سريع از پله ها باال رفتم. نمي دانستم چه كسي حرف هاي مرا شنيده بود. اهميتي نداده و به 
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ه مه نشسته بودند. نيما با نگاهي غمگين باتاقم رفتم و در را قفل كردم. غروب كه شد در را باز كردم و پايين رفتم. ه

چي  »من نگريست. نگاه عصباني ام را به صورتش پاشيدم. پدرم چهره ام را ديد و نگاهم را دنبال كرد. سپس پرسيد:

من نمي » نگاه هاي همه متوجه من شد. با خودم گفتم بهتراست داخل جمع اين حرف را بزنم. گفتم:« شده ستاره؟

ي نيما رو تحمل كنم. من دلم نمي خواد با كسي ازدواج كنم كه اذيتم مي كنه و با نيش زبوناش تونم اين حرف ها

صبر كن... صبر كن ببينم. منظورت چيه؟ مگه نيما » پدرم حرفم را قطع كرد و گفت:« قلبم رو مي سوزونه. من...

د شد نيما بلن« كه جواب من منفيه. از خودش بپرسيد. من فقط اومدم حرف آخر رو بزنم و بگم» گفتم:« چيكار كرده؟

اگه من امروز اون حرف ها رو زدم فقط بخاطر اين بود كه نتونستم اون صحنه رو تحمل كنم. آخه كارها و » و گفت:

ديگر ادامه نداد. انگار خجالت كشيد بقيه حرفش را در « حالت هاي تو خيلي برام عجيب بود. چرا نمي فهمي كه...

نه من حرفي زدم و نه نيما. مادرم هم كه شاهد بود چيزي « بابا بگيد اين جا چه خبره؟:» جمع بزند. عمويم گفت

سپس به من و نيما كه سرپا بوديم گفت كه بنشينيم. نيما سرجايش « حرف مي زنيد يا نه؟» نگفت. پدرم گفت:

داشتيم  من و سامان فقط» من گفتم:« حاال بگو ببينم چي شده.» نشست. من هم رفتم و روي مبلي نشستم. پدرم گفت:

ش را نيما سر« سالم و اوحوالپرسي مي كرديم و عيد رو بهم تبريك مي گفتيم. اما ظاهراً نيما فكراي ديگه اي كرده.

 « من منظوري نداشتم.» پايين انداخت و گفت:

اكت باشيد س» گفت:پدرم « منظوري نداشتي؟ اتفاقاً چرا داشتي و خيلي هم صريح بيانش كردي.» با لحني تند گفتم:

» فتن:من داشتم مي گفتم كه پدرم باگ« مگه تو چي گفتي؟» سپس به نيما گفت:« ببينم. اين چه طرز حرف زدن با همه.

ببخشيد عمو ولي من مشكوك شدم كه » ساكتم كرد. همه منتظر حرف هاي نيما بودند. نيما گفت:« از نيما پرسيدم.

ش عجيب بود. خيلي هيجان داشت و دستپاچه بود. موقع حرف زدن با سامان ستاره سامان رو دوست داره. آخه رفتار

 »پدرم مطلع بود كه من سامان را دوست دارم. به من نگاهي انداخت؛ سپس رو به نيما گفت:« هم حالت خاصي داشت.

ود ازش بپرسي بولي تو حق نداشتي قبل از اين كه مطمئن بشي ستاره رو محكوم كني. تو مي تونستي وقتي ستاره تنها 

نيما سرش را تكان داد و « كه به سامان عالقه داره يا نه؟ اون وقت جوابش رو مي شنيدي. درست نمي گم نيما؟

بله حق با شماست. من از ستاره معذرت مي خوام و ازش مي خوام كه منو ببخشه. من خيلي تند رفتم. ببخشيد » گفت:

دارم ستاره كس ديگه اي رو دوست داشته باشه. بازم ببخشيد ولي عموجان كه اين حرف رو مي زنم ولي من دوست ن

ا نيم« آره كامالً واضحه.» من حرفش را قطع كردم و با طعنه گفتم:« من ستاره رو خيلي دوست دارم. من دوست دارم...

نيد كه كولي بابا فكرش رو ب» گفتم:« ديگه كافيه. اين قضيه رو تمومش كنيد.» خواست حرفي بزند كه پدرم گفت:

چطور رويش مي شد. براي دومين بار « نيما بايد ازش معذرت خواهي كنه.» پدرم گفت:« سامان چقدر ناراحت شده.

اين رفتارش را تكرار كرده بود. رويش مي شد باز به سراغ سامان برود و از او عذرخواهي كند؟ چطور مي توانست؟ 

سپس به من « ي كنم و باالخره يه جوري از دلش درميارم.چشم عموجان. من از سامان معذرت خواهي م»نيما گفت:

ما ش» عمويم به من گفت:« اين جوري راضي مي شي؟ تو الزم نيست نگران سامان باشي. من از دلش درميارم.» گفت:

گفتم. چيزي ن «هم به نيما وقت بده و زود تصميم نگير. كار نيما اشتباه بوده خودش هم فهميده. شما بهش وقت بده.

عمويم فكر كرد قبول كرده ام و ديگر چيزي نگفت. شام در محيطي آرام صرف شد. من كوچكترين اعتنايي به نيما 

نمي كردم؛ اما مي فهميدم كه تمام حواسش به من است و با نگاهش مرا زير نظر دارد. نمي توانستم در زير نگاه 

گرفتم و نگاه عصباني ام را به چشمانش دوختم. او  هايش درست غذايم را بخورم. دست بردار هم نبود. سرم را باال

سرش را پايين انداخت و خودش را مشغول غذا خوردنش كرد. مادرم حواسش كامالً به ما بود. بعد از شام بلند شدم 
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و به حياط رفتم. روي پله اولي نشستم. پس از چند دقيقه در باز و بسته شد. نيما بود. آمد كنار دستم نشست. خواستم 

من كه گفتم از سامان معذرت خواهي مي كنم. ديگه براي چي ناراحتي؟ بشين مي خوام باهات » بلند شوم كه گفت:

 »نشستم و به رو به رو چشم دوختم. نيما آرام و ماليم گفت:« حرف بزنم. آفرين دختر خوب. بشين و لجبازي نكن.

ي و من گناه كار رو عفو كني؟ من خطا كردم شما به ستاره خانوم اخمو، مي شه لطفاً ديگه از دست من ناراحت نباش

تو رو خدا منو ببخش. ببين خدا با » نه تكاني خوردم و نه حرفي زدم. او ادامه داد:« بزرگواري خودت ببخش. مي شه؟

اون عظمتش بنده هاش رو كه گناه كبيره هم مي كنن و توبه مي كنن مي بخشه. اون وقت چرا بنده خدا نبخشه. با 

قط با كه هيچي. ف» گفت:« خوب به فرض كه بخشيدم كه چي؟» گفتم:« تفاوت كه گناه من زياد هم بزرگ نبوده.اين 

م دل« اين كارت منو شاد مي كني. خواهش مي كنم بگو كه منو مي بخشي. تو رو خدا ستاره. چقدر التماست كنم.

ا باشه باب» كرد. به هر حال من گفتم:برايش سوخت. ديدم يك كم ديگر كه بگذرد گريه هم مي كند. شايد هم ن

از لحن بچگانه اش خنده ام گرفت. او درحالي كه از « آخ جونمي.» خنديد و مثل بچه ها گفت:« بخشيدم. حاال برم؟

واي ستاره نمي دوني چقدر خنده هات رو دوست دارم. تو رو خدا ديگه اخم » خنده من ذوق زده شده بود، گفت:

» ت:نيما كمي جا به جا شد و گف« خوب بابا حاال پررو نشو.» سرم را پايين انداختم و گفتم:« ه.نكن. به خدا دلم مي گير

حاال كجا بري؟ صبر كن مي خوام يه سوال ازت بپرسم. وقتي جواب درست و حسابي گرفتم اون وقت تو مي توني 

تو  »ه رو دوخت و يكدفعه گفت:با نگاهي پرسشگر به او نگريستم. او نگاهش را از من برگرفت و به رو ب «بري.

موجي از استرس و ترس از قلبم رد شد. قلبم شروع به تپش كرد. احساس كردم جريان  «سامان رو دوست داري؟

خون در بدنم سريع شده. گر گرفتم. نمي دانستم چه جوابش را دهم. نمي توانستم بگويم آره؛ چون مي ترسيدم 

مطمئن نبودم. با اين كه خودم دوستش داشتم، حاال اصالً صالح نمي ديدم  قلبش را بشكنم. هنوز كه از عشق سامان

اين موضوع را به او بگويم. اگر از سامان مطمئن بودم حاال با قاطعيت مي گفتم آره؛ اما از او مطمئن نبودم. از طرفي 

. اگر هم سكوت مي هم نمي توانستم بگويم نه چون دروغ بود و من دوستش داشتم. بين دو راهي گير كرده بودم

همان طور كه چشم به رو به رو « تو فكر مي كني من دوستش دارم؟» كردم فكر مي كرد جوابم بله است. پرسيدم:

اين طوري حدس مي زنم. تو رو خدا ستاره جوابم رو بده. دارم زجر مي كشم. بگو سامان رو دوست » داشت، گفت:

سپس پا به داخل نهادم. با آن « كش و واسه خودت خيالبافي نكن.بيخودي زجر ن» بلند شدم و گفتم:« داري يا نه؟

جوابي كه دادم خواستم قانعش كنم. نمي خواستم جواب آره يا نه بدهم. دلم نمي آمد قلبش را بشكنم؛ البته كار 

نم. كخوبي هم نكردم. اگر بعداً مي فهميد كه سامان را دوست دارم، باز هم قلبش مي شكست. نمي داستم چه بايد ب

عاشق سامان بودم؛ اما ابراز عالقه اي نمي كرد كه بفهمم دوستم دارد يا نه؛ از طرفي عاشق نيما نبودم؛ اما نيما ابراز 

عالقه مي كرد و سعي داشت كه عشقش را به من ثابت كند. نمي دانستم كدام يك صحيح است و بايد در پي كدام 

هي سختي گير كرده بودم. در برزخي بودم كه نمي دانستم چگونه بايد باشم. كامالً گيج و سرگردان بودم و بين دو را

ار آن خالص شوم. فقط از خدا كمك مي خواستم. آن شب فهميدم كه قرار است نيما و خانواده اش به آلمان 

ي ه نمديگ ما فعالً» برگردند. چهره نيما بسيار غمگين بود و اصالً صحبت نمي كرد. عمويم آن شب به پدرم گفت:

تونيم بيايم. مي خواستيم قبل از رفتن تكليفمون معلوم بشه اما موقعيتش نشد تا از ستاره رسمي خواستگاري كنيم. 

موقعيت بعدي تابستونه. من حرفي ندارم تا اون موقع ستاره هم مي تونه فكراشو بكنه. ولي نيما مي گه تابستون خيلي 

تابستون ديره. اتفاقاً خيلي هم خوبه. تا اون موقع ستاره مدرسش تموم  چرا» پدرم به نيما گفت:« ديره. حاال من موندم.

ببخشيد ولي من تا پايان امتحاناتم نمي تونم در اين مورد فكر » دلم طاقت نياورد. گفتم:« شده و فكراشو هم مي كنه.
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 يما غمگين نگاهمن« كنم چون حواسم پرت مي شه. بعد از اون شروع مي كنم به فكر كردن. پس هرچه ديرتر بهتر.

قصد نداشتم اذيتش كنم ولي چاره اي هم نداشتم. كرد. طاقت نگاه غمگينش را نداشتم. سرم را پايين انداختم. اصالً 

 در ضمن حرف غير منطقي هم نزده بودم. پس نبايد از دستم ناراحت مي شد. 

م. نيما جلو آمد تا از من خداحافظي كند. صبح روز بعد صبح زود قرار بود به فرودگاه بروند. من هم بيدار شده بود

 »خيلي ناراحت و غمگين بود. نزديك بود برايش گريه كنم؛ اما خودم را كنترل كردم و براي آرام كردنش گفتم:

ناراحت نباش ديگه. خودت بهم توصيه مي كني بخندم اون وقت خودت حرف خودت رو قبول نداري؟ نيما ناراحت 

 «باشه. ولي ستاره دلم خيلي برات تنگ مي شه. تا اون موقع طاقت نميارم.» دي زد و گفت:به زور لبخن« نباش ديگه.

 خيلي بي» جدي نگاهم كرد و گفت:« اون جا كه بري يادت مي ره.» دلم به حالش مي سوخت. اما با بدجنسي گفتم:

لت انداخت. دوباره به حا چيزي نگفتم. سرش را پايين« رحمي ستاره. هيچم اين طور نيست. دختر كوچولوي سنگدل.

حاال » فت:عمويم گ« من خداحافظي نمي كنم.» سرش را بلند كرد و گفت:« خداحافظ نيما.» قبليش بازگشته بود. گفتم:

ببخشيد عموجون خيلي دوست داشتم بيام ولي من هنوز خوابم » به عمويم گفتم:« مگه ستاره نمي خواد بياد فرودگاه؟

مي شه يه خواهش ازت » نيما به من گفت:« باشه دخترم. هرجور راحتي.» گفت:« مونم خونه.مياد. اگه اجازه بديد من ب

شاره به پدرم ا« مي شه شماره موبايلتو بهم بدي تا هروقت دلم تنگ شد زنگ بزنم؟» نگاهش كردم. گفت:« بكنم؟

ان، من مي تونم شماره ستاره رو عموج» نيما رو به پدرم كرد و گفت:« اول بايد از بابا اجازه بگيري.» كردم و گفتم:

مي گه » نيما جواب داد:« من مشكلي ندارم. خودش چي مي گه؟» پدرم نگاهي به من انداخت و گفت:« داشته باشم؟

هم. دلم نيامد ند« ديدي كه پدرت گفت مشكلي نداره. پس شمارتو بده.» سپس رو به من گفت:« هرچي شما بگيد.

ثبت كرد. سپس اسمي برايش گذاشت. گوشي را رو به من گرفت تا اسمي را كه شماره را گفتم و او در گوشي اش 

ادند. او خنديد. سپس همگي به راه افت« چه حرفا!» گذاشته است ببينم. گذاشته بود: ستاره من. نگاهش كردم و گفتم:

ن ها رفتند تازه چيزي به پدرم آن ها را مي رساند. مادرم هم با آن ها مي رفت. در را بستم و به اتاقم رفتم. وقتي آ

خاطرم رسيد. مگر نيما نگفته بود كه از سامان معذرت خواهي مي كند؛ پس كي؟ آن ها كه رفتند. اي نيماي بدجنس. 

به من كلك زدي؟ حاال زنگ بزن تا حسابت رو برسم. و در ذهنم برايش خط و نشان كشيدم و به خواب رفتم. صبح 

حرف هايش را با كنايه ادا « امروز آقاي بازپرس تشريف نميارن بازجويي كنن؟ »وقتي كه سامان آمد، از من پرسيد:

نگاهش برق خاصي زد و لبخندي بر لبش نشست؛ اما خيلي زود « برگشتن آلمان. همين امروز صبح.» مي كرد. گفتم:

مي تواند و مدام به خودش مسلط شد و به راه افتاد. در طي مسير احساس كردم سامان مي خواهد چيزي بگويد؛ اما ن

آن را سبك سنگين مي كند. حرفي نزدم و منتظر شدم تا خودش به حرف آيد. سرانجام خودش را خالص كرد و 

همان طور كه نگاهش به جلو بود، پس از « بله حتماً.» گفتم:« ستاره خانوم، مي شه يه سوالي ازتون بپرسم؟» گفت:

جسارته... من حق دخالت تو زندگي شخصي شما رو ندارم؛ ولي بخشيد ستاره خانوم...» مكث و تفكر كوتاهي گفت:

مي خواستم ازتون بپرسم... بازم ببخشيد... نيما شما رو دوست داره؟ با اون رفتارهاش هر آدم عاقلي مي تونه بفهمه 

ي ناين سوالش چه معني مي داد؟ حسادت بود؟ سامان حسادت مي كرد؟ اگر اين گونه بود كه يع« كه دوستون داره.

مرا دوست داشت. تصميم گرفتم مطلع شوم. اگر سامان مرا دوست داشت و حسادت مي كرد پس مي بايست براي 

 چطور مگه؟ به فرض كه دوست داره» رسيدن به من هركاري كند. با اين فكر تصميم گرفتم امتحانش كنم. گفتم:

نه... » جا به جا شد و من و من كرد و گفت:چه سوالي كردم! چه مي خواست جوابم را دهد؟ كمي « شما مشكلي داريد؟

اعصاب مرا بهم ريخت. از « هيچي ولش كنيد.» با گفتن:« راحت حرفتون رو بزنيد.» گفتم:« يعني... چي بگم... من...
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حرص زياد دندان هايم را به هم مي فشردم. دست و پايم از شدت عصبانيت مي لرزيد. نگاه عصبانيم را از داخل آينه 

سامان چه مرگته؟ چرا اين قدر منو عذاب مي دي؟ جونت » پاشيدم. نگاهش به جلو بود. با خودم گفتم: به صورتش

باال مياد بگي دوستم داري؟ چجور آدمي هستي آخه؟ چرا منو از اين برزخ نجات نمي دي؟ چرا؟ چرا اين قدر منو 

تو رو جون عزيزت منو خالص كن. حاال  زجر مي دي؟ آخه تو كه نمي دوني تو اين دل من داره چي مي گذره. سامان

چرا حرفت رو نصفه گذاشتي؟ چي مي خواستي بگي؟ اگر اين سوالم رو جواب مي دادي كه همه مشكالتم حل بود. 

چرا حرفي نزدي؟ چرا اين قدر مي ترسي؟ مرد كه نبايد اين قدر ترسو باشه. آخه اصالً از چي مي ترسي؟ سامان 

از داخل آينه به من نگاه كرد. نگاه عصباني ام را ديد؛ اما باز هم « وت خالص كن.حرف بزن و من رو از اين بره

چرا حرفت رو تموم نمي كني؟ هان؟ نكنه مي ترسي؟ ترسو. » حرفي نزد. بي اختيار و ناخودآگاه ناگهان فرياد زدم:

ز مانده بود. خدايا چشمانش گرد شده بود و دهانش با« جرئت حرف زدن نداري؟ مرد هم اين قدر ضعيف و ترسو.

من چه كردم؟ من كه خودم را لو دادم. بند را آب داده بودم. بي اختيار چه گفته بودم؟ ديگر طاقت نداشتم آن محيط 

 انگار قدرت تكلمش را از دست داده« نگه دار.» را تحمل كنم. در حالي كه اشكم سرازير شده بود، با لحني تند گفتم:

د. بي بدون اين كه حرفي بزند كنار خيابان متوقف ش« گفتم نگه دار.» ست. بلند گفتم:بود. فقط پرسشگر به من نگري

كجا مي ريد » درنگ پياده شدم و در را محكم بستم. چند قدم كه دور شدم صدايش را شنيدم كه داشت مي گفت:

ادم. نكردم و به راهم ادامه د اعتنايي« ستاره خانوم؟ لطفاً برگرديد. به خدا قصد نداشتم ناراحتتون كنم. ستاره خانوم.

با ماشين به دنبالم مي آمد. هرچه بوق مي زد و اصرار مي كرد هيچ اعتنايي نمي كردم. به شدت از دست او عصباني 

وار شو س» گفت:« چيه؟ چرا داري دنبالم مياي؟ برو پي كارت.» بودم. آرام آرام داشت دنبالم مي آمد. ايستادم و گفتم:

لجبازي نكن. ماشين مال خودتونه. اگه مي خواي قهر كني نبايد خودت پياده شي بايد منو پياده  خانوم. سوار شو و

ه ناگهان ياد مدرسه ام افتادم. نگاهي ب« چون رانندگي بلد نيستم مي گي؟» سپس لبخندي به لب آورد. گفتم:« كني.

د. او هم اطاعت كرد و به سمت مدرسه ساعتم انداختم. اي واي دير شده بود. سريع سوار شدم و گفتم كه حركت كن

با سرعت بيشتري راند. وقتي پايم را داخل مدرسه گذاشتم تازه زنگ خورد و من نفس راحتي كشيدم. خوب شد كه 

 به موقع رسيديم. 

 فصل دهم

كه هرروز وقتي زنگ خانه مي خورد سامان كمي با تأخير مي آمد. من هم كمي منتظر مي شدم. آن روز به محض اين 

زنگ خورد سريع از مدرسه خارج شدم و تصميم گرفتم سامان را كمي اذيت كنم. از خيابان ديگري كه به خانه مان 

راه داشت رفتم تا در طي مسير مرا نبيند. وقتي براي تحويل دادن ماشين به خانه مان آمد از راضيه خانم خواست كه 

بگويد كه نمي خواهم او را ببينم. صبح روز بعد وقتي به خانه مان  مرا صدا بزند. اما من به راضيه خانم گفتم كه به او

اين چه كاري بود كه » آمد، دست به سينه شد و جدي و نافذ نگاهم كرد. من هم جدي نگاهش كردم. او گفت:

كردي؟ سه ساعت منو معطل نگه داشتي. من وظيفه دارم شما رو از خونتون ببرم مدرسه و برگردونم. هدفت چي بود 

از اين كار؟ مي دوني چقدر نگرانت شدم؟ نمي دونستم كجا رفتي. گوش كن ستاره خانوم اگه يك بار ديگه از اين 

با غيظ «كارها بكني به پدرت گزارش مي دم تا واسه من مشكل ساز نشه. بار آخرتون باشه هميچين كاري مي كنيد.

من دستور مي ديد؟ نترسيد شما وظيفتون رو درست به خودم مربوطه چيكار مي كنم. به چه حقي داريد به » گفتم:

انجام مي ديد. الزم نيست نگران باشيد. من به پدرم مي گم شما وظيفتون رو به نحو احسنت انجام مي ديد تا مواخذه 

 من نگران خودتون» سپس همان طور عصباني سوار شدم و از او رو برگفتم. او به محض سوار شدنش گفت:« نشيد.
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چيزي نگفت. آن روز بين ما سكوت مطلق برقرار بود. باز موقع برگشتن به خانه او خداحافظي كرد؛ اما  ديگر« شدم.

من همان را هم نگفتم و به حالت قهر وارد خانه شدم. قهرهايم ساختگي بود. برايش پرپر مي زدم؛ اما مي خواستم 

ال در مي آوردم؛ ولي افسوس كه خودداري مي قهر كنم و او نازم رو بكشد. اگر اين كار را مي كرد از خوشحالي ب

كرد. گه گاهي نگاهي مي كرد تا ببيند هنوز قهر هستم يا نه؛ اما چيزي نمي گفت. علت سكوت هايش را نمي دانستم. 

چرا سامان تا اين حد خودداري مي كرد؟ يعني چه احساسي نسبت به من داشت؟ اگر دوستم داشت بايد ابراز مي 

تي نمي كرد؟ يعني دوستم نداشت؟ چرا اجازه نمي داد قلبم به قلبش را پيدا كند؟ چرا در قلبش كرد. ولي چرا حرك

را قفل كرده بود؟ من كه تا ديروز مشتاقش بودم و براي ديدنش ثانيه شماري مي كردم، حاال دلم نمي خواست او را 

او با سرسختي و سنگدلي خودداري كند و  ببينم. چه فايده اي داشت كه هرروز او را ببينم و برايش پرپر بزنم؛ ولي

حرفي نزند؟ چه فايده كه من هرروز مشتاق باشم كه حرف بزند؛ ولي او زبان به كامش بگيرد و هيچ حرفي نزند. 

ديدن او فقط مايه عذاب قلب عاشقم بود كه برايش لحظه اي آرام و قرار نداشت. هرروز مشتاقانه منتظر آمدنش 

ي من بايد عاشق مي بودم و او ساكت و صامت. ديگر طاقتم تمام شده بود. صبر و حوصله از كف بودم؛ اما تا كي؟ تا ك

داده بودم. چرا نمي توانستم جلوي طغيان قلبم را بگيرم؟ چرا نمي توانستم افسار احساسم را به دست بگيرم؟ چرا 

ش جلوگيري كنم؟ چرا از همان ابتدا مانع پرورش آن نشدم؟ چرا آن را در قلبم سركوب نكردم تا از رشد بي رويه ا

با آن مبارزه نكردم تا امروز اين چنين عذاب نكشم؟ چرا به قلبم اجازه داده بود عشق سامان را بر من تحميل كند؟ 

چرا به حرف قلبم گوش دادم؟ چرا مغزم هيچ دخالتي نكرد؟ چرا به قلب اجازه داد عشق سامان را بپروراند؟ چرا 

بود و دستوري صادر نمي كرد؟ چرا اعضاي بدنم براي عذاب دادن من دست به دست هم داده مغزم آن موقع ساكت 

بودند؟ چرا آن موقع درست فكر نكردم و همه ابعاد را بررسي نكردم تا امروز اين چنين گرفتار نشوم؟ چرا 

تم جلوي قلبم را كوركورانه عاشق شدم؟ حال بايد چه مي كردم؟ يعني دير شده بود؟ يعني من ديگر نمي توانس

بگيرم؟ يعني نمي توانستم عشق سامان را از آن بيرون كنم؟ چه حاصل از عشق يك طرفه؟ چه سودي به حال من 

داشت؟ سودي كه نداشت هيچ، داشت روح و روانم را درهم مي شكست. جز بي قراري و دلتنگي و عذاب چه سودي 

ه بتوانم تا اين حد تحمل كنم؟ من هم انسانم. يك داشت؟ چقدر انتظار؟ چقدر صبر؟ مگر من چه كسي هستم ك

انسان بي تجربه كه تازه با عشق آشنا شده است. تا حاال طعم عشق را نچشيده بودم؛ اما يك دفعه درگير عشق شده 

بودم. آن هم از نوع يك طرفه اش كه روح و جسمم را آزار مي داد. چرا عشق من نمي توانست فقط يك ذره قلب 

طرف من منحرف كند؟ چرا نگاه هاي عاشقم روي قلب او تأثيري نداشت؟ چرا او را به من عالقه مند  سامان را به

نمي كرد؟... چراهاي زيادي در مغزم خانه كرده بودند كه نمي توانستم جوابشان را بيابم. چرا عشق مغز مرا از كار 

بايد كاري مي كرد نكرد و به قلبم اجازه عاشق انداخته بود؟ چرا مغزم به موقع به فريادم نرسيد؟ چرا آن موقع كه 

شدن داد و آن هم رشد عشق بي رويه؟ چه بايد مي كردم؟ چرا بايد اين قدر عذاب مي ديدم؟ خدايا به من صبر بده. 

گفت كه در اتاق سيناست. به اتاق سينا رفتم. مادرم روي تخت نشسته بود « مادرم كجاست؟» از راضيه خانم پرسيدم:

چي شده ستاره؟ » نواش مي كرد و با او بازي مي كرد. وقتي چهره غم زده و افسرده مرا ديد، نگران پرسيد:و او را 

بغضي ناخودآگاه برگلويم نشست و سخت آن را « اين چه قيافه ايه به خودت گرفتي؟ مگه خداي ناكرده آدم مرده؟

. و روي تخت نشستم. سرم را پايين اندختم فشرد. مي دانستم اگر حرفي بزنم خواهد تركيد. بنابراين سكوت كردم

سينا با دست كوچكش به دستم مي زد تا با او بازي كنم؛ اما من فكرم سخت مشغول بود و اصالً حوصله هيچ كاري 

ستاره  »وقتي سكوتم را ديد، گفت:« ستاره پرسيدم چي شده؟ مربوط مي شه به سامان؟» نداشتم. مادرم دوباره پرسيد:
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ه بودم اگه بخواي خودت رو اذيت كني ديگه نمي ذارم سامان رو ببيني. امشب با پدرت حرف مي زنم تا قبالً بهت گفت

راننده رو عوض كنه. اصالً نمي خواد. اين چند روز رو هم خودم مي رسونمت. اين جوري مي توني فراموشش كني. 

يان كرده بود و به شدت داشت اعتراض اشكم سرازير شد. قلبم دوباره طغ« چون كه سامان حرفي نمي زنه. مي زنه؟

مي كرد. مغزم به نظاره نشسته بود. چشمم داشت با قلبم همكاري مي كرد. خواستم با فرياد از طغيان قلبم خالص 

 شوم.

مادرم سرم را روي سينه اش « مامان من عاشق سامانم. نمي تونم فراموشش كنم.» دل را به دريا زدم و بلند گفتم:

ولي اين دليل نمي شه كه اين قدر خودت رو اذيت » حالي كه داشت موهايم را نوازش مي كرد، گفت: قرار داد و در

پس تو چطور مي توني اين » سرم را باال دادم. گفت:« كني. اول جواب اين سوالم رو بده سامان تا حاال حركتي كرده؟

اره نمي خوام با اين حرف هام اذيتت كنم؛ ولي قدر عاشقش باشي؟ اون داره با بي رحمي تمام با تو رفتار مي كنه؟ ست

ممكنه اون اصالً تو رو دوست نداشته باشه. البته خيلي هم دلش بخواد. دختر به اين گلي و ماهي. ولي اين يه حقيقته 

كه اگه دوست داشت بايد تا حاال حركتي مي كرد. با اين حال فكر مي كني باز هم بايد عاشقش باشي؟ ستاره، عزيز 

يك يكم خودت رو كنترل كن. منظورم احساسته. نذار رشد كنه. تو بايد عاشق كسي باشي كه عاشق تواِ. نه  دلم،

كسي كه معلوم نيست چه احساسي نسبت به تو داره. فكر مي كني دوست داشتن همچين آدمي كار عاقالنه ايه؟ نه 

ش مي كنم ستاره ديگه به سامان فكر عزيز دلم. معلومه كه نيست. اين جوري فط خودت رو اذيت مي كني. خواه

نكن. عشق اونو از قلبت بريز بيرون و عاشق كسي باش كه با تمام وجودش دوست داره. منظور من فقط نيما نيست. 

هر كس ديگه اي مي تونه باشه. عاشق كسي نشو كه به عشقش مطمئن نيستي. درسته كه دست خود آدم نيست ولي 

رو به دست بگيره و اونو كنترل كنه. انسان ها قدرت اين كار رو دارن. قدرت اين  هر آدمي مي تونه افسار احساسش

رو دارن كه به قلبشون اجازه ندن واسه هركسي به تپش دربياد. مي فهمي قربونت برم؟ تو اگه سامان رو نبيني به 

سعي ات رو بكن  نفعته. اين جوري راحت تر مي توني فراموشش كني. ديگه به عشق سامان اجازه پرورش نده.

حرفاتون رو كامالً مي فهمم و قبول » سرم را باال آوردم، اشك هايم را پاك كردم و گفتم:« ستاره. اين خيلي مهمه.

نه ستاره. اين حرفت رو نمي تونم قبول كنم. تا » مادرم گفت:« دارم. ولي تو رو خدا فعالً به بابا نگيد. خواهش مي كنم.

سپس برخاست و از اتاق خارج شد. « ه حاال شده اين. من امشب با پدرت حرف مي زنم.حاال حرفات رو قبول كردم ك

يعني حق با مادرم بود؟ من نبايد ديگر او را مي ديدم؟ اما من طاقت دوري اش را نداشتم. شب كه پدرم به خانه آمد 

م. ما سه نفري روي مبل نشستيباز قلبم به تپش درآمد. دوباره داشت نافرماني مي كرد. سينا در اتاقش خواب بود. 

وقتي مادرم لب باز كرد، قلبم باز اعتراض كرد و اصرار مي كرد كه مانع شوم. اما من سكوت كرده بودم و به حرفش 

گوش نمي دادم. مادرم ماجرا را براي پدرم گفت. من سرم را پايين انداخته بودم و به زمين خيره شده بودم. پس از 

رم به من گفت كه سرم را باال بياورم. خجالت مي كشيدم اما سرم را باال آوردم. پدرم پايان حرف هاي مادرم پد

من اگه مي دونستم قراره اين جوري بشه هيچ وقت سامان رو استخدام نمي كردم. ستاره باور كن اين به » گفت:

 قلبم همكاري كرد و اشكمدوباره چشمم با « نفعته. همين امشب بهش زنگ مي زنم و بهش مي گم ديگه از فردا نياد.

ديدي؟ وقتي اين رو بهش مي گي گريه » سرازير شد. اما دهانم براي هيچ حرفي باز نمي شد. مادرم به پدرم گفت:

گريه نداره خوشگلم. تو اين جوري فقط داري عذاب مي بيني. ستاره ما دوست داريم و » پدرم به من گفت:« مي كنه.

كه خيرتو مي خوايم. گريه نكن ستاره. گريه نكن. حرف بزن ببينم تو چي مي  هر كاري هم كه مي كنيم براي اينه

مي دونم حرفاتون منطقيه و فقط براي اينه كه صالح منو مي خواين. اما من نمي » اشكم را پاك كردم و گفتم: «خواي؟
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 امه دهم. خجالت مي كشيدم.مي خواستم بگويم اما من نمي توانم دوري سامان را تحمل كنم؛ ولي نتوانستم اد« تونم...

مغزم به كار افتاد و دستور داد كه قبول كنم. اما قلبم « تا كي مي خواي صبر كني سامان حرف بزنه؟» پدرم گفت:

برخالف مغزم مي گفت كه قبول نكنم. مردد و مستأصل بودم. نمي دانستم چه بايد بكنم. احساس خستگي مضاعف 

ه بود. پاهايم مي لرزيد. اصالً حال خوشي نداشتم. داشتم از دست مي رفتم. مي كردم. دست هايم سرد و بي رنگ شد

 »فكر كنم رنگ چهره ام پريده بود؛ چون مادرم سريع آمد و كنارم نشست. مرا در آغوش گرفت و با نگراني پرسيد:

 ر مخصوصماندر آغوش مادرم از حال رفتم. وقتي چشم باز كردم دكت« چي شدي ستاره؟ چت شد خوشگلم؟ ستاره...

باالي سرم ايستاده بود و داشت به پدر و مادرم توصيه هايي مي كرد. پس از رفتن او مادرم روي تخت نشست و 

دست يخ زده ام را داخل دستش قرار داد و ماليم آن را مالش داد. پدرم كنار تختم نشسته بود و بين موهايم دست 

و سامانه ازش بدم مياد. ستاره من اجازه نمي دم اين وضع ادامه وقتي مي بينم مسبب اين حال ت» مي كشيد. او گفت:

اين مي شه يه امتحان. بهش مي گم ديگه نياد. اگه قبول كرد كه معلوم مي شه  پيدا كنه. بايد يه كاري بكنم. اصالً

جوري مي دوست نداره؛ ولي اگه قبول نكرد و هي اصرار كرد كه بمونه معلوم مي شه كه دوست داره. چطوره؟ اين 

سپس گوشي تلفن را آورد و شماره سامان را گرفت و از او خواست كه به خانه مان بيايد. وقتي « تونيم مطمئن شيم.

آمد دلم مي خواست صحبت هايشان را بشنوم. اما به دستم سرم وصل بود و نمي توانستم از تخت پايين بيايم. مادرم 

م به كندي مي گذشت. چند دقيقه بيشتر طول نكشيد؛ اما براي من گفت كه خبرش را براي من مي آورد. لحظات براي

و به هر د« چي شد؟ سامان چي گفت؟» انگار چند سال گذشت. وقتي پدر و مادرم به اتاقم آمدند، دستپاچه پرسيدم:

وتر آمد جلهم نگاه كردند. مادرم از اتاق بيرون رفت. انگار طاقت شنيدنش را نداشت. قلبم داخل سينه ام نبود. پدرم 

اولش دليلش رو پرسيد. منم گفتم دليل خاصي نداره. چي مي گفتم؟ نمي تونستم كه اين موضوع رو بهش » و گفت:

 «بگم. بعد پرسيد كه تو چي مي خواي. منم گفتم كه ستاره تابع نظر منه. اونم... متأسفم ستاره... ولي... ولي قبول كرد.

شمانم تيره و تار شد. يعني چي قبول كرد؟ بغضي بر گلويم نشست. يعني نفسم داشت بند مي آمد. دنيا در مقابل چ

سامان منو دوست نداره؟ ولي آخه چرا؟ خدايا شكست؟ آزمايشت همين بود؟ مي خواستي منو بسنجي؟ چرا من؟ تو 

فرياد  دكه خودت منو مي شناسي. مي دوني من طاقتش رو ندارم. خدايا ببخشيد نااميدت مي كنم ولي... با صداي بلن

ولي من طاقتش رو ندارم. خدايا اين چه امتحاني بود؟ من ظرفيتش رو ندارم. خودت داري مي بيني من به چه » زدم:

و از ته دل « روزي افتادم. خدايا من حقم نبود. من تازه با عشق آشنا شده بودم. خدا جونم ببخشيد ولي چرا آخه؟

 گريه كردم.

ان مرا در آغوش گرفته بود و از من مي خواست كه آرام باشم. اما انگار صداي هيچ مادرم هم به اتاقم آمد. پدرم نگر

 اصالً به جهنم. نيا. فداي» كدامشان را نمي شنيدم. دوباره فرياد زدم تا خشم و غضبم را بيرون بريزم و سبك شوم:

ا بين هاله همه چيز ر «فتار كردي.سرم كه نمياي. برو گمشو. ازت متنفرم سامان. متنفرم. تو با نهايت سنگدلي با من ر

اشكم مي ديدم. داشتم از حال مي رفتم؛ اما مبارزه مي كردم. فرياد مي زدم سامان ازت متنفرم تا خالي شوم. تا درد 

ديدي. ديدي الكي جوش سامان رو مي زدي. ديدي محلت نداد. ديدي له ات كرد. » دلم را ساكت كنم. به قلبم گفتم:

انگار قلبم با من همراه شده بود. انگار دوبرابر « كرد. جرئت داري يه بار ديگه اسم اونو بيار. ديدي باهات چيكار

براي من ناراحت شده بود. سوزشي در قلبم احساس مي كردم. سوزش ناشي از شكست عشقي. شكستي كه نمي 

داري خودم و زودتر فراموش دانستم مي توانم تحمل كنم يا نه. وقتي اشكم بند آمد، شدم مجسمه. بعد هم براي دل

اصالً من چرا بايد خودم رو اذيت كنم؟ اون عين خيالش نيست اون وقت من بايد خودم رو نابود » كردن سامان گفتم:
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كنم. نه خير. همچين كاري نمي كنم. مگه آدم قحطه؟ اصالً بره به جهنم. خيلي هم دلش بخواد. فكر كرده كيه؟ تحفه 

پدر و مادرم از اين حرف هاي من احساس « بود كنم به كجاي دل اون بر مي خوره؟نطنزه؟ من اگه خودم رو نا

عي مي س« اصالً مي خوام برم درسام رو بخونم.» رضايت مي كردند. وقتي سرم تمام شد، از تختم پايين آمدم و گفتم:

كنم.  توانم او را فراموشكردم با تلقين احساس نفرت در قلبم ايجاد كنم تا عشق سامان را به نفرت تبديل كنم و ب

گرچه سخت بود و قلبم داشت به شدت مي سوخت؛ اما امكان داشت. چطور او مي توانست با بي رحمي تمام وجود 

مرا به آتش كشد پس من هم بايد بي رحم مي بودم و مقاومت مي كردم و عشق او را به نفرت تبديل مي كردم و 

وقت مي خواستم بي قرارش شوم ياد آن لحظه اي مي افتادم كه با بي آخر هم همه عشقش را از قلبم مي زدودم. هر

رحمي و سنگدلي تمام قبول كرد كه ديگر نيايد. اين مانع از بازگشت عشقش به قلبم مي شد. مادرم هرروز صبح مرا 

را به  ممي رساند. گفته بودم كه موقع برگشتن پياده برمي گردم. پياده روي هم بد نبود. مادرم هم پذيرفت. سر

درس و كارهاي ديگر گرم مي كردم تا سامان را از ياد ببرم. داشتم با احساسم مبارزه مي كردم. بايد مثل خودش مي 

شدم تا بتوانم او را از ياد ببرم. موقع امتحانات ترم هم اصالً زماني براي فكركردن نداشتم. درس هايم را خوب مي 

مم را با موفقيت به پايان رساندم. بعد از آن هم براي كنكور درس هاي دو خواندم تا بتوانم موفق شوم. امتحانات تر

سال گذشته ام را يك دور مرور كردم. با آمادگي سر جلسه امتحان آماده شدم. اولش خيلي استرس داشتم؛ اما بعد 

دم. پدر و كه مشغول جواب دادن به سوال ها شدم كم كم استرسم فراموشم شد. راضي از جلسه امتحان بيرون آم

مادرم وقتي چهره راضي ام را ديدند خوش حال شدند. دو روز پس از امتحان كنكور بود كه عمويم تلفن كرد. پدرم 

جواب داد. عمويم گفت كه دارند به ايران مي آيند. ترسيده بودم. نمي دانستم از چي. شايد از آينده بود؟ از اين كه 

آيا مي تواند همسر مناسبي براي من باشد؟ اصالً بعد از  الق نخواهد شد؟نيما چطور با من رفتار خواهد كرد. بد اخ

ازدواج بايد به آلمان بروم؟ نه مي خواهم در ايران بمانم. حتماً بايد اين موضوع را به بگويم تا ببينم او چه مي گويد. 

م؟! نه به اون موقع كه اون جوري وقتي به ايران و به خانه ما آمدند از نيما خجالت مي كشيدم. تازه خجالتي شده بود

باهاش حرف مي زدم نه به حاال. نيما با ديدن من چنان ذوقي كرده بود كه خودم هم متعجب شده بودم. طي آن مدت 

جواب تلفن هايش را نداده بودم. چون درس داشتم. او اين موضوع را يادآوري كرد و من هم دليلم را گفتم. دليلم 

اما پذيرفت. آن شب رسماً از من خواستگاري كردند. من بلوز دامن سفيدي به تن كرده  برايش قانع كننده نبود؛

بودم و شال نازك سفيدي هم روي سرم گذاشته بودم. همه خوشحال بودند جز من كه داشتم از اضطراب مي مردم. 

ش ل نبود. لبخندي بر لبش نقسرم را پايين انداخته بودم. دست ها و پاهايم آشكارا مي لرزيدند. نيما لحظه از من غاف

بسته بود كه از آن دور نمي شد. پدرم اجازه داد تا من و نيما با هم حرف بزنيم. هر دو برخاستيم. با يك عذرخواهي 

جلوتر به راه افتادم و به طرف اتاقم رفتم. نيما هم دنبالم مي آمد. چه كت و شلوار شيك و زيبايي به تن كرده بود. 

ا حاال درگير استرسم بودم. او را به نشستن دعوت كردم. ابتدا هر دو ساكت بوديم. نيما محو تازه ديده بودم. ت

خيلي خوشحالم ستاره. واسه چنين شبي » تماشاي من بود و من سرم را پايين انداخته بودم. او به حرف آمد و گفت:

تر پسراي جوون رو با هم مي ديدم روز شماري مي كردم. اون جا يه لحظه هم ازت غافل نبودم. باور كن. وقتي دخ

از فرصت استفاده « خودم و تو رو تو ذهنم تصور مي كردم كه دست در دست هم داريم تو خيابونا قدم مي زنيم.

ه يه مسئله اي ك» گفتم:« منظورت چيه؟» نيما از خياالتش بيرون آمد و پرسيد:« خيابون هاي كجا؟ »كردم و گفتم:

ران نگ» نيما خنديد و گفت:« هم ازدواج كرديم كجا قراره زندگي كنيم؟ ايران يا آلمان؟ هست اينه كه به فرض ما با

اين موضوع نباش. درس من كه تموم شده. ديگه مي تونم بيام ايران. هرجا كه تو دوست داشته باشي زندگي مي 
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ي كني بازم من مشكلي كنيم. اگه دوست داري ايران زندگي كني خب من مشكلي ندارم. اگه هم بخواي آلمان زندگ

هنوز خودمم نمي دونم. ولي جدا شدن از خانوادم برام خيلي سخته. نمي تونم آلمان زندگي كنم. » گفتم: «ندارم.

آره مي دونم. دخترا معموالً براشون خيلي سخته  »نيما سرش را تكان داد و گفت:« ترجيح مي دم ايران زندگي كنم.

دوست داري ايران زندگي كني باشه قبول. واسه تفريح مي تونيم بريم آلمان. كه از خانوادشون جدا بشن. اگه 

 پذيرفتم.« خوبه؟

 فصل يازدهم

هنوز قلبم از شكست عشقي ناراحت بود و گه گاهي از عشق گذشته اش ياد مي كرد. هنوز براي جا دادن عشقي 

قلبم درگير بودم. قلبم بي اعتنايي و بي رحمي ديگر آماده نبود. هنوز به نيما هيچ جوابي نداده بودم. با احساس و 

سامان را از ياد برده بود و باز هم داشت در پي او مي رفت؛ اما نبايد اجازه مي دادم چنين اتفاقي بيفتد. دل بستن 

دوباره به سامان بيهوده بود. چه فايده اي مي توانست داشته باشد؟ دلم مي خواست با جا دادن عشق نيما در قلبم 

سامان را به كلي به فراموشي بسپارم و نيما را دوست بدارم؛ اما هنوز قدرت آن را نداشتم. باز عقل و قلبم خالف  عشق

هم عمل مي كردند. عقلم حكم مي كرد سامان را به كلي فراموش كنم؛ اما قلبم در پي او عشق گذشته اش بود و گه 

ضعيت موجود چه بايد بكنم. براي برگشتن به حالت عادي گاهي براي او به تپش در مي آمد. نمي دانستم با اين و

وقت نياز داشتم؛ اما نيما به من فرصت زيادي نمي داد. فقط چند روز وقت داده بود تا فكر كنم و بعد هم جوابش را 

 بدهم. مطمئن بود كه جواب مثبت از من خواهد شنيد. ولي من هنوز نمي توانستم به او جوابي بدهم. آمادگي اش را

نداشتم. عشق سامان براي مدتي در قلبم تبديل به نفرت شده بود؛ اما گذشت زمان داشت آن نفرت را از بين مي 

برد. بايد آن عشق را از قلبم بيرون مي ريختم تا درگير عشقي پوچ و بيهوده نشوم. اما قلبم ساز مخالف مي زد و 

صت دهد؛ اما او قبول نمي كرد و مي گفت لزومي ندارد. گوشش بدهكار نبود. از نيما مي خواستم كه بيشتر به من فر

خوب حق هم داشت؛ چون خبر نداشت در دلم چه خبر است و چه غوغايي برپاست. اي كاش زمان بيشتري داشتم تا 

 با احساس و قلبم كنار بيايم و عشق سامان را از بين ببرم؛ اما نيما كه از همه چيز بي خبر بود نمي پذيرفت. وقتم آزاد

بود و فرصت كافي براي فكر كردن داشتم. خودم به جايي نرسيدم. تصميم گرفتم با مادرم صحبت كنم. روي مبلي 

 »نشسته بود و مشغول تماشاي تلويزيون. رفتم و كنارش نشستم نمي دانم از چهره ام چه خوانده بود؛ چون گفت:

ي دونم بايد جواب نيما رو چي بدم. هنوز با نم »بي مقدمه رفتم سر اصل مطلب و گفتم: «چيزي مي خواي بگي؟

طع حرفش را ق« يعني چي با احساست درگيري؟ مگه تو...»مادرم رو به من شد و با نگراني پرسيد:« احساسم درگيرم.

بله مي دونم. ولي مامان عشق سامان تو قلبم فقط تبديل به نفرت شده بود. اما انگار اين نفرت داره از  »كردم و گفتم:

ا پايين سرم ر «ن مي ره. نمي دونم بايد با قلبم چيكار كنم. مي دونم در پي اين عشق بودن بيهوده است اما قلبم...بي

خوبه خودت داري مي گي در پي عشق سامان بودن بي فايده است. به  »انداختم و ديگر ادامه ندادم. مادرم گفت:

افرماني كنه. ستاره اين اجازه رو بهش نده. احساست رو حرف قلبت گوش نكن. ببين عقلت چي مي گه. نذار قلبت ن

كنترل كن و سامان رو فراموش كن. چون بعداً مشكل ساز مي شه. مي فهمي چي مي گم كه؟ به جاي اين كه بشيني و 

به سامان فكر كني و عشق اونو تو قلبت زنده كني، به نيما فكر كن و كم كم عشق سامان رو از قلبت بيرون بريز. 

ره نيما پسره خيلي خوبيه. ارزش اين رو داره كه عاشقش بشي. عشق نيما رو تو قلبت جايگزين كن. من و پدرت ستا

خيلي نگرانتيم. ولي كاري از دست ما ساخته نيست. تو خودت بايد با احساست مبارزه كني تا سرخود هرجا كه 

وقت. اون اگه تو رو دوست داشت اون جوري دوست داره نره. خواهش مي كنم ستاره ديگه به سامان فكر نكن. هيچ 
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نمي ذاشت نمي رفت. حاال به فرض كه دوست داشته، بايد تا حاال پيداش مي شد. اما مي بيني كه پيداش نشده. ستاره 

ه او حق با مادرم بود. نبايد ب «اون رفته پي زندگيش. تو هم همين كار رو بكن. ديگه بهش فكر نكن خواهش مي كنم.

دم تا عشقش را در قلبم زنده كنم. بايد آن را سركوب مي كردم. عمويم و خانواده اش اين مدت را در فكر مي كر

خانه يكي از اقوممان سپري مي كردند تا من بتوانم راحت فكر كنم و تصميم بگيرم. بعدازظهر يكي از روزها نيما به 

رويم. من آماده شدم و همراه او بيرون رفتم. او خانه مان آمد. تلفني از پدرم اجازه گرفته بود كه با هم بيرون ب

خواست كه قدم بزنيم. من هم پذيرفتم. كمي عقب تر از او حركت مي كردم. آخر طاقتش طاق شد و گفت كه با او 

آن « فكراتو كردي؟» همراه شوم و هم پاي او گام بردارم. همين كار را كردم. كمي كه از خانه دور شديم پرسيد:

دن به آن سوال برايم دشوار بود. چون نمي دانستم بايد چه جوابي به او بدهم. داشتم به حرف هاي لحظه جواب دا

اصالً فكر » ايستاد و گفت:« دارم فكر مي كنم.» مادرم عمل مي كردم؛ اما به هر حال كمي زمان الزم بود. جواب دادم:

معلومه كه نه. » د. خودش را تحويل گرفت و گفت:دوباره به راه افتا« نمي خواد؟» خنديدم و گفتم:« كردن مي خواد؟

ي ديدم همين طور دارد ادامه م« آخه پسر به اين گلي و ماهي، به اين خوشگلي و خوشتيپي، به اين باهوشي و با ادبي...

ديگه از كجا مي خواد گيرت » يعني آخرش. برو سر اصل مطلب. گفت:« خوب.» دهد. حرفش را قطع كردم و گفتم:

باز « الً فكر كردن نمي خواد عزيز من. داري ناز مي كني مي دونم و گرنه همون اول هم جوابت بله بود.بياد؟ اص

هر دو خنديدم. كمي ديگر كه راه رفتيم، « اعتماد به نفست منو كشته نيما. البته همه اش كاذبه.» خنديدم و گفتم:

ي باز پررو شد. به رو« يد. صدتا بپرس عزيزم.اختيار دار» گردنش را كج كرد و گفت:« يه سوالي بپرسم؟» گفتم:

مي خواي  »ناگهان ايستاد و با صداي بلند گفت:« اگه بهت جواب منفي بدم چيكار مي كني؟» خودم نياوردم و پرسيدم:

به درخت كنار خيابان تكيه داد و « هيس. چرا داد مي زني؟»نگاهي به اطراف انداختم و گفتم:« شهيدم كني ستاره؟

 همه اش» به راه افتادم و با بدجنسي گفتم:« دلت مياد؟ من به اين خوبي. مي خواي منو بكشي؟» گفت: مظلومانه

قدم هايش را تند كرد تا به من برسد. سپس بازويم را گرفت و نگهم داشت. دوباره نگاهي به اطراف « شعاره.

لي و مردم رو. خيلي بي انصافي ستاره. خي ولي كن خيابون» كالفه گفت:« ولم كن. زشته تو خيابون.» انداختم و گفتم:

شايد واسه تو خيابون و مردم مهم نباشه؛ اما واسه من » بازوهايم را بيرون كشيدم و گفتم:« نامردي. مي دونستي؟

و در خالف جهت به سمت خانه به راه افتادم. نيما سريع « مهمه. معلومه كه نبايد واسه تو مهم باشه چون تو پسري.

سپس همان جا زانو زد، گوشه پايين مانتوام « كجا مي ري حاال؟ بابا من معذرت مي خوام.» ايستاد و گفت:آمد جلويم 

خنده ام گرفته بود. از طرفي هم داشتم مي مردم از « تو رو خدا ببخشيد. منو عفو كنيد بانوي من.» را گرفت و گفت:

قرمز شده ام. مشتم را به لب بردم و گزيدم و  خجالت. از گرمايي كه از صورتم بيرون مي زد فهميدم كه حسابي

اال بلند آره... آره بخشيدم. ح» گفتم:« بگو منو بخشيدي يا نه؟» مصرانه گفت:« خاك به سرم. نيما پاشو زشته.» گفتم:

اگه يه بار ديگه تو خيابون از اين مسخره بازي ها دربياري من مي » او خنديد و برخاست. تهديد كردم و گفتم:« شو.

هردو خنديدم و به راهمان ادامه داديم. « به چشم بانوي بزرگ.» دستش را روي چشمش گذاشت و گفت:« دونم و تو.

لحظات خوبي را سپري مي كردم. حرف ها وحركات نيما برايم جالب بود و گاهي هم مرا مي خنداند. او مرا به سينما 

زد. يك دقيقه مانده بود فيلم تمام شود باالخره رضايت  نمي گذاشت فيلم را نگاه كنم. يك بند حرف ميبرد. اصالً 

با حرص ساختگي نگاهش كردم. خودش مي « اِ تموم شد؟ چه زود!» داد فيلم را نگاه كنيم. وقتي تمام شد گفت:

« هميشه اين قدر مسخره بازي درمياري؟» دانست چه دست گلي به آب داده است. موقع برگشتن از او پرسيدم:

مسخره بازي؟! كدوم مسخره بازي؟ من فقط مي خوام شما شاد باشي. مي توني از كسايي كه باهام :» ايستاد و گفت
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ارتباط دارن بپرسي. مطمئناً بهت مي گن كه من آدمي جدي هستم. البته نه اين كه همه اش جدي باشم نه. شوخي مي 

مي كرد. به خانه كه برگشتيم وقتي مادرم  حرف هايش دلگرمم« كنم ولي به موقع. اما شما فرق مي كني خانوم خانوما.

 برق شادي را در چشمانم ديد خوشحال شد. 

پدرم هم آمده بود. هردو از خوشحالي من شاد بودند. خودم هم كم كم داشت باورم مي شد كه به نيما عالقه پيدا 

مان آمدند. از اين كه آن ها  كرده ام. پدرم از نيما خواست كه شام بماند. آن شب عمويم و مرجان خانم هم به خانه

به من توجه مي كردند بسيار خوشحال بودم و احساس رضايت مي كردم. تحويلم مي گرفتند و با مهرباني با من 

سخن مي گفتند. حتي مهربان تر از قبل. مي خواستند دلم را به دست آورند تا هر طور شده عروسشان شوم. باورم 

رار گرفته ام. نيما هم در نهايت ماليمت و مهرباني با من رفتار مي كرد. رفتار نمي شد تا اين حد مورد توجهشان ق

محبت آميزش توجهم را به او جلب مي كرد. تحت تأثير قرار گرفته بودم. اميدوار بودم هميشه با من اين طور 

به نيما و خانواده اش برخورد كن و بداخالقي نكند. همه عوامل دست به دست هم دادند تا من باالخره جواب مثبت را 

دادم. همه بي نهايت شاد بودند. اما من احساس مي كردم كه نگراني خاصي در چشم هاي پدر و مادرم موج مي زند. 

خوب حق هم داشتند. من تنها دخترشان بودم. ترسي ناشناخته هم بر قلب من چنگ مي زد. نمي دانستم چرا 

رهوتي رها شده ام و هيچ كس هم نيست كه مرا ياري دهد. ترس احساس بي پناهي مي كنم. احساس مي كردم در ب

عجيبي بر من غالب شده بود. مي لرزيدم. دست ها و پاهايم يك تكه يخ شده بود. مادرم متوجه شده بود. آمد كنارم 

آروم باش دخترم. صبر كن امشب تموم بشه بعد با هم حرف مي زنيم. آروم باش » نشست و خيلي آرام گفت:

سعي كردم الاقل ظاهر آرامي داشته باشم. آن شب قرار و مدارها گذاشته شد و تاريخ عقد هم معلوم شد. .« خوشگلم

نيما از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيد. لحظه اي هم چشم از من برنمي داشت. گاهي با لبخند نگاهش مي 

ينم چت حاال بگو بب» كنارم نشست و گفت:كردم تا فكر نكند نسبت به او بي توجهم. وقتي آن ها رفتند مادرم آمد 

سرم را پايين انداختم « چي شده مگه؟» پدرم وقتي حرف هاي مادرم را شنيد او هم آمد كنارم نشست و پرسيد:« بود؟

چيزي نشده. نگران نباشيد. فقط نمي دونم چرا اين قدر » و همان طور كه داشتم با انگشتانم بازي مي كردم، گفتم:

خوي حق داري » مادرم گفت:« نمي دونم.» گفتم:« از چي مي ترسي؟» پدرم گفت:« رايي مي ترسم.نگرانم. يه جو

نگران باشي. ترس ات هم مي دونم واسه چيه. هر دختري وقتي داره ازدواج مي كنه يك كم از آينده و از اين كه 

ولش كن. اصالً بهش فكر نكن. قراره چي بشه مي ترسه. درست مي گم؟ ولي به نظر من بي مورده. بهش دامن نزن. 

سرم را تكان دادم كه يعني باشه. بلند شدم و به قصد خواب به اتاقم رفتم؛ اما خواب به چشمانم راه « باشه خوشگلم؟

پيدا نمي كرد. فكرم مشغول بود. نيما به نظرم ترسناك مي آمد. قيافه اش جلوي چشمانم بود. عصباني و خشن. 

. احساس امنيت نمي كردم. سعي كردم اين افكار را از خودم دور كنم و بخوابم تا بدجوري داشتم آزار مي ديدم

فكرم بيخودي به طرف چيزهاي مزخرف كشيده نشود. نبايد اجازه مي دادم احساساتي پوچ بر من حاكم شوند و حال 

م. مهربون تر از اونم پيدا چرا من بايد از نيما بترس» و روزم را خراب كنند. به افكار خودم خنديدم و با خودم گفتم:

 با اين افكار به خواب رفتم.« مي شه مگه؟

 فصل دوازدهم

روزها به سرعت مي گذشت تا اين كه روز عقد فرا رسيد. در آرايشگاه بودم، كامالً آماده و منتظر نيما. باالخره نيما 

ك و زيبا شده بود. دستم را باال آمد. شاد و سرحال و خوش تيپ تر از هميشه. از ديدنش دلم ضعف رفت. خيلي شي

فكر نمي كردم اين قدر خوشگل » گرفت و بوسه اي بر آن زد. سپس نگاهي به من انداخت و با خونسردي گفت:
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سپس لبخندي به لب آورد « بشي. همه اش نگران بودم آبروم جلوي مردم بره. مخصوصاً دوستام كه از آلمان اومدن.

گاهش كردم و از حرص دندان هايم را به هم ساييدم. سپس دستم را محكم از و منتظر عكس العمل من شد. جدي ن

دستش بيرون كشيدم، او را كنار زدم و از در ورودي آرايشگاه خارج شدم. بازويم را گرفت و با همان لبخندش 

 .ستاره جونم چرا قهر مي كني؟ خودت مي دوني كه شوخي كردم. خوشگلم اخم نكن صورتت خراب مي شه» گفت:

 »سپس صورتم را نزديك لبانش برد، نرم و ماليم بوسه اي بر پيشاني ام زد و گفت:« آخه عروسم مگه قهرمي كنه؟

معذرت مي خوام خانمي. خودت خوب مي دوني كه داشتم شوخي مي كردم و منظور بدي نداشتم. فرشته كوچولوي 

ت؛ اما به روي خودم نياوردم و مانند خودش دلم ضعف رف« خوشگلي مثل تو رو ديگه از كجا مي خواستم پيدا كنم.

اتفاقاً منم وقتي توي آرايشگاه بودم داشتم به اين موضوع فكر مي كردم. همه اش مي ترسيدم آبروم جلوي » گفتم:

داستان سرايي مي كردم. حرف هايم حقيقت نداشت. « دوستام بره و اونا بگن اين چه شوهر زشتيه كه انتخاب كردي.

آفرين.  »حرفش را تالفي كنم. نيما سرش را باال گرفت و بلند خنديد. كمي كه آرام تر شد، گفت: فقط مي خواستم

ديدي اگه حرف بزني بهتر از قهر كردنه. قهر مال بچه هاست كه نمي تونن درست و حسابي جواب بدن. آدم بزرگا 

فقط نگاهش « ح روشون كم شه.يا جواب طرف رو نمي دن يا اونا هم يه چيزي مثل خود طرف مي گن كه به اصطال

كردم. گونه ام را نوازش كرد و دستش را باال آورد تا دستم را در دستش قرار دهم. من هم براي اولين بار دستم را 

در دستانش قرار دادم. گرماي دستش احساس خوبي به من بخشيد. احساسي كه وصف كردني نيست. با هم به سمت 

باز كرد. ماشين گل كاري شده، ماشين پدرم بود. سوارشدم. او هم سوار شد و به راه ماشين رفتيم و او در را برايم 

افتاد. تمام طول مسير را مي گفت و مي خنديد. از اين همه شاد بودنش متعجب شده بودم. به او توصيه مي كردم كه 

لوغ شلوغ خانه رفتيم. خانه ش آرام باشد؛ اما او گوشش بدهكار نبود. ابتدا به عكاسي رفتيم و عكس گرفتيم. سپس به

بود. همه يكي يكي جلو مي آمدند و تبريك مي گفتند. وقتي عاقد صيغه عقد را جاري كرد و من و نيما رسماً زن و 

شوهر شديم، احساس مي كردم به يك باره تغيير كرده ام و آدم جديدي شده ام. قرار بود وارد دوره جديدي از 

ماه بعد عروسي كنيم. احساسم براي خودم هم عجيب بود. پس از رفتن عاقد  زندگي شوم؛ گرچه قرار بود چند

اركستر شروع كرد به خواندن و به اين ترتيب جشن آغاز شد. چند ساعت بعد فاميل هاي درجه يك ماندند و بقيه 

مع كردن خداحافظي كردند و رفتند. بعد از صرف شام هم كم كم خانه خالي شد و فقط چند نفري ماندند تا به ج

وسايل كمك كنند. من هم سرپا ايستاده بودم و داشتم خانه را نظاره مي كردم. اولين باري بود كه در خانه مان 

مراسم عقد انجام مي شد. نمي دانستم چرا مات و مبهوت ايستاده ام و دارم به در و ديوار نگاه مي كنم. پس از چند 

را به خود آورد. نيما سرش را از پشت سرم به گوشم نزديك كرد و لحظه گرماي دستي كه دور بازوانم قرار گرفت م

 همين جام. فقط» گفتم:« چي شده خانوم خانوما؟ چرا سرپا خوابت برده؟ كجا سير مي كنه خانوم خوشگلم؟» گفت:

كمي مكث كردم سپس « داشتم به اين فكر مي كردم كه تا حاال خونمون همچين مراسمي به خودش نديده بود.

مي گم بعد عقد يه احساس خاصي داشتم. احساس مي كردم ستاره قبلي نيستم. » گفتم:« جان دلم.» گفت:« نيما» گفتم:

دستم را گرفت و مرا با خودش به طبقه باال برد. وارد اتاق « يعني هنوز هم همين احساس رو دارم. احساس عجيبيه.

اضحه كه عوض شدي. تو االن خانوم خوشگل مني. يه معلومه كه ستاره قبلي نيستي. و» كه شديم در را بست و گفت:

مدت هم مهمون بابات هستي. بعد هم مي ريم سر خونه زندگيمون. تو االن بايد خودت رو براي يه زندگي مشترك 

آماده كني تا بعداً از چيزي نترسي. منظورم زندگي داريه. زوده بگم بچه داري. ولي خوب يه چيز طبيعيه. مي فهمي 

سرم را تكان دادم. به فكر فرو رفتم. دلهره اي بر قلبم چنگ زد. مي ترسيدم. نمي دانستم از چيست؟ « خوشگلم؟
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چي شده خانوم كوچولو؟ نگران » انگار از آينده بود. نيما با ماليمت دستش را زير چانه ام برد، آن را باال آورد و گفت:

الزم نيست از االن نگران » جا داد و زمزمه وار گفت: سپس مرا ميان بازوانش« شدي؟ قيافت كه اين رو نشون مي ده.

سرم  «باشي. اصالً نگراني نداره. ما به كمك هم يه زندگي موفق رو مي سازيم. خوشگلم خودت رو اذيت نكن. باشه؟

نيومديم اينجا از آينده بترسيم. اومديم دو كلمه حرف هاي خوب خوب » را تكان دادم كه يعني باشه. او ادامه داد:

هر دو روي تخت نشستيم. دستم را در دستش قرار داد و ماليم آن را نوازش كرد. تا نزديك « بزنيم و شاد باشيم.

 هاي صبح مشغول حرف زدن بوديم. اصالً نفهميديم زمان چگونه گذشت. 

شد.  اخت و واردبا صداي ضربه خوردن به در كالممان قطع شد. نيما بلند شد و در را باز كرد. سينا سرش را پايين اند

سينا وسط اتاق ايستاده بود و يك نگاه به من و « برامون مهمون اومده.» نيما خنديد و در را بست. سپس به من گفت:

يك نگاه هم به نيما مي انداخت. نيما او را بغل كرد و روي تخت نشست. سپس او را روي پاهايش نشاند و از او 

نا برگشت و به او نگريست و با لحن كودكانه اش نصفه نيمه فهماند كه سي« خوب آقا سينا كاري داشتي؟» پرسيد:

حق دارن خوب. مي دوني چند ساعته اينجاييم. آدم در جوار » مادرم به او گفته بيايد باال. هردو خنديدم. نيما گفت:

ينا خودش مي گه س اون كه بله. مي گم مامان االن پيش» گفتم:« شما كه باشه اصالً گذشت زمان رو احساس نمي كنه.

ون تا مامانت با چماق نيومده دنبالم» نيما تأييد كرد و گفت:« رو فرستادم باال اينا رو بياره خودشم رفت موندني شد.

به به چه  »باز هردو خنديديم و با سينا پايين رفتيم. پدرم هم بود. مادرم به محض ديدن ما گفت:« پاشو بريم پايين.

چيكارشون داري؟ بذار حرفشون رو بزنن. بعداً عقده مي شه واسشون اون » پدرم گفت:« عجب! حرفاتون تموم شد؟

همه خنديدم. صبحانه را با خانواده ام و خانواده نيما كه تازه پيدايشان شده بود و « وقت همه رو از چشم تو مي بيننا.

وردن صبحانه همه دور هم شوهر عزيزم كه حاال بي نهايت دوستش داشتم در محيطي آرام صرف كردم. پس از خ

نشسته بوديم. من خيلي كم صحبت مي كردم. خيلي خسته بودم. پلك هايم كم كم داشت سنگين مي شد. سابقه 

نداشت من شبي را بيدار بمانم. هميشه از اين موضوع عاجز بودم. درست هم نبود مجلس را ترك كنم. نيما فارغ از 

د، آهسته بازويم را نيشگوني گرفت و خيلي آرام كنار گوشم زمزمه گفتگوي جمع در حالي كه كنار من نشسته بو

نه  »نگاهش كردم و گفتم:« خوابت مياد خانمي؟ چشمات كه داره اينو مي گه. مگه اين كه خودت نقضش كني.» كرد:

ي گفت ت ميه نگاه به داداشت بكن. مامان» نيما نگاهي به سينا انداخت و گفت:« نقضش نمي كنم. واقعاً خوابم مياد.

به سينا نگاه كردم. نيما راست « ديشب هم نخوابيده و هي ورجه وورجه كرده. مثل اينكه يه كوچولو هم خسته نشده.

نيما مي گه مي خواد ايران زندگي كنه. اون كه بياد ما هم ديگه آلمان برنمي گرديم.  »مي گفت. عمويم به پدرم گفت:

هم كاراشو كرده و قراره تو تهران براي خودش كار پيدا كنه و همين جا  همين جا تو تهران يه خونه مي خرم. نيما

 مامان »مادرم روي مبل كناري من نشسته بود. آهسته به او گفتم:« هم خونه بخره. البته من هم كمكش مي كنم.

اده ز فرصت استفچند دقيقه ديگر متفرق شدند. من هم ا «باشه حاال چند دقيقه صبر كن. »مادرم گفت:« خوابم مياد.

كردم و براي خواب به اتاقم رفتم. ديگر چيزي نفهميدم. خوابم تا نزديك هاي ظهر ادامه داشت. ظهر از خواب 

« له؟ب» برخاستم و جلوي آينه نشستم تا موهايم را شانه بزنم. داشتم شانه مي زدم كه كسي آرام به زد. جواب دادم:

اجازه دادم بيايد تو. در را باز كرد و وارد اتاق شد. سپس دست « بيام تو؟ اجازه هست »صداي نيما را شنيدم كه گفت:

پا كرد  اين پا اون« تا حاال منو نديده بودي؟» به سينه ايستاد به نظاره من. شانه زدنم كه تمام شد، ايستادم و گفتم:

ا اون ت »دم، آن را ماليدم و گفتم:به شوخي دستم را به چانه ام بر» مگه آدم از ديدن چنين ماهي سير مي شه؟ »وگفت:

 «تو ماه مني، تو عزيز دلمي. »جلو آمد، مرا ميان بازوانش جاي داد و گفت:« جا كه من يادم مي ياد من ستاره ام نه ماه.
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چند لحظه به همان حالت ماند. انگار آرامش يافته بود. نرم و آرام موهايم را نوازش مي كرد. در اين عالم سير نمي 

ود ستاره. اين چه كاري ب »تمام احساسش را بهم ريختم. فشارم داد و با كمي غيظ گفت:« من گشنمه.» . با گفتن:كرد

درحالي كه سعي داشتم از ميان بازوانش بيرون  «كه كردي؟ حاال كه اين طور شد عمراً بذارم بري صبحانه بخوري.

حقته. تا تو باشي ديگه احساسم رو خراب نكني. دختره » فت:خنديد و گ« اِ نيما چيكار مي كني؟ له شدم.» آيم، گفتم:

سپس رهايم كرد. از دستش گريختم و براي صرف صبحانه پايين رفتم. نيما هم به دنبالم آمد. چند روز « شيطون.

. اما دبعد عمويم توانست در تهران خانه اي بخرد. آن روز همه با هم رفتيم تا خانه را ببينيم. خانه زيبا و دلبازي بو

خانه دوبلكس بود. مانند خانه ما؛ البته متراژش كمتر از خانه ما بود. سه « به پاي خونه ما نمي رسه. »من با خودم گفتم:

يه اتاق خواب واسه من و مرجان كافيه. يه اتاق خواب رو اختصاص » اتاق خواب در طبقه باال قرار داشت. عمويم گفت:

اومدن اينجا برن توش و راحت باشن. يه اتاق خوابم اختصاص مي دم به مي دم مال وقتي كه عروسم و پسرم 

مرجان خانم هم موافقت كرد. او تنها نگران اثاثيه بود. عمويم خيالش را راحت كرد و گفت كه ترتيب آن « كتابخونه.

از جمع « بخري.فعالً لوازم ضروري رو مي خريم بعد اثاث هاي خرده ريز رو خودت مي توني  »را مي دهد. او گفت:

جدا شدم و گشتي داخل خانه زدم. آشپزخانه، حمام و دستشويي را هم ديدم. از نظر من همه چيز عالي بود. بعد به 

حياط رفتم و با يك نگاه كلي همه جا را ديد زدم. در حياط مي شد درخت كاري و گل كاري كرد. اگر طرف راست و 

هم ماشين رو قرار مي داند، عالي مي شد. محال بود عمويم همچين  چپ را به اين كار اختصاص مي دادند، وسط را

فكري نكند. او عاشق گل و گياه بود. مطمئن بودم ترتيب اين كار را مي دهد. آرام آرام شروع كردم به قدم زدن. 

ا نيما با ام گرچه تابستان بود؛ اما نسيم خنكي مي وزيد. يك لحظه چشمانم را بستم تا آن را با تمام وجود لمس كنم.

كار خودم را با خودم كرد، افكارم را گسيخت و احساساتم را دگرگون ساخت. « تنها تنها قدم مي زني.» گفتن:

و وقتي عملي ر »برگشتم و عصباني نگاهش كردم؛ اما او خونسرد همراه با لبخندي شيطنت آميز جلو آمد و گفت:

 »مانند بچه ها پايم را به زمين كوبيدم و با حرص گفتم:« ما.انجام مي دي منتظر عكس العملش هم باش خانوم خانو

فقط نگاهش كردم آن هم با غيظ. براي اين كه موضوع را عوض كند، نگاهي « بله؟ »اما او خونسردانه جواب داد:« نيما.

اقاً منم داشتم اتف» گفتم:« فكر كنم اينجا واسه كاشتن گل و گياه مناسب باشه. نظر تو چيه؟ »به اطراف انداخت و گفت:

» فت:نيما تأييد كرد. سپس گ« به همين فكر مي كردم. حتماً عمو اين كار رو مي كنه. تو كه پدرت رو بهتر مي شناسي.

به نظر من كه امروز هوا خيلي عاليه. نظر تو هم كه معلومه. از اون حست فهميدم. چطوره امروز ناهار رو بريم يه 

« پس مي رم به بقيه هم خبر بدم. »موافقت كردم. او گفت:« من كه دلم لك زده. جاي دنج تو هواي آزاد بخوريم.

 «منم ميام. »گفتم:

سپس هردو رفتيم و اين پيشنهاد را داديم. از خدا خواسته بودند. به اين ترتيب هر دو ماشين به راه افتادند. به 

در و مادرم و عمويم و مرجان خانم هم با ماشين پدرم پيشنهاد بقيه من و نيما با ماشين عمويم كه تازه خريده بود و پ

راهي شديم. پدرم گفته بود كه چنين جايي را سراغ دارد. پس از چند دقيقه به جاده اي رسيديم كه در آن جا پرنده 

» فت:گ نيما« بابام يه همچين جايي رو بلد بود؟ پس چرا تا حاال نيومده بوديم اين جا. »هم پر نمي زد. به نيما گفتم:

لوتر ج« آره فكر كنم همين طوره. »خنديدم و گفتم:« نمي دونم. شايد قبالً پدر و مادرت عاشقانه با هم ميومدن اين جا.

كه رفتيم ديديم نه همچين خلوت هم نيست. خيلي از ميزها را گرفته بودند. يكي از كاركنان آن جا آمد و ما را به 

لچسب و روحنواز خوردن نهار در كنار فردي كه دوستش داشتم واقعاً سمت ميزي راهنمايي كرد. در آن فضاي د

برايم لذت بخش بود. اراده ام را قوي كرده بودم تا از گذشته هر چه كه بود را به فراموشي بسپارم. سعي داشتم 
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ا مي تمام مرعشق نيما را كه با تمام وجود دوستم داشت، در قلب خود جاي دهم و از عشق سامان، ساماني كه با بي رح

رها كرد، هر چه كه در قلبم مانده همه را بيرون بريزم. قلبم آرام و ساكت بود. آرام آرام مي تپيد و در عالم خود 

سير مي كرد. اين بار تصميمم عاقالنه بود. اين بار مغزم بود كه داشت تصميم مي گرفت و حكم مي كرد. اين باعث 

نداشت. مطمئن بودم از عشق نيما هم به تپش درخواهد آمد. فقط زمان نياز  شده بود تا قلبم گوشه گير شود. ايرادي

بود تا همه چيز به حالت عادي بازگردد. مغزم با من همكاري مي كرد و هيچ گونه فكر ناعاقالنه اي از سامان در 

يي خانوم خانوما؟ كجا» خودش راه نمي داد. از اين بابت خوشحال بودم. نيما از زير ميز آرام به پايم زد و گفت:

بعد از تمام شدن نهار بلند شديم تا از زيبايي آن جا بهره « چرا هستم. همين جام.» لبخندي زدم و گفتم:« نيستي.

ببريم. پدر و مادرهايمان از ما جدا شدند. من و نيما تنها مانديم. نيما دستش را حلقه كرد تا من آن را بگيرم. بعد با 

كمي پايين تر چشمه زيبايي جاري بود. آرام آرام مي رفتيم تا به آن چشمه برسيم. در هم به قدم زدن پرداختيم. 

مسير رسيدن به چشمه خانواده اي نشسته بودند. مردي كه پشتش را مي ديدم، از پشت برايم آشنا بود. از كنارش 

مي كوبيد. جرئت كه رد شديم عطرش عطري آشنا بود. مغزم از يادآوري خاطراتش هراس داشت. قلبم به شدت 

نكردم حتي سرم را برگردانم و ببينم آيا اشتباه كرده ام يا نه. دستانم مي لرزيد. اضطرابي كه از زنده شدن 

 »خاطراتش داشتم نفسم را بند آورده بود. نيما نگاهي به من انداخت و و قتي رنگ پريده ام را ديد با نگراني پرسيد:

خداي من تو چرا اين قدر يخ زدي؟... ستاره... حالت » انم را گرفت و گفت:دست« چي شده ستاره؟ چرا رنگت پريده؟

نيما پذيرفت؛ اما قانع نشده بود. تمام سعي ام را به كار « خوبم نيما نگران نباش. بريم.» لبخندي زدم و گفتم:« خوبه؟

س وهر داشتم و نبايد جز او به كمي گرفتم تا سامان را به خاطر نياورم و براي هميشه او را به فراموشي بسپارم. من ش

ديگري فكر مي كردم. اين خيانتي نسبت به شوهرم محسوب مي شد. سامان مردي بود كه هيچ عالقه اي به من 

نداشت و اگر هم داشت كه مطمئن بودم ندارد، هيچ تالشي براي ابراز آن نكرد. اگر كوچكترين عالقه اي به من 

راحتي نمي پذيرفت و براي ماندن تالش مي كرد. پس لزومي نداشت عالقه داشت، هيچ وقت درخواست پدرم را به 

آخه بيچاره اون تو رو ناديده گرفت. چه لزومي داره هنوز واسه اون به تپش » اي به او داشته باشم. به قلبم نهيب زدم:

و بايد واسه و له نكنه. تدربياي. تو بايد واسه كسي به تپش دربياي و بي قراري كني كه واست ارزش قائل باشه و تو ر

قلبم رضايت داده بود و آرام شده بود. آري من عاشق نيما بودم نه كس ديگر. « نيما به تپش دربياي. نه كس ديگه.

نزديك آب كه رسيديم نشستم و دستم را داخل آب كردم. چقدر خنك بود. چشمانم برق زد. نيما هم كنارم نشست 

 كه يخ» خنديدم و گفتم:« چقدر خنكه. جون مي ده توش شنا كني.» گفت: و او هم دستش را داخل آب كرد. سپس

بزني و سرما بخوري؟ اون وقت فكر من رو نمي كني كه طاقت ندارم تو مريض بشي؟ مي دوني من اون وقت چقدر 

 »نيما از ته دل خنديد و بي توجه به موقعيتمان مرا در آغوش گرفت و گفت:« ناراحت مي شم و غصه مي خورم؟

نيما  »بعد بوسه اي بر گونه ام نشاند. ازخجالت آب شدم. آرام گفتم:« قربون خانوم خوشگلم برم. فدات شم عسلم.

نه يادم نرفته. اين قدر هيجان زده ام كردي كه نتونستم اين كار رو » از من جدا شد و گفت:« يادت نرفته كه كجاييم؟

ال كسي مي دنب» نگاهي به اطراف انداختم. نيما هم بلند شد و گفت:بلند شدم و « نكنم. تقصير خودته ديگه. به من چه.

 «بيخودي نگرد. پيداشون نمي كني. چون اونا رفتن.» نيما گفت:« آره. مامان اينا رو نمي بينم.» گفتم:« گردي؟

من و تو  تن.آره. اونا همون موقع رفتن. معلومه حواست نيستا. يك كم كه دور شديم اونا رف» گفت:« رفتن؟!» پرسيدم:

راست مي گفت حواسم نبود. آن موقع محو افكارم بودم. موقع برگشتن به نيما پيشنهاد دادم « هم با هم بر مي گرديم.
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كه از راه ديگر برگرديم. مي ترسيدم آن شخص سامان باشد. من هم اصالً نمي خواستم با او رو به رو شوم. نيما هم 

 پذيرفت.

 فصل سيزدهم

اي است. گنجي گرانبهاست. لذتي بس شيرين است. كساني كه از نعمت عشق برخوردار مي شوند عشق نعمتي خداد

به آرامش مي رسند. عشق پاك و مقدس، به زندگي هر انساني راه يابد زندگي اش را دگرگون مي سازد. گويي كه 

مانند شربتي گواراست. هر تازه متولد شده است. او وارد دوران جديدي از زندگي مي شود. دوراني كه شيريني آن 

دردي را تحمل مي كند تا به معشوقه اش برسد. تمام درد و رنجش را با يك بار ديدن معشوق فراموش مي كند و 

قلبش را شعف و شادي فرامي گيرد. انسان ها بايد در جستجوي اين عشق باشند نه هوسي زودگذر كه نامش را 

گي ات يك نفر باشد و قلبت را تسخير كند. كسي كه ارزش عشقت را عشق مي نهند. چه لذتي دارد وقتي تمام زند

بداند. كسي كه آن را لگدمال نكند و قدردان باشد. بايد در قلب را به روي كسي باز كرد كه بتوان به او و عشقش 

. كار داعتماد كرد. كسي كه از عشقش اطمينان كامل داشته باشي و مطمئن باشي كه به قلب عاشقت احترام مي گذار

قلب هم در اين مقوله جداي از عقل است. قلب فقط به احساس توجه دارد نه منطق. اما انسان قدرت اين را دارد كه 

عقلش را هم سهيم كند و عاقالنه تصميم بگيرد. عشق عاقالنه است كه به ثمر مي رسد نه عشقي كه منشأ آن تنها 

بود. چون از عشقش مطمئن بودم و مي دانستم كه مي توانم به  هوسي زودگذر است... عشق من به نيما عشقي عاقالنه

او دل ببندم و در كنارش خوشبخت باشم. از فرداي آن روز نيما براي پيدا كردن كار اقدام كرد. پس از چند روز 

ما يگفت كه در شركتي شرايطش را پذيرفته اند و قرار است براي مصاحبه به آن جا برود. مصاحبه به نتيجه رسيد، ن

در آن شركت استخدام شد و مشغول به كار. از آن روز به بعد كمتر مي توانستم او را ببينم. ابتدا برايم سخت بود؛ اما 

بعد تصميم گرفتم من هم خودم را با كاري سرگرم كنم تا هم تابستانم به بطالت نرود و هم تا شروع شدن دانشگاه 

به خانه مان آمد، تصميم گرفتم از او مشورت بگيرم. وقتي لباس سرگرم شوم. شب وقتي نيما براي سرزدن به من 

ا، نيم» هايش را تعويض كرد و آمد روي مبلي نشست، برايش چاي ريختم و در حين اين كه آن را مي خورد، گفتم:

 »نيما كمي فكر كرد و گفت:« مي گم من تو خونه حوصله ام سر مي ره. به نظرت من چيكار كنم كه سرگرم شم؟

ين نمي دونم. ا» باز هم كمي فكر كرد و گفت:« مثالً چه كالسي؟» پرسيدم:« چرا يه كالس ثبت نام نمي كني؟ خوب

همه كالس. موسيقي، نقاشي، خياطي و كلي كالس ديگه. حاال هرچي خودت دوست داري و عالقه داري. ولي به نظر 

ديدم بد نمي گويد. من هم مشتاق شدم « كنم.من موسيقي خيلي عاليه. هر سازي هم كه بخواي خودم برات تهيه مي 

« طوره؟گيتار چ» زدن سازي را ياد بگيرم. كمي فكر كردم و ديدم كه من از بچگي عاشق گيتار بودم. به نيما گفتم:

بنابراين روز بعد به آموزشگاه موسيقي كه دو خيابان باالتر بود، رفتم و ثبت نام كردم. پول شهريه را « عاليه.» گفت:

ه نيما به من داده بود، پرداخت كردم. خيلي هيجان زده بودم. براي ياد گرفتنش هم بي نهايت عجله داشتم. هم ك

منتهي تا دو روز بعد و شروع كالس بايد صبر مي كردم. دو روز بعد وقتي گيتار به دوش وارد كالس شدم، سالمي به 

يك صندلي نشستم و به دختري كه بغل دستم جمع كردم. پنج تا دختر و چهارتا پسر داخل كالس بودند. روي 

نشسته بود، سالم كردم. به نظر دختر خوبي مي آمد. كمي كه با او صحبت كردم ديدم اشتباه نكرده ام. فكر كردم 

شايد بتوانم با او دوست شوم. نامش رويا بود. قيافه اي معمولي داشت؛ اما حرف زدنش به گونه اي بود كه او را 

ه نمي او هم گفت ك« امروز قرار نيست استاد بياد؟» كرد. نگاهي به ساعتم انداختم و به او گفتم:دوست داشتني مي 

 «آره. چند هفته اي مي شه.» تأييد كردم و گفتم:« ازدواج كردي؟» داند. چشمش به حلقه دستم افتاد و پرسيد:
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غول حرف زدن بودند كه مردي در تشكر كردم. همه مش« به سالمتي. انشاءاهلل خوشبخت شي.» لبخندي زد و گفت:

چهارچوب در نمايان شد. حدس زدم كه استاد بايد باشد. بله حدسم درست بود. او به ما اشاره كرد كه بنشينيم. 

سي و پنج ساله. صورتش معمولي بود؛ اما بسيار خوش تيپ بود. وقتي شروع به صحبت كرد  -مردي بود حدوداً سي

م رفته مهربان و آرام بود نه جدي و تخس. اكثر هنرمندان روحيه اي لطيف و فهميدم كه خوشرو هم هشت. روي ه

حساس دارند و من خوشم آمد كه استاد ما هم جز همان دسته از هنرمندان قرار داشت. ابتدا از خودش گفت. 

. مي خودش را معرفي كرد و گفت كه نامش سهراب محمدي است و از ما خواست كه او را استاد سهراب خطاب كنيم

گفت از اين جور خطاب شدن خوشش مي آيد. ما هم پذيرفتيم. بعد از معرفي خودش از ما خواست كه خودمان را 

معرفي كنيم. بعد از آن هم در كالس شروع به قدم زدن كرد و گفت كه خوشحال است كه ما هنرجوهايش هستيم. 

استاد ازدواج كرده بود. اين طوري بهتر بود.  وقتي از كنارم رد شد نگاهي به دست چپش انداختم. حلقه داشت. پس

چون وقت كالس به شيطنت هاي بچگانه بعضي از دخترها نمي گذشت. البته من هنوز با بچه هاي كالس آشنايي 

نداشتم؛ اما مي دانستم كه هميشه همه جا عده اي آدم با اين خصوصيت پيدا مي شوند. استاد داشت راجع به مطالب 

ي زد. كم كم به گيتار رسيد و توضيحاتي ابتدايي داد. خالصه دو ساعت آن جلسه به توضيحات كلي موسيقي حرف م

مقدماتي گذشت. هنگام برگشتن به خانه رويا ابتدا مسيرم را پرسيد و سپس گفت كه با هم برگرديم. من هم 

كه چهار تا برادر دارد  پذيرفتم؛ چون مسيرمان يكي بود. در طي مسير او كمي راجع به خودش حرف زد. او مي گفت

و خودش تك دختر خانواده است. پدرش كارگر است و مادرش هم خانه دار است. من هم متقابالً خودم را معرفي 

كردم. وسط راه خداحافظي كرديم و از هم جدا شديم. چون مسير او تغيير مي كرد. خوشحال بودم كه توانسته بودم 

بود. وقتي به خانه برگشتم مادرم پس از سالم و احوالپرسي، پرسيد كه كالس دوست پيدا كنم. اين گونه برايم بهتر 

 .«نيما اومده. تو اتاقته» چطور بود؟ برايش توضيح دادم كه خوب بود. داشتم از پله ها باال مي رفتم كه مادرم گفت:

ز كتاب هايم در دستش بود. با به دو از پله ها باال رفتم و در اتاق را باز كردم. نيما روي تخت نشسته بود و يكي ا

ديدن من بلند شد و سالم كرد. سپس او هم سوال مادرم را تكرار كرد. من هم همان جوابي را به او دادم كه به مادرم 

داده بودم. سپس از كارش پرسيدم و اين كه آيا راضي هست يا نه. او هم گفت كه راضي است. در حالي كه دوباره 

 به پس چرا تا حاال» گفت:« خوب آره داريم.» گفتم:« از مادرت شنيدم كه كتابخونه داريد.ستاره، » مي نشست، گفت:

با هم به سمت « البته.» گفتم:« نشونم مي دي؟» داشتم فكر مي كردم چه جوابش را دهم كه گفت:« من نگفتي؟

ايستاده بود و متعجب به اطراف  كتابخانه رفتيم. وقتي در را باز كردم و او وارد شد، با ديدن آن همه كتاب جا خورد.

من هروقت حوصله ام سر مي ره ميام اين جا و كتاب مي خونم. البته همه كتاب هاش به درد من » مي نگريست. گفتم:

سرش را تكان داد و جلو رفت. با دقت بيشتري « نمي خوره. بيشتر رمان و بعضي از كتاب هاي ادبيش رو مي خوانم.

تابي را برداشت. سپس به طرف من آمد. با دستي كه در آن كتاب نبود از پشت كمرم را به كتاب ها نگاه كرد و ك

متعجب .« تنبيه» خونسرد همان طوري كه داشت به كتاب نگاه مي كرد، گفت:« اِ نيما، چيكار مي كني؟» گرفت. گفتم:

« ي. دختره حواس پرت.به خاطر اين كه منو از وجود چنين جايي آگاه نكرده بود» گفت:« چرا آخه؟» پرسيدم:

و حاال هم پشيمونم. حاال ولم كن » سپس خودم را به مظلوميت زدم و ادامه دادم:« بله قبول دارم.» خنديدم و گفتم:

اين كتاب رو مي » او هم رهايم كرد. همان طوري كه داشت آن كتاب را ورق مي زد، گفت:« ديگه. االن كه آوردمت.

آن شب نيما در خانه ما ماند. مادرم گفت كه نيما مي « تابي كه دوست داشتي بردار.البته. هر ك» گفتم:« شه بردارم؟

 «آفرين. به اين مي گن داماد نمونه.» خواهد برايمان كباب درست كند. پدرم در حالي كه به پشت نيما مي زد، گفت:
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ه چيزي درست كنم. كباب ك من رو دست كم گرفتي ستاره؟ من كلي غذا بلدم» گفت:« مگه تو بلدي؟» به نيما گفتم:

خالصه آن شب نيما برايمان كباب درست كرد. « نيست. حاال كم كم دست پخت ما رو مي خوري. صبر داشته باش.

راضيه خانم ميز را آماده كرد. وقتي همه دور ميز نشستيم، تكه اي كباب برداشتم تا امتحانش كنم. معركه بود. با 

ركه اش كرده بود. نيما به من نگاه مي كرد تا عكس العملم را ببيند. فيلم بازي مخلفاتي كه نيما به آن زده بود مع

جدي  نيما كه فكر مي كرد« اين بود كبابت؟ توصيه مي كنم نخورين چون خيلي بدمزه است.» كردم و با اكراه گفتم:

« ردم.ه تا حاال تو عمرم خوشوخي كردم. خوشمزه ترين كبابيه ك» گفته ام نااميد نگاهم كرد. ناگهان خنديدم و گفتم:

نيما هم خنديد و انگشتش را به نشانه تهديد تكان داد. روز بعد وقتي من و مادرم در حال تماشاي تلويزيون بوديم، 

تلفن زنگ زد. مادرم گوشي را برداشت. از سالم و احوالپرسي اش فهميدم هركسي كه پشت خط است پس از مدت 

كه بفهمم كيست. صحبت هاي مادرم نشان مي داد كه قرار است به خانه ما بيايند.  ها تماس گرفته. كنجكاو شده بودم

اگه بگم باورت نمي شه. » مادرم گفت:« مهمون داريم؟ كي پشت خط بود؟» وقتي مادرم گوشي را گذاشت، پرسيدم:

جا ربونش برم. تا حاال كواقعا؟! الهي ق» با هيجان گفتم:« شايسته بود. گفت فردا با شوهر و دوقلوهاش ميان اين جا.

شايسته دخترخاله من بود و چهار سال از من بزرگ تر. دختري بود فوق العاده زيبا و « بود اين دختره بي معرفت.

دلربا. يك تكه جواهر بود كه از آسمان افتاده بود. از بچگي فوق العاده به او عالقه داشتم. در دوران كودكي با تنها 

يسته بود. حدوداً يك سالي بود كه كامالً از او بي خبر بودم. خودم را براي گله و شكايت از كسي كه بازي مي كردم شا

او آماده كرده بودم تا به محض ديدنش نامردي اش را يادآوري كنم. او همراه شوهر و بچه هايش به خارج از كشور 

شده بود كه داشت به ايران مي آمد.  رفته بود بدون اين كه شماره اي از خودش به ما بدهد. حاال نمي دانستم چه

پرنيان و پوريا دوقلوهاي شايسته بودند كه به مادرشان رفته بودند و فوق العاده زيبا بودند. همسر شايسته مردي بود 

متشخص و خونگرم و مهربان. از اين كه قرار بود بعد از يك سال ببينمشان فوق العاده هيجان زده بودم. آن شب 

ا نيامده بود. با او تماس گرفتم و قضيه را برايش تعريف كردم و از او خواستم تا براي فردا شب حتماً به نيما به خانه م

خانه ما بيايد. او هم پذيرفت. روز بعد وقتي از كالس برگشتم مادرم سينا را به حمام برده بود. من به اتاقم رفتم و آن 

حمام، من به حمام رفتم. يكي از بهترين لباس هايم را پوشيدم. را مرتب كردم. پس از بيرون آمدن مادرم و سينا از 

نزديك هاي غروب بود كه پدرم آمد. يك ساعت بعد هم نيما آمد. او هم خوشتيپ كرده بود. خالصه همه منتظر 

آمدن مهمان ها بوديم. حدود يك ساعت و نيم بعد زنگ در به صدا در آمد و من كه از همه بيشتر هيجان داشتم به 

الت دو رفتم و در را باز كردم. بعد هم در ورودي را باز كردم. با ديدن آن ها جلو رفتم و شايسته را محكم در ح

آغوش گرفتم. بعد هم دوقلوها را از كالسكه بيرون آوردم و بوسيدمشان. پس از سالم و احوالپرسي گرم دور هم 

منظورش نيما بود. نيما را به آن ها معرفي « ني؟معرفي نمي ك» جمع شديم. شايسته مرا مخاطب قرار داد و گفت:

كردم. شايسته به من تبريك گفت و آرزوي خوشبختي كرد. آقا رامين همسر شايسته كنار نيما نشست و با او گرم 

صحبت شد. شايسته هم آمد و كنار من نشست. مامان و بابا هم با پوريا و پرنيان سرگرم شدند. با كنايه به شايسته 

ز بس كه اين چند وقت به ياد من بودي ديگه اشباع شدم. مي خواستم بگم نمي خواد خودت رو اين قدر ا» گفتم:

بله بله  »شايسته خنديد و گفت:« اذيت كني و هي زنگ بزني. راستي از بس تلفن كردي پول تلفنات چقدر اومده؟

كه اصالً وقت نداشتم به خودم هم  قبول دارم خانوم خانوما. مي بخشيد. معذرت مي خوام. اين قدر درگير بودم

نه قبول نيست. توجيه خوبي نيست. من هيچ وقت اين استدالل رو از » سرم را به طرفين تكان دادم و گفتم:« برسم.

 «كسي قبول نمي كنم. آدم اگه بخواد وقت داره. خيلي هم كه گرفتار باشي حداقل نيم ساعت وقت هست. مگه نه؟
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 «فرمايين من بايد چيكار كنم االن؟ هركاري شما بگي مي كنم تا مورد عفو قرار بگيرم. حاال شما مي» شايسته گفت:

سپس هردو خنديدم. به سراغ دوقلوها « الزم نكرده. من به بزرگواري خودم شما رو مي بخشم.» خنديدم و گفتم:

ردم و پرنيان را بغل ك رفتم. اين قدر خوشگل و بانمك بودند كه دوست داشتم بغلشان كنم و يكسره ماچشان كنم.

اال خواب شايسته تأييد كرد. سينا كه تا ح« ديگه االن بايد يك سالشون تموم شده باشه. درسته؟» از شايسته پرسيدم:

بود، آرام آرام از پله ها پايين آمد. شايسته با ديدن او برخاست و همان طور كه قربان صدقه اش مي رفت او را در 

 آورد. سينا با ديدن آن ها هيجان زده شد. تا آخر شب هم با آن ها سرگرم بود. آغوش گرفت و پيش دوقلوها

شام در محيطي آرام صرف شد. پدرم موسيقي ماليمي گذاشته بود. گه گاهي سكوت برقرار مي شد و فقط صداي 

زي خورد موزيك و كاسه و بشقاب ها مي آمد. بعد از صرف شام شايسته را به اتاقم بردم. چشمش به اولين چي

نه » گفتم: «به به. مي بينم كه خانوم گيتار هم مي زنن.» گيتارم بود. گيتار را برداشت، آن را در دست گرفت و گفت:

 من گيتار رو خيلي دوست» گيتار را سرجايش گذاشت و گفت:« هنوز نمي زنم. فقط دو جلسه است كه كالس رفتم.

سم چشم. ولي مي تر» گفتم:« زني واسم آهنگ هاي قشنگ بزني.دارم. بايد بهم قول بدي وقتي ياد گرفتي آهنگ ب

اين جوري حرف نزن ستاره. » نزديكم آمد. دستش را روي شانه ام گذاشت و گفت:« شما باز هم ما رو فراموش كني.

من فراموشت نكرده بودم. قسم مي خورم. مگه مي شه آدم دخترخاله اي مثل جنابعالي رو يادش بره. مخصوصاً اين 

 »انگار به ياد قديم افتاده بود. همان طوري كه به رو به رو خيره شده بود، گفت:« هم بازي دوران بچگيت هم باشه. كه

يادته دوران بچگي رو؟ يادش بخير. من كه هيچ وقت يادم نمي ره. آرامش دوران بچگي ديگه هيچ وقت برنمي 

مي كرديم تا خستگي از پا درمون مي آورد. يادش  گرده. باخيال راحت و مستقل از هر مشغله فكري اين قدر بازي

يادته اون موقع سر اون توپ رنگارنگه دعوامون شد. چقدر اون موقع با هم دعوا » سپس رو به من كرد و گفت:« بخير.

» تم:گف« كرديم و همديگر و زديم. اگه بابات نيومده بود و جدامون نكرده بود معلوم نبود چه باليي سرمون مي اومد.

شايسته از « انس آوردي كه باباي من اومد. چون فقط منو دعوا كرد. تو رو واسه اين كه ناراحت نشي دعوا نكرد.ش

از خنده او من هم خنده ام گرفته بود. كمي كه جو « بله بايدم بخندي. منم بودم مي خنديدم.» خنده ريسه رفت. گفتم:

ت ازدواج كردي؟ تا اون جا كه من يادمه عمو محرابت و راستي ببينم چطور شد با پسرعمو» آرام تر شد، پرسيد:

آره. پارسال يك دفعه اومدند. غافلگيريش اين جا بود كه گفتن نيما هم » گفتم:« خانوادش آلمان زندگي مي كردند.

 اپس منظور خاصي داشتن. نيما اومد، شم» شايسته ادامه داد:« داره مياد. تعجب كرديم چطور شده نيما ياد ما كرده.

ما بله با اجازتون. ني» ديگر ادامه نداد. ادامه حرفش واضح بود. گفتم:« همديگر و ديدين و پسنديدين. بعدشم كه...

باز هم شايسته برايم آرزوي خوشبختي كرد و من باز هم تشكر كردم. به مدت يك هفته خانه ما « پسر خيلي خوبيه.

لب ما چهار نفر بوديم. من و نيما و شايسته و رامين. به جاهاي ماندند. در طول اين يك هفته كلي خوش گذرانديم. اغ

ديدني مي رفتيم و مي گفتيم و مي خنديديم.كلي هم عكس يادگاري گرفتيم. ديدن آن عكس ها بعد ها قلبم را 

سوزاند. ديدن هر عكسي از نيما قلبم را مي سوزاند. هميشه آرزو مي كردم كاش يك بار ديگر هم كه شده آن 

ي خوش تكرار شوند. پس از آن يك هفته قرار بود شايسته و رامين به شهرهاي ديگر سفر كنند. برنامه شان روزها

همين بود. من هم دوست داشتم با نيما همراهشان بروم؛ ولي حيف كه نمي شد. چون من كالس داشتم و نيما هم 

  سركار مي رفت. بنابراين آن ها به تنهايي با دوقلوهايشان راهي شدند.
 

 فصل چهاردهم
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تابستان كم كم تمام مي شد و جاي خود را به پاييز مي داد. با باز شدن مدارس و دانشگاه ها ساعت هاي كالس 

موسيقي هم تغيير كرد و به بعدازظهر موكول شد تا هنرجوها بتوانند در فصل مدارس هم از كالس بهره ببرند. من 

ج شنبه و جمعه كالس داشتم. در يك روز باراني اواسط پاييز وقتي به همه روزهاي هفته به غير از يك شنبه و پن

كالس موسيقي رفتم، ديدم مدير موسسه در حال صحبت كردن است. سالمي كردم و رفتم سرجايم نشستم. او 

 بله داشتم مي گفتم. استاد محمدي ديگه نمي تونن بيان. ايشون به خارج از كشور سفر كردن» صحبتش را ادامه داد:

و برگشتنشون هم با خداست. امروز كالس تعطيله. ولي ما سعي مي كنيم از جلسه بعد يه استاد ديگه واستون بياريم. 

و از كالس خارج شد. بچه ها « البته استاد محمدي يه نفر رو پيشنهاد كردن. تا ببينيم چي مي شه. فعالً با اجازه.

و البته بسيار ناراحت. ما با استاد خو گرفته بوديم و حاال دل برخاستند و قصد رفتن كردند. من هنوز متعجب بودم 

كندن از او برايمان دشوار بود. چهره بقيه بچه ها هم همين را نشان مي داد كالس خالي شده بود. رويا دستي به پشتم 

 م. در طي مسيرتازه به خودم آمدم و برخاستم. به همراه رويا از موسسه خارج شد« قصد نداري بلند شي؟» زد و گفت:

ناراحت شدي نه؟ حقم داري. همه بچه ها ناراحت بودن. اصالً چرا خود استاد بهمون نگفت؟ چرا يكدفعه » رويا گفت:

 »راست مي گفت. بايد از قبل به ما مي گفت تا الاقل بتوانيم خداحافظي كنيم. رويا گفت:« گذاشت و رفت؟ بي معرفت.

كردم.  تأييد« اونم استاد خوب و مهربوني باشه تا جاي استاد سهراب رو پر كنه. حاال كي قراره به جاش بياد؟ خدا كنه

هر دو به فكر فرو رفتيم و كنجكاو بوديم ببينيم استاد جديد چه كسي است. به هرحال بايد تا جلسه بعدي صبر مي 

 كرديم. 

يم ساعتي ببينند استاد جديد كيست. ن دو روز بعد وقتي به كالس رفتيم، همه بچه ها منتظر و كنجكاو نشسته بودند تا

استاد جديدتون همون كسي هستش كه استاد محمدي » از وقت كالس گذشته بود كه مدير موسسه وارد شد و گفت:

معرفي كرده بود. ايشون هم به اندازه استاد محمدي كاردانن. پس الزم نيست نگران باشيد. استاد جديدتون جناب 

استاد سپهري وارد شد. دهانم از تعجب باز ماند. آب دهانم خشكيد. « امان سپهري.آقاي سپهري هستند. استاد س

ضربان قلبم چند برابر شد. قلبم به شدت مي كوبيد. سامان؟! استاد جديدمان سامان بود؟! نزديك بود پس بيفتم. 

 مانند مجسمه ايستاده بودم و با چشماني گرد شده فقط نگاهش مي كردم.

افتاد، او هم متعجب شد. اما خيلي زود به خودش آمد و سعي كرد كه طبيعي رفتار كند. اما من  وقتي نگاهش به من

هم چنان مات ايستاده بودم. بعد هم همان طور خيره به او نشستم. ناگهان تمام خاطراتش جلوي چشمانم نقش 

تادمون باشه؟ آخه مگه آدم قحطه؟ چرا سامان بايد اس» بست. ياد نامردي اش افتادم و رخ برگرداندم. با خودم گفتم:

خدايا من چرا بايد دوباره سامان رو ببينم؟ چرا؟ دليلش چيه؟ من كه نمي تونم بفهمم. خدايا تصادفيه يا حكمت داره؟ 

چه حكمتي مي تونه داشته باشه؟ بايد تصادفي باشه. نه؟ خدايا تصادفيه؟ من چيكار كنم آخه؟ دلم نمي خواد سامان 

تمام حرص و خشمم روي « را بايد بعد از اون ماجراها دوباره سامان رو ببينم؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟رو ببينم. آخه چ

صورتم بود؛ اما او به من نگاه نمي كرد و داشت از بچه ها مي پرسيد كه چقدر ياد گرفته ايم. بچه ها هم داشتند 

مشغول كار خودش شد. حتماً متوجه برايش توضيح مي دادند. يك آن چشمش به من افتاد؛ اما سريع رخ برگرفت و 

خشم و عصبانيت من شده بود. من بايد او را مانند فردي غريبه كه به تازگي ديده بودمش، مي ديدم. نه كس ديگر. 

من نبايد هيچ احساس نسبت به او مي داشتم؛ چون شوهر داشتم. حتي نبايد از دست او عصباني باشم. بايد مبارزه مي 

له، بايد او را به چشم يك استاد جديد و كامالً غريبه مي ديدم. در تمام طول كالس حتي يك بار كردم تا موفق شوم. ب

هم نگاهش نكردم. او با صداي خوش آهنگش توضيح مي داد و من فقط گوش مي كردم. وقتي كالس تمام شد نفس 
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يده مي گرفتمش، از آموزشش هم راحتي كشيدم. بايد از جلسه بعد كامالً آماده مي آمدم. يعني در عين حال كه ناد

بهره مي بردم. موقع جمع كردن وسايل و آماده شدن براي رفتن، سنگيني نگاهش را احساس كردم. حاال ديگر چه 

فايده اي داشت؟ آن زمان كه بايد نگاهم مي كرد، نمي كرد. حاال ديگر چه سودي داشت؟ او را ناديده گرفتم و 

كر مي كردم كه بايد به نيما بگويم يا نه. شايد اگر مي گفتم ديگر اجازه نمي داد به بيرون آمدم. در طي مسير به اين ف

كالس بروم. چون او از همان موقع با سامان مشكل داشت. بهتر ديدم كه نگويم. من بايد با نفس خود مبارزه مي 

ن طوري كه او آن موقعي كه كردم و به قلبم اجازه نمي دادم براي او به تپش دربيايد. چون هيچ سودي نداشت. هما

مرا به مدرسه مي رساند ناديده ام مي گرفت، من هم حاال بايد همين كار را مي كردم. به خودم تلقين مي كردم كه 

تازه با او آشنا شده ام. استاد سپهري مرد غريبه اي بود كه من تا حاال نديده بودمش. بله بايد موفق مي شدم؛ چون 

رها كنم. من قلب خود را با عشق نيما پركرده بودم و در آن را بسته بودم تا عشق هيچ  دلم نمي خواست كالسم را

مرد ديگري در آن راه نيابد. من شوهر داشتم و هيچ لزومي نداشت كه احساسي نسبت به سامان داشته باشم. ولي 

ن ار به خانه ما مي آمد. به متصميم هم نداشتم كه اين موضوع را به نيما بگويم. نيما هرروز پس از برگشتن از سرك

سر مي زد و شب هم به خانه خودشان بر مي گشت. آن شب پس از رفتن نيما تصميم گرفتم اين موضوع را به مادرم 

بگويم. نمي خواستم پدرم بفهمد. بنابراين وقتي پدرم پس از گفتن شب بخير براي خواب به اتاق خواب رفت، من 

مامان مي خوام موضوعي رو بهتون » كه مي خواهم چيزي به او بگويم. آرام گفتم:كنار مادرم نشستم. مادرم فهميد 

من  مادرم رو به« بگم. منتهي نمي خوام بابا و نيما از اين موضوع باخبر بشن. مخصوصاً نيما. نمي خوام چيزي بدونه.

تاد سه اومد گفت كه اسدو روز پيش مدير موس» گفتم:« اين چه موضوعيه كه شوهرت نبايد بدونه؟» نشست و گفت:

محمدي ديگه نمياد. رفته خارج. گفت از جلسه بعد يه استاد جديد كه خود استاد سهراب معرفي كرده مياد. امروز 

كمي سكوت كردم. مادرم هم چنان منتظر « استاد جديدمون اومد. مامان اگه بگم استاد جديدمون كيه باورت نمي شه.

مادرم در حالي كه چشمانش از تعجب گرد شده بود، با صداي نسبتاً بلند « .. سامانه.استاد جديدمون.» بود. ادامه دادم:

مادرم نمي دانست چه « آروم مامان آروم. االن بابا مي شنوه. آره سامان.» هيسي كشيدم و گفتم:« سامان؟!» گفت:

وب خ» را باال دادم و گفتم:شانه هايم « خوب حاال مي خواي چيكار كني؟» بگويد. كمي فكر كرد؛ بعد از من پرسيد:

حرفش را قطع « ولي ستاره من نگرانتم. آخه...» مادرم گفت:« معلومه. ادامه مي دم. لزومي نداره كالسم رو ول كنم.

آخه نداره مادر من. شما نگران نباشيد. من هيچ عالقه اي به سامان ندارم. من خودم شوهر دارم و بي » كردم و گفتم:

. من به عشق نيما وفادارم ماماني. اجازه نمي دم قلبم واسه هيچ مرد ديگه اي به تپش دربياد. نهايت هم دوستش دارم

پس جاي نگراني نيست. فقط دلم نمي خواد نيما چيزي بدونه؛ چون ممكنه ياد گذشته بيفته و ديگه نذاره برم. باشه 

ن نگران بود. بوسه اي بر گونه اش زدم و مادرم پذيرفت؛ اما چهره اش هم چنا« ماماني؟ چيزي به بابا و نيما نگو.

به من اعتماد كن. من خودمو مي شناسم و به خودم اطمينان دارم. حتي اگه يك درصد هم احتمال مي دادم كه » گفتم:

گم؟ چي ب» مادرم گفت:« دوباره اتفاقي توي قلبم مي افته ديگه كالس نمي رفتم. پس خيالت راحت راحت باشه.

سپس بوسه اي بر گونه ام زد و « ودت مشكلي نداري منم ندارم. بهت اطمينان دارم خوشگلم.هرچي صالحه. وقتي خ

 براي خواب به اتاق خواب رفت. من هم بلند شدم و به اتاق خودم رفتم.

جلسه بعد وقتي سامان به كالس آمد، چهره اش فوق العاده غمگين و درهم بود. موسيقي كه آن روز به ما ياد داد هم 

استاد ببخشيد. جسارته. ولي امروز خيلي ناراحت به نظر مي » غمگين بود. يكي از بچه ها طاقت نياورد و گفت:بسيار 

ي سامان به زور لبخند« رسيد. نمي خوام فضولي كنم؛ ولي حتماً موضوع مهميه كه روي آهنگتون هم تأثير گذاشته.
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د بچه ها اگه ناراحتتون كردم. ولي اين آهنگ آره. من امروز حالم خيلي خوب نيست. ببخشي» كوتاه زد و گفت:

غمگيني كه زدم يكي از آهنگ هاي مورد عالقه منه. آهنگ غمگين هم ياد بگيرين بد نيست. من همه نوع آهنگي 

آن روز حالش خيلي گرفته بود. هيچ كداممان نفهميديم از چيست. تا پايان وقت كالس تمام سعي « بهتون ياد مي دم.

رفت تاچهره اش غم درونش را نشان ندهد. اما كمتر موفق مي شد. طوري ناراحت بود كه انگار اش را به كار گ

عزيزترين كسش را از دست داده است. شايد هم همين طور بوده. ولي خودش در اين مورد حرفي نمي زد. بچه ها 

روز به همان منوال هم با وجود كنجكاويشان چيزي نمي پرسيدند. چون مي دانستند نخواهد گفت. خالصه آن 

گذشت. جلسه بعد خواست كه ما برايش آهنگ بزنيم. همه بچه ها دچار استرس شده بودند. او از ما خواست آهنگي 

را كه از همه بيشتر بلديم بزنيم تا او ايراد كارمان را برطرف كند. وقتي نوبت من رسيد، يكي از آهنگ هايي را كه 

ن بدون اي« اين رو از استاد سهراب ياد گرفتيد؟» از پايان آهنگ از من پرسيد:استاد سهراب ياد داده بود زدم. پس 

از لرزشي كه توي صدايم بود حرصم گرفته بود. نمي دانستم چرا صدايم مي « بله.» كه نگاهش كنم، جواب دادم:

يكي از  سهراب بله. استاد» گفت:« استاد خوبي داشتيم.» تشكركردم و گفتم:« خيلي قشنگ زديد.» لرزد. او گفت:

بچه ها حرفش را تأييد كردند. آن ها يكي يكي آهنگ مي زدند و او « بهترين استادهاست. كارشون حرف نداره.

چه ها ب» ايراد كارشان را برطرف مي كرد. وقتي كالس تمام شد، يكي از پسرها كه نامش رضا بود بلند شد و گفت:

ببينيد بچه ها دو روز ديگه تولد » ز كالس خارج شد، او گفت:وقتي سامان ا« چند لحظه صبر كنيد كارتون دارم.

حاال بماند. من مي گم چطوره » او گفت:« تو از كجا مي دوني؟» يكي از بچه ها حرفش را قطع كرد و گفت:« استاده...

خترها كه يكي از د« واسه استاد يه چيزي بخريم. اگه دسته جمعي پول بذاريم و يه چيزي بخريم فكر كنم بهتر باشه.

حاال چرا ذوق كرده بود؟ حتماً به سامان عالقه مند شده بود. « آره آره من موافقم.» اسمش الهام بود، با هيجان گفت:

« قي؟شما هم مواف» اهميتي ندادم. به من مربوط نبود. بچه ها موافقت كردند. رضا از من كه چيزي نگفته بودم، پرسيد:

گ من مي گم براشون يه تابلوي بزر» ه ها بويي نبرند گفتم كه موافقم. الهام گفت:من مردد بودم؛ اما براي اين كه بچ

 بچه ها موافقت« طبيعت بخريم تا اون رو نصب كنه رو ديوار خونش. اين جوري هروقت اونو ببينه ياد ما مي افته.

رم موافقيد من يه خوشگلش رو بخمن يه تابلو فروشي سراغ دارم كه كلي از اين تابلوها داره. » كردند. باز الهام گفت:

پس تصويب شد. خوب حاال ديگه مي » باز هم همه موافقت كردند. رضا گفت:« بعد شما پولش رو باهام حساب كنيد؟

بچه ها بلند شدند و از كالس خارج شدند. من و رويا هم با هم به سمت خانه هايمان به راه افتاديم. در « تونيد بريد.

كر اما من ف» رويا گفت:« آره فكر كنم همين طوره.» گفتم:« نم الهام به استاد عالقه مند شده.فكر ك» راه رويا گفت:

چيزي نگفتم. نظري در اين مورد « كنم يه طرفه باشه. چون استاد اصالً محلش نمي ده. الكي داره خودش رو مي كشه.

ند نبود، به من مربوط نمي شد. جلسه آينده نداشتم. اينكه سامان به چه كسي عالقه مند بود و به چه كسي هم عالقه م

وقتي به كالس رفتيم ديديم الهام تابلو را خريده و با كاغذ كادوي بسيار زيبايي آن را كادو كرده. روي آن هم با خط 

نستعليق نوشته بود: از طرف بچه هاي كالس تقديم به استاد عزيز. بعد پايين آن نوشته بود: تولدتون مبارك. خيلي 

خالصه هر كدام از بچه هاي « من مي دم.» رضا بلند شد و گفت:« حاال كي اين رو به استاد بده؟» ن زده بود. گفت:هيجا

كالس مشتاق بود كه آن را به سامان بدهد. مخصوصاً الهام. اصالً چه فرقي مي كرد؟ بر سر اين مسئله كالس شلوغ 

ده تا اصالً ستاره خانوم بايد ب» ه ها را ساكت كرد و گفت:شده بود. چشم رضا به من افتاد كه ساكت نشسته بودم. بچ

تاد من چه مشكلي با اس» تعجب كردم. منظورش چه بود؟ نكند... ولي نه. از او پرسيدم:« مشكلش با استاد برطرف شه.

زي چي من نمي دونم. دو روز پيش وقتي وقتي پيشنهاد دادم براي استاد» شانه هايش را باال انداخت و گفت:« دارم؟
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بخريم، شما كامالً ساكت بودي ومردد. امروز هم برخالف همه بچه ها شما باز ساكتي و هيچ عكس العملي هم نشون 

نمي دي. اين نشون مي ده كه شما يه مشكلي با استاد داري. حاال اين كه چيه و چرا من نمي دونم. پس شما اين كادو 

ه بود و ول كن هم نبود. اصالً دلم نمي خواست اين كار را بكنم. آخر حاال چه بايد مي كردم؟ گير داد« رو بدي بهتره.

بچه  »از بين اين همه بچه مشتاق چرا من؟ از دست اين رضا. يكي از بچه ها نگاهي به بيرون انداخت و دستپاچه گفت:

ا كردم؟ اگر من تابلو ررضا سريع آن را پشت صندلي من قرار داد. حاال چه بايد مي « ها قايمش كنيد. استاد داره مياد.

به سامان مي دادم، او پيش خودش چه فكري مي كرد؟ سامان وارد كالس شد و بچه ها به احترامش ايستادند. سامان 

و .« استاد تولدتون مبارك» اجازه نشستن داد. همه نشستند به جز رضا كه هم چنان سرپا ايستاده بود. ناگهان گفت:

ين كه تابلو نباشم من هم آرام دست زدم. سامان كه متعجب شده بود، ابتدا تشكر همه دست زدند به جز من. براي ا

رضا از زير جواب دادن طفره رفت. معلوم نبود از « از كجا مي دونستي امروز تولد منه؟» كرد؛ سپس از رضا پرسيد:

ه يم استاد كنم. قلبم شروع بكجا فهميده بود. همه نگاه ها رو به من شد. منظورشان اين بود كه تابلو را ببرم و تقد

تپش كرد و بدنم داغ شد. به ناچار تابلو را برداشتم و همان طور كه سر به زير داشتم نزديك سامان رفتم. هيچ 

اه سامان سنگيني نگ« اين از طرف بچه هاي كالسه. مباركتون باشه.» حرفي نمي توانستم بزنم. رضا به جاي من گفت:

ت نداشتم سرم را باال بياورم. آرام دستانش را جلو آورد. ديدم دستانش مي لرزد. چرا را احساس مي كردم؛ اما جرئ

مي لرزيد؟ او ديگر چرا اضطراب داشت؟ به محض اين كه آن را گرفت سر جايم برگشتم. اصالً سرم را باال نمي 

ادو را باز مي كرد. با ديدن آوردم. چم شده بود؟ براي چه بايد اضطراب مي داشتم؟ سرم را باال آوردم. داشت كاغذ ك

ده الهام ذوق زده ش« خيلي قشنگه. از همتون ممنونم.» تابلو چشمانش گرد شد و لبخندي به لب آورد. سپس گفت:

بود. مي خواست چيزي بگويد كه دوستش سريع جلوي دهانش را گرفت. البد مي دانست كه مي خواهد پرت و پال 

شما خيلي به من لطف داريد بچه ها. بازم از همتون ممنونم. اصالً » بانانه گفت:بگويد. سامان نگاهي به جمع كرد و مهر

يك  «خجالتمون نديد استاد.» رضا گفت:« حدس نمي زدم امروز با يه هميچين لطفي رو به رو شم. شماها خيلي خوبيد.

ده ناراحت مي شد؟ لحظه احساس كردم غمي از چشمان سامان گذشت. چش شده بود باز؟ چرا تا تقي به توقي خور

 اصالً به من چه مربوط. وكيل وصيش نبودم كه.

آن روز وقتي به خانه برگشتم، ديدم خانه تاريك و برق ها هم خاموش است. كمي جلوتر رفتم تا برق را روشن كنم؛ 

 متعجباما در تاريكي كليد را نمي يافتم. ناگهان روشن شدن برق ها با جيغ و دست همراه شد. خشكم زده بود و 

داشتم به جمع نگاه مي كردم. نيما قبل از همه جلو آمد و تولدم را تبريك گفت. تعجبم چند برابر شد. امروز روز 

تولد من هم بود؟ يعني روز تولد من و سامان يكي بود؟ مادرم جلو آمد و همراهي ام كرد تا به طبقه باال بروم و لباسم 

باس هايم ل« از قيافت معلوم بود كه يادت رفته.» مادرم گفت:« ود امروز تولدمه.اصالً يادم نب» را عوض كنم. به او گفتم:

را تعويض كردم و پايين رفتم. با پايين رفتن من صداي موزيك بلند شد. رفتم و روي مبلي كه نيما نشسته بود، 

ود. زيبايي خريده ب نشستم. آن شب خيلي خوش گذشت. قبل از همه كادوها كادوي نيما را باز كردم. گردنبند طالي

 تشكرش بمونه واسه وقتي كه» دلم مي خواست ببوسمش؛ اما جلوي جمع خجالت مي كشيدم. آهسته به نيما گفتم:

 «نه. آخه االن خجالت مي كشم جلوي مهمونا بوست كنم.» گفتم:« االن نمي توني تشكر كني؟» گفت:« مهمونا رفتن.

ز باز كردن همه كادوها كيك را خورديم. پس از صرف شام هم مهمان ها بعد ا« اي شيطون.» نيما بلند خنديد و گفت:

خداحافظي كردند و رفتند. نيما هم مي خواست برود. از پدر و مادرم خداحافظي كرد. من براي بدرقه اش تا جلوي 

م. خواستم ددروازه رفتم. نيما برگشت و دست به سينه منتظر ايستاد. مي دانستم منتظر همان بوسي است كه گفته بو
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« رو؟ چي» خودم را به كوچه علي چپ زدم و گفتم:« اِ يادت رفت؟» گفت:« منتظر چيزي هستي؟» اذيتش كنم. گفتم:

او  «خيله خوب. باشه. تسليم. حاال سرت رو بيار جلو.» ديگر دلم نيامد اذيتش كنم. گفتم:« ستاره.» نيما با حرص گفت:

 قربون خانوم خوشگلم» مش. او هم محكم بغلم كرد، مرا بوسيد و گفت:صورتش را پايين آورد. من هم محكم بوسيد

سپس خداحافظي كرد و رفت. روز بعد مادرم گفت كه مي خواهد برود خريد. از من خواست كه همراهش « برم.

چند تا لباس » گفت:« حاال چي مي خوايد بخريد؟» بروم. من هم آماده شدم و همراهش رفتم. در طي مسير پرسيدم:

پس بايد سينا رو همراه خودتون مي آورديد » قهر ساختگي كردم و گفتم:« اسه سينا و يه چيزاي جزيي واسه خونه.و

اين چه حرفيه ستاره؟ خوب واسه تو هم مي خرم. سايز سينا » مادرم كه فكر كرد واقعاً قهر كرده ام، گفت:« نه منو.

اشت كه بيارمش. دوست داشتم با دختر خوشگلم بيام رو مي دونم؛ ولي به سليقش احتياج ندارم. پس لزومي ند

شوخي كردم مامان. تازه االن ديگه شما نبايد واسه من لباس بخريد. وظيفه يه نفر ديگه » خنديدم و گفتم:« بيرون.

ين چرا ماش» مادرم خنديد. منظورم نيما بود. به بازار رفتيم و خريد كرديم. موقع برگشتن به مادرم گفتم:« است.

ز كنار خيابان ايستاديم. پس ا« اشكالي نداره. مي ريم تاكسي مي گيريم.» مادرم گفت:« ورديد؟ اين جوري سخته.نيا

گذشت چند دقيقه ماشيني جلوي پايمان متوقف شد. راننده شيشه را پايين آورد. با كمال تعجب ديديم كه سامان 

مادرم نمي دانست چه « وار شيد. مي رسونمتون.س» است. لرزشي عصبي سراپايم را فرا گرفت. سامان به ما گفت:

يه؟ اين چه حرف» سامان گفت:« مزاحم شما نمي شيم. خيلي ممنون.» بگويد. نگاهي به من انداخت. من به سامان گفتم:

به ناچار پذيرفتيم. سوار كه شديم او به راه افتاد. از آينه جلوي ماشين گه « مراحميد. لطفاً سوار شيد. من در خدمتم.

گاهي نگاهي به ما مي انداخت؛ اما من سرم را به طرف پنجره برگردانده بودم و اصالً نگاهش نمي كردم. مادرم 

ا بدون اين كه سرم ر« از كالس راضي هستيد ستاره خانوم؟» نگران به من و سامان نگاه مي كرد. سامان از من پرسيد:

بود كه بينمان رد و بدل شد. حتي موقع خداحافظي هم اصالً  اين تنها حرفي« بله. چرا راضي نباشم؟» برگردانم گفتم:

 ستاره تو اين» نگاهش نكردم و جواب خداحافظي اش را با سر دادم. آن شب وقتي نيما به خانه مان آمد به من گفت:

 مدتي كه كالس مي ري و آهنگ ياد مي گيري، يعني يه بار هم ما رو قابل نمي دوني كه يه آهنگ خوشگل واسه ما

همراه من آمد. روي تختم نشستم و گيتارم را به دست « اختيار داريد. اين چه حرفيه؟ بيا بريم باال.» گفتم:« بنوازي؟

گرفتم. يكي از زيباترين و شادترين آهنگي را كه ياد گرفته بودم برايش زدم. البته اين آهنگ را از سامان ياد گرفته 

ا مشتاق و با محبت نگاهم مي كرد. پس از پايان آهنگ هم تشويقم بودم نه استاد سهراب. در طي زدن آهنگ نيم

اي واي. چه كرده بودم. بند « استاد سهراب كه رفته.» يكدفعه از دهانم پريد:« استاد سهراب چه كرده!» كرد و گفت:

دم، تاده بودر حالي كه به لرزش اف« رفته؟ پس االن چيكار مي كنيد؟» را آب داده بودم. نبايد مي گفتم. او گفت:

 از ترس« كه اين طور.حاال اسمش چيه؟» نيما سرش را تكان داد و گفت:« خوب يه استاد جديد واسمون اومده.» گفتم:

اد است» و دلهره داشتم سكته مي كردم. در حالي كه تمام سعي ام را به كار مي گرفتم تا صدايم نلرزد، جواب دادم:

 »ل ديگري نپرسد بلند شدم، گيتار را سرجايش گذاشتم و به او گفتم:اسمش را نگفتم. براي اين كه سوا« سپهري.

 موافقت كرد و من نفس راحتي كشيدم. اگر اسمش را مي پرسيد بدبخت مي شدم.« بريم پايين؟

 فصل پانزدهم

روزها به سرعت مي گذشت و ما كم كم به عيد و عروسي نزديك مي شديم. شور و شوقي در خانه مان به جود آمده 

ود. مادرم به دنبال تهيه جهيزيه بود. نيما و پدرم هم دنبال خانه خوب مي گشتند. در خريد خانه پدرم و عمو محراب ب

به نيما از لحاظ مالي هم كمك كردند. روزي كه رفتم آن خانه را ببينم، نيما هم همراهم آمد. خانه بزرگي نبود. چون 
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روز بعد هم  «آره. خيلي عاليه.» گفتم:« خوشت مياد؟» خانه نيما پرسيد: اصالً نيازي نبود كه بزرگ باشد. پس از بازديد

براي خريد لباس عروس و كت و شلوار به بازار رفتيم. ديگر همه چيز آماده بود. روز دوم عيد عروسي بود. سه روز 

ته و يكي از اند. شايسديگر بيشتر نمانده بود. وقتي روز دوم فروردين فرارسيد، صبح به آرايشگاه رفتم. نيما مرا رس

دخترهاي فاميل هم با من بودند. از روز عقدم خيلي خيلي قشنگ تر شده بودم. وقتي نيما دنبالم آمد، از ديدن من 

خودت  از» گفتم:« مثل فرشته ها شدي خانوم كوچولو.» تعجب كرد. جلو آمد، بوسه اي بر پيشاني ام نشاند و گفت:

او دستم را گرفت و سوار ماشينم كرد. بعد هم خودش سوار شد و « شدي. خبر نداري آقا بزرگ. خيلي خوشتيپ

حركت كرد. فيلمبردار هم همراهمان بود. ابتدا به عكاسي رفتيم. پس از گرفتن عكس، فيلمبردار براي گرفتن فيلم 

ي ام شب عروسما را به يك جاي زيبا برد. بعدها با ديدن آن عكس ها و فيلم عروسي قلبم به آتش كشيده مي شد... 

يكي از بهترين شب هاي عمرم بود و خاطره اش هيچ گاه از ذهنم پاك نشد. عشق نيما با همان شدت براي هميشه 

در قلبم جا خوش كرد. تك تك خاطرات نيما براي هميشه در ذهنم نقش بست و گذشت زمان ذره اي از آن ها 

 نكاست. 

خودمان كه كامالً آماده بود، رفتيم. وقتي نيما در ورودي را باز كرد، آن شب وقتي عروسي تمام شد، من و نيما به خانه 

نزديك بود از تعجب شاخ دربياورم. با ديدن آن صحنه از گردنش آويختم و صورتش را غرق بوسه كردم. جاي جاي 

وارد خانه پر از گل سرخ پرپر شده بود و در جاهاي مشخصي هم شمع روشن بود. نيما دستم را گرفت تا با هم 

او  «چه كردي!» شويم. پيراهنم را باال گرفتم و وارد خانه شدم. همان طور كه داشتم به اطراف نگاه مي كردم، گفتم:

روي مبلي نشستم. او هم در كنارم نشست و بغلم كرد. آرام آرام « قابل شما رو نداره فرشته كوچولوي من.» گفت:

وانم بود. آرامش جسم و جانم بود. بوسه اي كه آن شب از نوازشم مي كرد. گرماي دستش باعث آرامش روح و ر

عمق وجودش بر گونه ام زد هيچ گاه از يادم نرفت. دوست داشتم تا ابد در كنار هم باشيم؛ اما گاه دنيا بر وفق و مراد 

آدم نمي چرخد. آن شب به چنان آرامشي دست يافته بودم كه قابل وصف نيست. بودن در كنار مردي كه عاشقش 

بودم و گرماي وجودش آرامش قلبم را به دنبال داشت، شيرين ترين لذت دنيا برايم محسوب مي شد. آن شب 

سپري شد. روز بعد يعني اولين روز زندگي مشتركمان، وقتي چشم باز كردم، پرده ها كنار زده شده بود و آفتاب 

وي تخت نبود. كجا رفته بود؟ بلند شدم و به مستقيم به چشمانم مي خورد. نگاهي به ساعت انداختم. ده بود. نيما ر

طبقه پايين رفتم. نيما نبود. به آشپزخانه رفتم. ديدم سفره صبحانه كامالً آماده است. دستي كه بازوهايم را گرفت، 

 »سرم را تكان دادم و گفتم:« پس كار كيه؟» نيما گفت:« اين ها كار خودته؟» توجهم را به خودش جلب كرد. پرسيدم:

صندلي را برايم بيرون كشيد تا بنشينم. خودش هم رو به رويم نشست. « ن آفرين. به تو مي گن شوهر خوب.آفري

چه لحظات خوبي را سپري مي كردم. بودن در كنار نيما چقدر برايم لذت بخش بود. نهار را در رستوران خورديم؛ اما 

فردا صبح » . آن شب هنگام خواب نيما گفت:شام را خودم درست كردم. نيما مي خورد و به به و چه چه مي كرد

وسايل مسافرت. چون مي خوام تا سيزده بدر » گفت:« چه وسايلي؟» پرسيدم:« زودتر پاشو وسايلمون رو جمع كنيم.

آخ جون شمال. من عاشق شمالم. صبح كه بلند شدي منم » ذوق كردم و مانند بچه ها گفتم:« ببرمت شمال. ماه عسل.

بعد دو نفري راهي شمال شديم. براي ديدن جنگل و دريا ثانيه شماري مي كردم. هميشه دلم مي  صبح روز« صدا كن.

خواست با مردي كه عاشقش هستم كنار دريا بروم. آرزويم برآورده شده بود و من بي نهايت خوشحال بودم. وياليي 

مي مانديم. هرروز عالوه بر جاهاي ديدني را اجاره كرديم تا آن چند روز را در آن سپري كنيم. روزها اصالً در خانه ن
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كه مي رفتيم، نيما مرا كنار دريا هم مي برد. من از او خواسته بودم. چون از ديدن دريا سير نمي شدم. مخصوصاً وقتي 

 درجوار نيما بودم و دستانم در دستان او بود.

. نيما كنار دستم نشست. نگاهي به چهره شبي كه مي خواستيم روز بعد از آن برگرديم، من فوق العاده ناراحت بودم

خانوم كوچولوي من چش شده؟ » ام انداخت. دستش را زير چانه ام برد، آن را به طرف خودش برگرداند و گفت:

نه نه اصالً. از اين ناراحتم كه ديگه از فردا از شمال و » گفتم:« چرا اخماش تو همه؟ اين چند روز بهش بد گذشته؟

خبري نيست. از بس كه اين چند روزه در جوار شوهر ماهم بهم خوش گذشته، اصالً دلم نمي  دريا و زيبايي هاش

 »از حرفم كيف كرد. بلند خنديد، محكم بغلم كرد و همان طور كه صورتم را نوازش مي كرد، گفت:« خواد برگردم.

نيست. چون هم شما دانشگاه بله. حق با شماست. دل كندن از شمال خيلي سخته. مي دونم چي مي گي. ولي چاره اي 

اما نيما هيچ وقت نتوانست به قولش « داري و كالس و هم من كار. ولي نگران نباش باز هم ميايم. بهت قول مي دم.

عمل كند و من براي اين كه به قولش وفادار نمانده بود بعدها از او گله و شكايت كردم و اشك ريختم. با يادآوري 

ير مي كشيد و فقط و فقط اشك مي ريختم و افسوس مي خوردم. كاش مي شد به عقب تمام خاطرات گذشته قلبم ت

برگردم. كاش مي شد همه آن ها باز تكرار مي شد. ولي نشد. امكان نداشت كه بشود. همه اش در حد كاش و اي 

 كاش بود و من هيچ وقت به آرزويم نرسيدم.

زظهر بايد كالس مي رفتم. وقتي سامان وارد كالس شد، دهان روز چهاردهم نيما سركار رفت و من هم دانشگاه. بعدا

همه باز مانده بود. چون سامان تا حاال كت و شلوار مي پوشيد؛ ولي حاال تيپ اسپورت زده بود. خيلي هم خوشتيپ 

؟ از اچيه بچه ه» شده بود. فكر كنم دل الهام ضعف رفته بود. سامان كه متوجه نگاه بچه ها شده بود، خنديد و گفت:

معلوم بود بچه ها خوششان آمده است. « نه ابداً.» بچه ها گفتند:« لباسام تعجب كردين؟ خواستم تنوع بدم. بده؟

 سامان نگاهي به من انداخت. سريع سرم را پايين انداختم. او هم به خودش آمد و كارش را شروع كرد.

 

 فصل شانزدهم

ني صبح زود از خوب برخاستم. نيما هنوز خواب بود. آرام صدايش در يكي از روزهاي فصل پاييز، در يك روز بارا

امروز  »نگاهي به ساعت انداخت و بلند شد. رو به من گفت:« پاشو ديرت ميشه ها.» زدم. چشمانش نيمه باز شد. گفتم:

سر  م تا يهامروز يك كم زودتر ميا» گفت:« نه چطور؟» گفتم:« كالس چي؟» گفت:« نه ندارم.» گفتم:« دانشگاه داري؟

ين بلند شد و از تخت پاي« باشه. وقتي اومدي مي ريم.» گفتم:« بريم خونه مامانم اينا. خيلي وقته بهشون سر نزديم.

 «صبحانه نمي خوري؟» آمد. پس از شستن دست و صورتش دوباره به اتاق آمد و براي رفتن آماده شد. پرسيدم:

ر گونه ام زد و خداحافظي كرد و رفت. دلشوره عجيبي به دلم سپس بوسه اي ب« نه خوشگلم. ديرم مي شه.» گفت:

چنگ زد. دنبالش دويدم و صدايش زدم. به طرف من برگشت و منتظر ايستاد. چيزي نگفتم. وقتي ديد حرفي نمي 

دلم نمي خواست از حال و روزم برايش بگويم. نمي دانستم چم شده. اصالً حالم خوب نبود. « كارم داشتي؟» زنم گفت:

داشت مي رفت كه دوباره صدايش زدم. « نه كاري نداشتم. برو به سالمت.» راي اين كه با خيال راحت برود گفتم:ب

چيه خانوم كوچولو؟ اگه كاري داري » خنده اش گرفته بود.كيفش را زمين گذاشت، به طرفم آمد، نواشم كرد و گفت:

خوب اين رو از اول مي گفتي. چرا هي » يد و گفت:بلند خند« بوست كنم؟» خودم را لوس كردم و گفتم:« خوب بگو.

 اول خودش خم شد و گونه ام را بوسيد؛ « اين دست و اون دست مي كني خوشگلم؟
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حاال اجازه هست برم خانوم خانوما؟ » سپس صورتش را جلو آورد تا من ببوسمش. من هم او را بوسيدم. او گفت:

د و رفت. از دروازه كه خارج شد، دوباره دلشوره گرفتم. قلبم به دوباره خداحافظي كر« به سالمت.» گفتم:« هوم؟

شدت مي كوبيد. حال غريبي داشتم. نمي دانستم دلشوره ام از چيست. خودم را به كار خانه سرگرم كردم تا 

ام  هفراموشش كنم؛ اما دست بردار نبود. ظهر كه شد به نيما تلفن كردم. كمي كه با او حرف زدم بهتر شدم. از دلشور

به نيما چيزي نگفتم. دوست نداشتم نگرانش كنم. غروب به انتظارش نشستم تا بيايد و با هم به خانه عمو محراب 

برويم. گفته بود زود مي آيم؛ اما نسبت به روزهاي ديگر دير كرده بود. اما من هم چنان منتظر بودم. شب به سياهي 

نگ زده بودم؛ اما جواب نمي داد. نگران شده بودم. به خانه عمو مي رفت؛ اما هنوز از نيما خبري نبود. چند بار ز

محراب تلفن كردم. كسي جواب نداد. به خانه خودمان هم زنگ زدم؛ آن جا هم كسي جواب نمي داد. عجيب بود. 

نگران شده بودم. نمي دانستم بايد به كجا بروم. به موبايلشان زنگ زدم. اما كسي گوشي را برنمي داشت. لباس 

وشيدم تا به خانه خودمان بروم. داشتم از خانه خارج مي شدم كه تلفن زنگ شد. دويدم و گوشي را برداشتم. پدرم پ

صداي پدرم مي لرزيد. « كجاييد پس؟ چرا جواب تلفن رو نمي ديد؟» پشت خط بود. نگران و مضطرب پرسيدم:

د نه نه دخترم. چيزي نشده. چن» پدرم گفت:« ه؟اتفاقي افتاد» داشتم از دلهره خفه مي شدم. با لكنت زبان پرسيدم:

اگه اتفاقي افتاده تو رو خدا بهم بگيد. بابا از نيما خبر » دوباره پرسيدم:« لحظه صبر كن ميام دنبالت. كارت دارم.

م خيال« آره خوشگلم. پيش ماست. عمو محرابت اينا هم پيش مان. صبر كن تا بيام دنبالت.» پدرم گفت:« داري؟

بابا چيزي شده؟ چشماتون چرا قرمزه؟ » . منتظر بودم تا پدرم بيايد. وقتي آمد، چشمانش قرمز بود. گفتم:راحت شد

شب چيزي نشده ستاره. دي» پدرم دستپاچه درحالي كه سعي مي كرد به زور لبخندي بزند، گفت:« گريه كردي بابا؟

گران و پريشان بود. بدنم ناخواسته مي لرزيد. در هنوز ته دلم ن« نتونستم بخوابم. واسه همونه. نگران نباش بابايي.

نمي دانستم پدرم چش شده. چه چيز را داشت از « پيش بقيه.» پدرم گفت:« كجا داريد مي ريد؟» طي مسير پرسيدم:

ومديد چرا ا» من مخفي مي كرد. منتظر شدم تا برسيم. پدرم جلوي يك بيمارستان توقف كرد. با نگراني پرسيدم:

ستاره. عزيز دلم آروم باش. چيزي نشده. » پدرم گفت:« دارم سكته مي كنم. تو رو خدا بگيد چي شده؟ اينجا؟ بابا

 هيچي. فقط يك كم حالش بد شده. چيزي» گفت:« نيما چي؟» قلبم تير كشيد. با صدايي لرزان پرسيدم:« فقط نيما...

مد. من تا حاال اشك هاي پدرم را نديده معلوم بود كه حقيقت را نمي گويد. اشكش درآ« نيست بابا. خوب مي شه.

بودم. از نگراني داشتم مي مردم. قلبم داشت از سينه ام بيرون مي زد. ديگر طاقت نياوردم. پياده شدم و وارد 

ابا. ولم كن ولم كن ب» بيمارستان شدم. پدرم دنبالم آمد. بازويم را گرفت و نگهم داشت. چه اتفاقي افتاده بود؟ گفتم:

فتم. همراهش ر« آروم باش ستاره. با من بيا.» پدرم گفت:« رم پيش نيما. نيما كو؟ هان بابا؟ نيما كجاست؟مي خوام ب

داخل سالن عمو محراب و مرجان خانم و مادرم نشسته بودند. به محض ديدن من بلند شدند. ديدم كه چشم هايشان 

باز هم جوابم را « نيما كو؟» د. اينبار فرياد زدم:هيچ كدامشان جوابم را ندادن« نيما كو؟» پر از اشك است. پرسيدم:

چرا كسي بهم نمي گه نيما كجاست؟ هان؟ نيما كجاست » ندادند. مادرم بلند شد و نزديكم آمد. فرياد زنان گفتم:

حرف بزنيد » مادرم نتوانست خودش را كنترل كند. همه شان داشتند گريه مي كردند. دوباره فرياد زدم:« مامان؟

جلو رفتم. از عمويم پرسيدم اشك تحويلم داد. زن عمويم هم همين طور. پدرم جلو آمد، در  «يما كجاست؟ديگه. ن

اشكم را « ستاره، عزيزم، آروم باش. بهت مي گم نيما كجاست. فقط تو رو خدا آروم باش.» آغوشم گرفت و گفت:

به لب « ما...ني» پدرم گفت:« بگيد نيما كجاست. ببينيد بابا من آرومم. آروم آروم. فقط تو رو خدا» پاك كردم و گفتم:

نيما... نيما توي... » هايش چشم دوخته بودم و منتظر بودم. قلبم داشت از جا كنده مي شد. او اشكريزان ادامه داد:
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شوخي مي » چي؟ سردخانه؟ پدرم داشت چه مي گفت؟ ديوانه وار خنديدم و گفتم:« توي سرد... سرد خونه است.

» گفتم: رو به عمويم« بابا شوخيت گرفته؟» اشكم درآمد. در بين گريه مي خنديدم و به پدرم مي گفتم:« كنيد بابا؟

گريه ها شديدتر شده بود. داشتند چه مي گفتند؟ نيماي من چرا بايد سردخانه باشد؟ نيما كه « عمو بابا چي مي گه؟

تم. باورم نمي شد. نيما... نيماي من... خشكم زده بود. سالم بود. چه اتفاقي افتاد بود؟ همان جا كه ايستاده بودم نشس

چي داريد مي گيد؟ نيما كجاست؟ شماها داريد بهم دروغ مي » يكدفعه فرياد زدم:« نيما... نيما...» زمزمه وار گفتم:

 «گيد؟ نيما كو؟ هان؟

م باز كردم پدرم باالي سرم پرستارها جمع شدند. همه چيز را بين هاله اي مي ديدم. ديگرنفهميدم چه شد. وقتي چش

ايستاده بود. سرم را برگرداندم و بقيه را ديدم. همه نگران به من چشم دوخته بودند. مي خواستم نيما را ببينم. 

يما من بايد ن» فرياد زدم:« به دستت سرم وصله. آروم باش دخترم.» خواستم تكان بخورم كه پدرم مانع شد و گفت:

 «يا االن منو مي برين پيش نيما يا خودمو مي كشم.» م كشيم و بلند شدم. به پدرم گفتم:سرم را از دست« رو ببينم.

باشه. باشه. آروم باش مي » چشمانم از شدت خشم و بغض داشت بيرون مي زد. پدرم پريشان و دستپاچه گفت:

پايين  با هم به طبقه« باشه.» پدرم جلوتر رفت و با پرستار صحبت كرد. پرستار وقتي وضع مرا ديد گفت:« برمت.

رفتيم. نفسم داشت بند مي آمد. اسم سردخانه را كه ديدم، منقلب شدم. احساس مي كردم قلبم در سينه ام خفه شده 

و در حال ايستادن است. هر قدمي كه جلوتر مي رفتم، حالم خراب تر مي شد. دعا مي كردم كه نيماي من آن جا 

پا به داخل بگذارم كه سرم گيج رفت. دستان پدرم مانع افتادنم شد. پدرم نباشد. پرستار در را باز كرد. خواستم 

ما گوش من ا« ستاره بيا بريم تو حالت خوب نيست. اگه مي خواي ببينيش تا فردا صبركن.» نگران و مضطرب گفت:

بود.  بدنم يخ زدهبدهكار نبود. مي خواستم هرطور كه شده او را ببينم. با پرستار وارد شدم. پدرم هم پشتم مي آمد. 

حالم داشت بهم مي خورد. وقتي پرستار صورت زيباي نيما را نشانم داد، بلند بلند اشك ريختم. صورتش يخ زده و 

نيما... نيما... عزيز دلم... نيما پاشو من اومدم. نيما تو كه عاشق ديدن من بودي چرا » آرام بود. اشكريزان گفتم:

صبح فت. تا شدم و بر زمين افتادم. باز هم از هوش رفتم. وقتي چشم باز كردم، سرم گيج ر« چشماتو بستي؟ نيما...

درم داخل پ« نيما...» شده بود. مادرم باالي سرم ايستاده بود و نوازشم مي كرد. دستپاچه و مضطرب برخاستم و گفتم:

نار زدم ر پارچه روي صورتش را كبايد براي تشييع جنازه مي رفتم. سر قب« پاشو ستاره. پاشو بايد بريم.» آمد و گفت:

نيما... نيما داري كجا مي ري؟ نيما جونم مي خوام باهات بيام. نيما... نيما نرو. تو رو خدا نرو. » و گريه كنان فرياد زدم:

از ته گلويم و از عمق جانم فرياد مي زدم و صدايش مي كردم. پس از خاكسپاري پدرم داشت كمكم مي كرد « نيما...

 «چيكارم داريد؟ بريد. همتون بريد. مي خوام با نيما تنها باشم. بريد.» شوم. دستش را پس زدم و فرياد زدم:كه بلند 

پدرم به همه اشاره كرد كه بروند. خودش هم دورتر ايستاد. جايي كه من او را نبينم. آرام به زمزمه پرداختم. با او 

نيما جونم كجا رفتي؟ نيما من بدون تو » اشكريزان گفتم: حرف زدم و اشك ريختم. صورتم را بر روي قبر گذاشتم و

چيكار كنم؟ آخه بي وفا تو مگه خودت قول ندادي هميشه پيشم بموني. هان؟ پس چرا تنهام گذاشتي؟ چرا زير 

قولت زدي نامرد. نيما... نيما من تو رو مي خوام. نيما... جوابم رو بده. دلم واسه صورت ماهت تنگ شده. واسه خنده 

هات. واسه صداي خوشگلت. حاال صبح كي منو از خواب بيدار كنه؟ كي بوسم كنه؟ من غروب منتظر كي باشم؟ نيما 

پاشو بريم خونمون. نيما... صدامو مي شنوي؟ پاشو عزيز دلم. پاشو قربونت برم. نيما منو تنها نذار. منم با خودت ببر. 

من بدون تو چيكار كنم آخه؟ بي وفا نرو. نرو قربونت برم. نيما...  نيما من مي خوام پيش تو باشم. هرجا كه باشي. نيما

از ته دل ضجه مي زدم و اشك مي ريختم. اطرافم را نمي ديدم. اشك هايم نمي گذاشت. سرم را بلند « نيما جونم...
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ق رو مي خدايا چرا نيما رو از من گرفتي؟ خدايا من تازه داشتم طعم عش» كردم. اين بار طرف صحبتم خدا بود:

چشيدم. خدايا نيما رو به من برگردون. خدايا تو رو جون هركسي كه دوست داري عشقم رو به من برگردون. خدا 

و  «خدا...» از ته دل فرياد زدم:« آخه من بدون اون چيكار كنم؟ خدايا التماست مي كنم نيما رو به من برگردون. خدا...

همان حالت ماندم تا اشك هايم بند آمد. خيره مانده بودم و حركت نمي دوباره سرم را روي قبر گذاشتم. آن قدر به 

 كردم.

قلبم آرام شده بود. پاهاي مردي را مي ديدم كه جلو مي آمد. او آمد كنارم ايستاد، بازوهايم را گرفت و بلندم كرد. 

ا نشاند و ليوان آبي جلوي اما من آرام آرام بودم. مانند مرده متحرك شده بودم. گمان مي كردم پدرم است. او مر

صورتم گرفت. وقتي ديد نمي خورم آن را روي زمين گذاشت. بعد هم آمد رو به رويم آن طرف قبر نشست. سر 

بلند كردم. با نگاه بهت زده ام در كمال تعجب ديدم كه سامان است. قدرت تكلم نداشتم. هيچ عكس العملي هم 

ه برايم مهم بود و داشت وجودم را ذره ذره آب مي كرد و قلبم را به آتش نشان ندادم. برايم مهم نبود. تنها چيزي ك

مي كشيد، نيما بود كه راحت از دست داده بودمش. خيره به قبر مانده بودم و هيچ حركتي نمي كردم. سامان هم 

ي دوستش داشتي. از حال و روزت معلومه كه خيل» خيره به من مانده بود. براي چه آمده بود؟ آرام و زمزمه وار گفت:

تا كي مي خواي اين جا بشيني؟ فكر مي كني اون راضيه كه تو خودت » هيچ حرفي نزدم. دوباره خودش گفت:« آره؟

جوابش را نمي دادم. حوصله حرف زدن نداشتم. بي حركت، كامالً ساكت و خيره به قبر نشسته بودم. « رو نابود كني؟

ديگر چيزي نگفت. فقط « وبي؟... چرا جوابم رو نمي دي؟... ستاره؟...ستاره؟... خ» سامان كمي نگاهم كرد و گفت:

نگاهم مي كرد. پس از چند دقيقه باالخره زبان باز كردم و با صداي ضعيفي كه انگار از ته چاه در مي آمد، در حالي 

ديدم كه روي خبرش رو كه شنيدم اومدم. وقتي اومدم » او گفت:« واسه چي اومدي؟» كه گلويم مي سوخت، پرسيدم:

قبر خوابيدي و داري با نيما حرف مي زني. وقتي ديدم ساكت شدي و حركتي نمي كني نگرانت شدم و اومدم سراغت. 

جواب « را؟چ» نگاهش كردم و پرسيدم:« بهشون گفتم برن.» گفت:« بابام كجاست؟» پرسيدم:« بقيشم كه خود ديدي.

 »چه غلطا. همان طور كه داشتم بلند مي شدم، گفتم:« م ميارمش.بهشون گفتم من پيش ستاره مي مونم و بعد ه» داد:

اما سرم گيج رفت. سامان سريع بلند شد و بازوهايم را گرفت تا از افتادنم جلوگيري كند. قدرت اين را « الزم نكرده.

ان دور نداشتم كه دستش را پس بزنم. هيچ توان و انرژي در بدنم احساس نمي كردم. حالت تهوع داشتم. سرم به

افتاد. دوباره از حال رفتم. وقتي چشم باز كردم ديدم كه دوباره بيمارستانم. سامان روي صندلي كنار تخت نشسته 

چرا با خودت اين كارا رو مي كني ستاره؟ تو االن بايد مراقب باشي. خيلي » بود. وقتي ديد چشم باز كرده ام، گفت:

« هردومون؟! منظورت چيه؟» اخم هايم را درهم كردم و پرسيدم:.« هم بايد مراقب باشي. واسه هردوتون ضرر داره

شما  »كمي نگاهم كرد؛ سپس گفت:« از چي؟» پرسيدم:« مگه خبر نداشتي؟» بلند شد، روي تخت نشست و گفت:

چي؟! من باردار بودم؟! بچه؟! بچه نيما؟ واي نيما حاال من بدون تو چيكار كنم؟ نيما چرا صبر « بارداري خانوم.

كردي؟ نيما... اشكم سرازير شد. دنيا در مقابل چشمانم تيره و تار شد. خدايا بچه نيما بدون نيما؟ واي نيما... نيما... ن

حاال من چكار كنم؟ سامان دستمالي را از جيبش درآورد و نزديك آورد تا بگيرمش. آن را گرفتم و اشكم را پاك 

دكتر گفت. گفت بايد مراقب خودت باشي. وگرنه ممكنه » گفت: «تو از كجا مي دوني؟» كردم. سپس از او پرسيدم:

بچه رو سقط كني. حاال مي شه بخاطر بچه هم كه شده آروم باشي؟ اين بچه يادگار نيما هستش كه تو بايد حفظش 

لبته ا نه اگه خبر نداشتيد پس اونا هم نمي دونن. بايد بهشون خبر بدي.» گفت:« مامانم اينا مي دونن؟» پرسيدم:« كني.

قبول كرد. موبايلش را درآورد و به خانواده « نه. فقط بهشون بگو بيان اين جا.» گفتم:« اگه بخواي من بهشون مي گم.
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ام گفت كه به بيمارستان بيايند. بعد هم دوباره روي صندلي نشست. اصالً او چرا كنار من بود؟ حاال كه ديگر كاري 

د؟ دلم نمي خواست او را ببينم. نمي توانستم به او بگويم كه برود. چون او نداشت. چرا نمي رفت؟ چرا هنوز مانده بو

بود كه مرا به بيمارستان رسانده بودو اگر نبود معلوم نبود چه باليي سرم مي آمد. بنابراين سكوت كردم و حرفي 

 داندم و كالفهنزدم. در سكوت فقط نگاهم مي كرد. نگاهش جو را برايم سنگين مي كرد. سرم را به طرفش برگر

سرش را تكان داد و برخاست و از اتاق بيرون رفت. من ماندم و « مي شه فعالً تنهام بذاري؟ خواهش مي كنم.» گفتم:

 دلي پر از خون. چه راحت نيما را از دست داده بودم. همه چيز چقدر سريع اتفاق افتاده بود.

ر و مادرم مي پرسيدم. وقتي آمدند ابتدا همين سوال را از آن ها اصالً چرا نيما مرد؟ چه اتفاقي افتاده بود؟ بايد از پد

پرسيدم. براي پدرم گفتنش سخت بود؛ اما به ناچار برايم توضيح داد. او گفت كه تاكسي كه نيما داشت با آن مي 

ن طاقت آمد، در طي مسير تصادف مي كند. راننده به كما مي رود و نيما هم... ديگر ادامه نداد. چون هيچ كدامما

شنيدنش را نداشتيم. در حالي كه اشك مي ريختم به خانواده خودم و عمو و زن عمويم كه تازه آمده بودند، قضيه را 

بچه نيما رو خودم مي خوام » گفتم. همه متعجب شده بودند و باورشان نمي شد. رو به عمو زن عمويم كردم و گفتم:

چرا بايد مخالفت كنيم؟ كي جز تو مي تونه بچه نيما رو خوب :» عمويم گفت«بزرگ كنم. شما كه مخالفتي ندارين؟

مرجان خانم هم حرفش را تأييد كرد. خيالم راحت شد. من دلم مي خواست « بزرگ كنه. نه دخترم ما مخالف نيستيم.

» م:دبچه نيما، عشقم را خودم بزرگ كنم تا يادگار نيما جلوي چشمانم بزرگ شود و قد بكشد. آرام از مادرم پرسي

راست مي گفت. شايد اگر سامان نبود من « اون خيلي زحمت كشيده.» مادرم تأييد كرد و گفت:« سامان هنوز بيرونه؟

و بچه ام هم حاال نبوديم. روز بعد به خانه برگشتم. پدرم اجازه نداد به خانه نيما بروم؛ چون تمام آن خانه برايم بوي 

كتر برايم استراحت نوشته بود. روي تخت دراز كشيده بودم و خاطرات بودن نيما را مي داد. به خانه خودمان رفتم. د

با نيما را مرور مي كردم. چقدر زود آن روزهاي خوش، گذشت. من چه زود تنها شدم. نيما چه زود پرپر شد. همه 

. و شوخي هايش چيز به سرعت برق و باد گذشت. ياد روز پيش افتادم. ياد بوسه اي كه بر گونه ام زد. ياد خنده ها

چقدر زود زندگي ام تاريك شد. چه زود عشقم را از دست دادم. مردي را كه با تمام وجود دوستش داشتم. مردي را 

كه همه كس من بود. حاال از او فقط طفلي در شكمم باقي مانده بود و بس. بايد يادگار نيما را حفظ مي كردم. بايد او 

سوخت. حاضر بودم تمام هستي ام را بدهم تا فقط يك بار ديگر نيما را ببينم.  را به ثمر مي رساندم. قلبم داشت مي

وجودم داشت برايش پر مي كشيد. در مجلس عزا شركت نكردم و از مادرم خواستم كه اجازه ندهد كسي به اتاقم 

م. ك نمي ريختبيايد. دلم مي خواست با خاطرات نيما تنها باشم و كسي مزاحمم نباشد. روز سوم و هفتم ديگر اش

خيره به نقطه اي مي نشستم. گويي در اين عالم نبودم. صداي هيچ كس را نمي شنيدم. فقط و فقط صداي نيما در 

گوشم طنين انداز بود. تسليت گويي هاي كسي را نمي شنيدم و جوابي هم نمي دادم. كم كم خانه خالي شد. من همان 

به من كمك كرد تا بلند شوم و به اتاقم بروم. وسط راه برگشتم و به  طور نشسته بودم. مادرم بي نهايت نگرانم بود.

چرا؟ ستاره تو رو خدا. يك كم به فكرخودت » مادرم نگران و پريشان گفت:« مي خوام برم خونمون.» مادرم گفتم:

اشكم « ي.ونباش. به فكر خودت نيستي به فكر اين بچه باش. اون جا بري كه چي بشه؟ الزم نكرده. تو همين جا مي م

اگه به فكر مني بذار برم. بذار برم مامان. تو رو خدا. الاقل فقط امروز. مامان من بايد » سرازير شد. ملتمس گفتم:

همراه پدرم به خانه خودم و نيما رفتم. به پدرم « باشه. باشه. گريه نكن. به بابات مي گم ببرتت.» مادرم گفت:« برم.

يشان از من خداحافظي كرد و رفت. كليد انداختم و در را باز كردم. به محض باز گفتم كه برود. او هم مضطرب و پر

كردن در و ديدن خانه اشكم سرازير شد. هنوز نيما و بويش را در خانه احساس مي كردم. زندگي مشتركمان چه 
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ديدم و خون گريه مي كوتاه بود. چه زود به آخر رسيد. در را بستم و جلو رفتم. صورت نيما را در جاي جاي خانه مي 

كردم. به سراغ اتاق خوابمان رفتم. قلبم آتش گرفت. چه زود مرد زندگي ام را از دست داده بودم. به سراغ دراور 

رفتم و آلبوم عكس عروسيمان را درآوردم. به عكس ها كه نگاه مي كردم، به نيماي شاد و خندان، تمام وجودم آتش 

دا مي داند. داشتم دق مي كردم از غصه. بعد از ديدن عكس ها، فيلم مي گرفت. آن لحظه چه حسي داشتم، خ

عروسيمان را گذاشتم. خدايا چه كنم از دوري او؟ خدايا چه زود تنهايم كردي. چرا اين قدر زود نيما را از دست 

 يختم.دادم؟ اي كاش آن روز صبح به دلشوره ام توجه مي كردم و نمي گذاشتم نيما برود. فقط و فقط اشك مي ر

اشك هايم تمامي نداشت. از بس كه گريه كرده بودم به هق هق افتاده بودم. نيما كجا بود كه بغلم كند و آرامم كند. 

نيما كجا بود كه بگويد: خانوم كوچولوي من چش شده؟ نيما كجايي؟ حاال ديگه كي تكيه گاهم باشه؟ كجايي كه ازم 

ي زمين گذاشتم و اشك ريختم. از ته دل ضجه مي زدم. زندگي ام چه حمايت كني نيما؟ نيما تنهام نذار. سرم را رو

زود سياه شده بود. چشمانم را بستم. همان جا به همان حالت خوابم برد. وقتي چشم باز كردم شب شده بود. بدنم 

دت باد ه شدرد گرفته بود. به زحمت بلند شدم. از آينه نگاهي به خودم انداختم. چه باليي سرم آمده بود. چشمانم ب

كرده بود. نمي توانستم باز نگهشان دارم. صداي زنگ تلفن مرا از جا پراند. گوشي را برداشتم. مادرم بود كه با 

نگراني حالم را مي پرسيد. به او اطمينان دادم كه كامالً خوبم. به او گفتم كه در خانه نيما كه باشم خوبم. نگران من 

هر حال پذيرفت. معده ام از شدت گرسنگي تير كشيد. ولي اصالً اشتها نداشتم. ياد نباشيد. مادر بود و نگران. ولي به 

بچه ام افتادم. بر روي شكمم دست كشيدم. براي بچه ام هم كه شده بايد چيزي مي خوردم. بلند شدم و به آشپزخانه 

ش كردم و خوردم تا دل رفتم. حوصله غذا درست كردن نداشتم. در يخچال را باز كردم. تخم مرغي برداشتم و سرخ

ضعفه ام را برطرف كنم. آن شب همان جا خوابيدم. اما صبح روز بعد به خانه خودمان بازگشتم. وقتي وارد شدم 

نه مامان استراحت الزم نيست. خسته شدم اين قدر » مادرم جلو آمد. او مي گفت كه بايد استراحت كنم. اما من گفتم:

صداي سينا را شنيدم كه داشت مرا صدا مي زد. آن چند روز خانه نبود. مادرم نمي « خوابيدم. بذار به حال خودم باشم.

بدش به من. » خواست مراسم عزا را ببيند. بغلش كردم و بوسيدمش. مادرم زود او را از دستم گرفت و گفت:

را به دست گرفتم و  او را به مادرم دادم و به اتاقم رفتم. چشمم به گيتارم افتاد. آن« سنگينه. واست ضرر داره.

غمگين ترين آهنگي را كه بلد بودم، يعني همان آهنگي را كه آن روز سامان ياد داده بود، نواختم. مي نواختم و اشك 

 مي ريختم.

فكر كردم مادرمه؛ اما نبود. وقتي در باز « بفرماييد.» آهنگ كه تمام شد، صداي ضربه خوردن به در اتاقم آمد. گفتم:

مان است. اين جا چه مي كرد؟ اجازه خواست كه بيايد داخل. من هم اجازه دادم. روي صندلي نشست شد ديدم كه سا

خيلي قشنگ زديش. معلومه شاگرد خوبي داشتم.آفرين. وقتي يه استاد مي بينه شاگردش اين قدر قشنگ » و گفت:

كردم  نگاهش« با من قهري؟» د:چيزي نگفتم. موشكافانه نگاهم كرد و پرسي« درسش رو ياد گرفته كلي شاد مي شه.

ك كم نه. قهر نيستم. فقط ي» گفتم:« نمي دونم. رفتارت اين رو نشون مي ده.» گفت:« نه. چرا بايد قهر باشم؟» و گفتم:

خيلي مزاحمت نمي شم. اومده بودم حالت رو بپرسم كه ديدم » سرش را تكان داد و گفت:« بي حوصله ام. متوجهي؟

سرد فقط تشكر كردم. بعد هم « كردم تا تموم شه. كيف كردم از بس كه قشنگ زديش. داري آهنگ مي زني. صبر

بلند شدم و آن را سرجايش گذاشتم و دوباره نشستم. او هم فقط داشت نگاهم مي كرد. نگاه هايش عذابم مي داد. 

كه نگاهش كنم،  چرا دست از سرم برنمي داشت؟ چه از جانم مي خواست؟ اصالً حوصله اش را نداشتم. بدون اين

و  سرش را تكان داد« ببخشيد آقا سامان، ولي من خيلي خسته ام. مي بخشيد؛ ولي مي خوام استراحت كنم.» گفتم:
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شت برگ« چرا از اون روزي كه نيما مرده شما هي به من سر مي زني؟» بلند شد. وقتي داشت مي رفت، يكدفعه گفتم:

نمي دانستم چه جوابش را دهم. دلم نمي « اشكالي داره؟» دن پرسيد:و متعجب نگاهم كرد. بعد هم به جاي جواب دا

خواست ناراحتش كنم. به هر حال او هم براي من زحمت كشيده بود. او هم چنان منتظر جواب من ايستاده بود. وقتي 

لم كن. تو ن. ونمي دونم ساما» كالفه گفتم:« ستاره اگه با اين قضيه مشكلي داري بگو.» ديد جوابش را نمي دهم، گفت:

اين وضعيت چه سوال هايي مي پرسي. مي خواي به چي برسي؟ االن هيچي نمي دونم جز اين كه مي خوام تنها باشم. 

در را بست و رفت. « باشه. هرجور راحتي. فعالً خداحافظ.» گفت:« همين. شما هم لطف كن و اين قدر معما طرح نكن.

نيما مرده بود همه اش مراقب من بود و مدام به من سر مي زد. چرا نمي  برايم سوال شده بود كه چرا از آن روزي كه

 رفت پي زندگي اش؟

 فصل هفدهم

دو روز گذشت. طي آن دو روز خبري از سامان نشد. روز سوم تصميم گرفتم براي اين كه حال و هوايم عوض شود 

ممانعت كردم و گفتم كه بگذارد تنها باشم. به پارك نزديك خانه مان بروم. مادرم گفت كه همراهم مي آيد؛ اما من 

او هم سخت قبول كرد. به پارك رفتم و روي نيمكتي نشستم. بچه ها داشتند بازي مي كردند. نگاهشان كردم و 

لبخندي به لب آوردم. داشتم فكر مي كردم كه بچه من هم روزي بزرگ خواهد شد و بايد او را به پارك بياورم. 

افتاد كه عرسكش را بغل كرده بود و منتظر بود تا تاب ها خالي شوند. قيافه اش كمي غمگين چشمم به دختر بچه اي 

بود. انگار كه مي خواست گريه كند. شايد فرم صورتش همين طور بود. نمي دانستم مشكل كجاست. حدود يك ربعي 

و رفته بود. فهميدم كه بايد گذشت. با اين كه تاب ها خالي مي شدند؛ اما آن دختر بچه سوار نمي شد. به فكر فر

وبي خانوم خ» مشكلي داشته باشد. بلند شدم و نزديكش رفتم. مظلومانه نگاهم كرد. لبخندي تحويلش دادم و گفتم:

ا گرفتم. دستش ر« اين جوري خسته مي شي. بيا بريم روي اون نيمكت بشينيم.» سرش را تكان داد. گفتم:« كوچولو؟

 «بابام گفته اسمم رو به غريبه ها نگم.» گفت:« اسمت چيه؟» شست. از او پرسيدم:او همراهم آمد و روي نيمكت ن

را باال داد و  سرش« با بابا و مامانت اومدي پارك؟» باز پرسيدم:« بابات درست گفته.» دستي به سرش كشيدم و گفتم:

برايش سوخت. بغلش كردم و  فهميدم. پس مشكلش اين بود. دلم« نه. فقط با بابام اومدم. من مامان ندارم.» گفت:

مي دونم. ن» شانه هايش را باال داد و گفت:« كجا رفته؟» پرسيدم: «بابام مي گه مامانم رفته.» گفت:« آخي. چرا؟» گفتم:

او را به خودم فشردم و بين موهاي نرمش دست « بابام مي گه اون ديگه برنمي گرده. ولي من دلم مامان مي خواد.

و با كمال تعجب سامان را ديدم كه با يك بستني به ما نزديك مي شود. آن دختر بچه به كشيدم. سربلند كردم 

محض ديدن او بلند شد و با گفتن بابايي به آغوشش پريد. از تعجب نزديك بود شاخ دربياورم. سامان كي بچه دار 

عي كه مرا به مدرسه مي شش ساله داشت؟ يعني آن موق -شده بود؟ اصالً كي ازدواج كرده بود كه حاال بچه پنج

رساند ازدواج كرده بود؟ عالمت سوال شده بودم. سامان در حالي كه آن دختر بچه را بغل كرده بود، آمد و كنارم 

سراغ وسايل  او هم بلند شد و به« بيا اين بستني رو بگير و برو بازي كن. باشه بابايي؟» نشست. بعد به آن بچه گفت:

:» به طرفش برگشتم و گفتم« تعجب كردي. نه؟» به او نگاه مي كردم كه سامان گفت:بازي ها رفت. داشتم متعجب 

به هر حال اون دخترمه. اسمش ساراست. پنج سالشه. هر هفته اين موقع ميارمش اين جا تا بازي » گفت: «آره. خيلي.

عد نگاهي به تأييد كرد. ب« شايد به من مربوط نباشه؛ ولي دخترت مي گفت كه بهش گفتي مامانش رفته.» گفتم:« كنه.

شنيدن قصه زندگيمو. شنيدن » گفت:« شنيدن چي رو؟» پرسدم:« حوصله شنيدنش رو داري؟» من انداخت و گفت:

سال  شش» شروع كرد:« آره آره. بگو مي شنوم.» گفتم:« واقعيت هايي كه دوست داشتم خيلي زودتر از اينا بفهمي.
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مسايمون بود. دختر خوبي به نظر مي اومد. خالصه به همديگه عالقه مند پيش من با يه دختري آشنا شدم. دختر ه

شديم و با هم ازدواج كرديم. يه سال بعد هم بچه دارشديم. همين سارايي كه داري مي بيني. شيدا، زنم بعد از 

چون آدم هاي  مخالف بودم كه شيدا با اونا رابطه داشته باشه. ازدواجمون هيچ وقت از دوستاش جدا شد. من كامالً

خوبي به نظر نمي اومدن. ولي شيدا به حرف من گوش نمي كرد. اكثر اوقات با دوستاش مي رفت بيرون و خالصه 

خيلي به من و بچه توجهي نداشت. من خيلي نگران بودم. يه شب به خاطر همين موضوع دعوامون شد. هر چقدر 

كرد. منم چون از دستش خيلي عصباني بودم، محكم  بهش مي گفتم كه رابطه ات رو با دوستات قطع كن گوش نمي

زدم توصورتش. نمي خواستم اين كارو كنم. ولي اون منو به مرز جنون رسونده بود. اون شب شيدا قهر كرد و رفت. 

شب بعد هم خونه نيومد. خالصه كلي اين در و اون در زدم تا پيداش كردم. خونه يكي از دوستاش بود. اون دوستش 

نه راه نمي داد. ولي من به زور رفتم تو خونه و ديدم واويال. اون جا شده پاتوق كثافت كاري هاي شيدا و منو تو خو

دوستاش. اون موقع فهميدم كه شيدا معتاد هم شده. تمام وسايالشون رو به هم ريختم و شيدا رو بلند كردم تا با 

ام زندگي كنه. مي گفت نه منو مي خواد نه اون بچه خودم ببرمش. ولي اون باهام نمي اومد. مي گفت دوست نداره باه

رو. منم همون جا ولش كردم و از اون خونه زدم بيرون. از اون روز به بعد ديگه نديدمش. بعد از اون يه كار نيمه 

وقت پيداكردم تا بتونم نصف روز رو پيش سارا بمونم. نصف روز هم پيش مادرم مي موند. بعد از چند سال اون 

شكست شد و منم بيكار. تا اين كه پدرت بهم اجازه داد تا تو رو ببرم مدرسه و برگردونم. ستاره مي دونم شركت ور

وضعيت روحي خوبي نداري؛ ولي مجبورم كه همه چيز رو بهت بگم. او روزهايي كه من با تو سپري مي كردم بهترين 

شم. ولي وقتي با تو آشنا شدم نتونستم جلوي روزهاي عمرم بود. بعد از شيدا قسم خورده بودم كه عاشق هيچ كس ن

قلبم رو بگيرم. معصوميتت منو مجذوب خودش كرد. ديدم با اون دخترايي كه من مي شناسم فرق مي كني. ستاره 

من بدجور عاشقت شده بودم؛ اما به خاطر مشكلي كه داشتم هيچ وقت نتونستم ابرازش كنم. مي ديدم كه تو هم به 

خدا برام خيلي سخت بود كه عشقم رو ازت مخفي نگه دارم. وقتي با اون نگاه معصومت بهم نگاه من عالقه داري. به 

مي كردي و تو چشمام دنبال عشق مي گشتي، باورت نمي شه ستاره من چه زجري مي كشيدم تا مخفيش كنم. 

د. شمام تيره و تار شدوست نداشتم بهم عالقه مند شي. وقتي اون روز پدرت بهم گفت كه ديگه نيام دنيا جلوي چ

مجبور بودم قبول كنم ستاره. نمي دوني چقدر برام سخت بود كه ديگه تو رو نبينم. ولي به خاطر اين كه بهم عالقه 

مند نشي و ازم متنفر شي مجبور شدم اين كارو كنم. چون نمي خواستم اسير من شي. من يه ازدواج ناموفق داشتم و 

رگير مشكالتم كنم. بعد از اون زندگي برام سخت تر شد. تا اين كه دوباره تو رو يه بچه. دوست نداشتم تو رو هم د

توي كالس گيتار ديدم. روزنه اميدي توي قلبم باز شد؛ اما وقتي حلقه توي دستت رو ديدم، كامالً نااميد شدم. هرروز 

ديگه اي بودي. نمي مي ديدمت؛ كسي رو كه دوسش داشتم. اما نمي تونستم بهت چيزي بگم. چون تو مال كس 

دونستم با كي ازدواج كردي. تا اين كه چند روز پيش فهميدم با پسرعموت ازدواج كردي. همون پسر عمويي كه اون 

موقع بهمون گير مي داد. ستاره وقتي فهميدم شوهرت مرده قلبم نزديك بود وايسته. چون مي دونستم تو اين جوري 

وري روي قبر خوابيدي و داري باهاش حرف مي زني و گريه مي كني، عذاب مي كشي. اون روز وقتي ديدم اون ج

قلبم مي خواست از جا كنده شه. نمي دوني چقدر نگرانت بودم و هستم. ستاره نمي دونم درسته بهت بگم يا نه. ولي 

 «من عاشقتم ستاره.» روبه من شد و محكم گفت:« ديگه نمي تونم پنهانش كنم.

ديگر نمي توانستم تحمل كنم. اعترافاتش برايم سنگين بود. سريع بلند شدم و به طرف اشك از چشمانم جاري بود. 

خانه حركت كردم. چقدر دير اعتراف كرده بود. چرا حاال؟ چرا زودتر نه؟ چرا سامان؟ چرا؟ به حالت دو اشكريزان 
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اه از كرد بدون اين كه به او نگبه خانه برگشتم. پشت در خانه اشك هايم را پاك كردم تا مادرم نبيند. وقتي در را ب

كنم وارد خانه شدم و به اتاقم رفتم. در را قفل كردم و آرام آرام اشك ريختم. اعترافات سامان روحم را درهم 

شكسته بود و داشت ذره ذره آبم مي كرد. حال بدي داشتم. كاش اين حرف ها را زودتر زده بود. كاش اين ها را 

چهلم نيما ديگر او را نديدم. او به ديدنم مي آمد ولي من از ديدنش طفره مي رفتم و به  همان موقع گفته بود. تا روز

مادرم مي گفتم به او بگويد كه برود. روز چهلم او را ديدم. باز همه رفتند و من و او تنها شديم. نگاهش نمي كردم. 

اشتم. نزديك خيابان كه رسيدم، بازويم را فاتحه اي خواندم و سريع بلند شدم و به راه افتادم. تند تند قدم برمي د

گرفت و نگهم داشت. مي خواستم دستم را بيرون بكشم؛ اما موفق نمي شدم. آن يكي بازويم را هم گرفت و مرا به 

ش را جواب« مي شه بهم بگي چرا از دستم فرار مي كني ستاره؟» خودش نزديك كرد و در حالي كه عصبي بود، گفت:

مي گي چيكار كنم؟ از من چه » گفتم:« با تو هستم. جوابم رو بده.» كردم. تكانم داد و گفت: ندادم. فقط تقال مي

هر وقت جواب منو دادي مي » گفت:« انتظاري داري؟ هان؟... سامان ولم كن. حالم خوب نيست. مي خوام برم خونه.

دستش خالص شوم. دستان قدرتمندي نه مثل اين كه ول كن نبود. هر چه تالش مي كردم نمي توانستم از « ذارم بري.

خيله خوب. باشه. باشه. گريه » داشت. پس از چند لحظه آرام شدم. اشكم درآمده بود. وقتي اشك هايم را ديد، گفت:

او مرا به خانه رساند. سريع پياده شدم و وارد خانه شدم. « نكن ستاره. اصالً خودم مي برمت. فقط گريه نكن. باشه؟

نيما به اندازه كافي خرد شده بودم. روحم به اندازه كافي درهم شكسته بود. سامان هم با اين براي مرگ ناگهاني 

كارهايش نمك روي زخمم مي پاشيد. چه مي خواست از من؟ من تازه شوهرم را از دست داده بودم. هنوز عزادار او 

 د؟بودم. حاال با اين و ضعيت سامان چه انتظاري از من داشت. چرا رهايم نمي كر

روز بعد مادرم به اتاقم آمد و گفت كه سامان مي خواهد مرا ببيند. از دست سامان بايد به كجا فرار مي كردم؟ مي 

خواستم به مادرم بگويم به او بگويد كه برود؛ اما او خودش به داخل آمد. مادرم بيرون رفت و در را بست. قبل از اين 

م مي خواي سامان؟ چرا دست از سرم برنمي داري؟ سامان تو رو جون چي از جون» كه حرفي بزند فرياد زنان گفتم:

بدون اين كه حرفي بزند بيرون رفت. در را « برو سامان. برو.» بعد درمانده گفتم:« عزيزت ولم كن. خواهش مي كنم.

ار ور رفتكه بست اشكم سرازير شد. مي دانست من حال خوشي ندارم پس چرا اين قدر اذيتم مي كرد تا با او اين ط

كنم. از اين كارم پشيمان شدم. دوست نداشتم ناراحت شود. چند روز گذشت؛ اما خبري از او نشد. تصميم داشتم 

بابت برخورد تندم از او معذرت خواهي كنم. روز بعد كالس داشت. آن روز بيرون از كالس منتظرش ايستادم. وقتي 

ز ديدن من آن جا تعجب كرد. جواب سالمم را داد. سرم را آمد تا سوار ماشينش شود، جلو رفتم و سالم كردم. ا

اومدم معذرت بخوام. من اون روز خيلي باهات بد حرف زدم. سامان تو خودت خوب مي » پايين انداختم و گفتم:

مي دونم ستاره. مي دونم. همين فكر رو » حرفم را قطع كرد و گفت:« دوني كه من چقدر وضع روحيم خرابه. من...

ديگه نيومدم سراغت. گفتم اگه بهت فرصت بدم بهتره. تا وقتي كه وضع روحيت بهتر بشه و بتونيم با هم  كردم كه

 »تشكر كردم. گفت:« حرف بزنيم. الزم هم نيست معذرت خواهي كني. من از دستت ناراحت نيستم. مطمئن باش.

اما سامان كامالً حواسش به من بود و سوار شدم. در طي مسير من در خودم غرق بودم. « حاال سوار شو مي رسونمت.

حرفم را قطع كرد و « تو از من چي مي خواي سامان؟ منظورم اينه كه...» مرا زير نظر داشت. يكدفعه از او پرسيدم:

كمي مكث كرد؛ سپس « مي دونم منظورت چيه؟ گفتم كه وقتي حالت بهتر شد با هم صحبت مي كنيم.» گفت:

بغضي گلويم را فشرد. نتوانستم خودم را كنترل كنم. اشكم سرازير شد.  «اشتي؟چقدر نيما رو دوست د» پرسيد:

رسيده در جواب سوالي كه پ« ببخشيد ستاره. من نمي خواستم ناراحتت كنم. ستاره...» سامان دستپاچه و نگران گفت:
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م. نيما بودم و هستنبايد مي پرسيدي چقدر دوستش داشتي؛ چون من هنوز هم دوستش دارم. من عاشق » بود، گفتم:

عشق نيما هيچ وقت از قلب من بيرون نمي ره. جسمش در كنارم نيست؛ ولي تمام خاطرات و عشقش هر لحظه 

رش سامان س« باهامه. نيما تمام زندگي من بوده و هست. تمام سعي ام رو به كار مي گيرم تا يادگارش رو بزرگ كنم.

خيلي سخته مي دونم. خيلي سخته يه نفر رو دوست داشته باشي و  مي فهمم چي مي گي. برات» را تكان داد و گفت:

عاشقش باشي، بعد يه دفعه از دستش بدي. دركت مي كنم خانومي. ولي اين همه غصه اي كه مي خوري فكر مي كني 

ار گواسه بچه ات خوبه؟ يك كمي آروم باش. تو بايد سالم بموني تا بچه ات هم سالم بمونه. ستاره اگه مي خواي ياد

سرم را تكان دادم. راست مي گفت. من بايد سالم مي « نيما رو بزرگ كني يك كم به فكر خودت باش. متوجهي؟

ماندم تا بچه ام هم سالم مي ماند. او مرا به خانه رساند. تشكر و خداحافظي كردم و وارد خانه شدم. براي اين كه بهتر 

را با موفقيت پشت سر گذاشتم. پس از پايان امتحاناتم روزي  شوم به سراغ كتاب ها و درس هايم رفتم. امتحانانم

سامان گيتار به دست به خانه مان آمد. وقتي از او پرسيدم كه قضيه چيست، در جوابم گفت كه نمي خواهد از بقيه 

ي ه گاهعقب بمانم. او را به اتاقم راهنمايي كردم و برايش چاي بردم. تكان هاي بچه ام كه حاال حسشان مي كردم، گ

آزارم مي داد. روزهايي كه سامان به خانه مان مي آمد به خوبي سپري مي شد. پدر و مادرم وقتي مي ديدند كه روحيه 

 ام بهتر مي شود و حاال ديگر مي خندم، خوشحال شدند و با آمدن سامان مخالفتي نكردند.

 فصل هجدهم

وي ناز و ماماني. پدر و مادرم و پدر و مادر نيما يكي يكي پس از گذشت چند ماه بچه ام به دنيا آمد. يك دختر كوچول

هنوز برايش اسمي انتخاب « اسمش رو چي بذاريم؟» او را بغل مي كردند و قربان صدقه اش مي رفتند. عمويم پرسيد:

م يعمو« من فعالً اسمي انتخاب نكردم. ولي نظر شما رو مي شنوم.» نكرده بودم. عمويم نظر مرا پرسيد. من گفتم:

نگه. آيدا قش» سپس نظر ديگران را پرسيد. كسي مخالفتي نداشت. من گفتم:« آيدا چطوره؟» كمي فكر كرد و گفت:

در همين موقع در باز شد و سامان با دسته گل و شيريني وارد شد. به جمع سالم كرد و جلو آمد. عمويم در « كوچولو.

نفهميدم عمويم چه به او گفته است. سپس عمو و « چشم.بله. مي دونم. » گوش سامان چيزي گفت. سامان هم گفت:

زن عمويم خداحافظي كردند و رفتند. پدر و مادرم هم بهانه گرفتند و از اتاق خارج شدند. سامان جلو آمد و آيدا را 

عموم اسمش رو انتخاب » گفتم:« اسمش رو چي گذاشتي؟» بغل كرد و مهربانانه نوازشش كرد. سپس از من پرسيد:

آيدا كوچولو. چجوري هم » به صورتش نگاه كرد و همان طور كه نرم و ماليم نوازشش مي كرد، گفت:« آيدا. كرد.

 «ستاره خانوم. اومدم اين جا تا يه چيزي بهت بگم.» سپس آمد روي تخت نشست و گفت:« خوابيده. قربونش برم.

با چشماني گرد شده نگاهش كردم. چه مي « ي؟حاضري با من ازدواج كن» نگاهي به آيدا كرد و دوباره رو به من گفت:

بهش فكر كن » گفت؟ ازدواج؟! سامان كه از حالت من خنده اش گرفته بود، سرش را به طرفين تكان داد و گفت:

ستاره. من قول مي دم براي آيدا پدر خوبي باشم. يه مرد بايد باال سرش باشه. تو اين جوري فكر نمي كني؟ اون پدر 

م تو هم مي توني همسر خوبي براي من و مادر خوبي براي بچه ها باشي ستاره. بهت وقت مي دم فكر مي خواد. مطمئن

سپس بچه را به من داد و از اتاق خارج شد. چه بايد جوابش را مي دادم؟ بايد مي پذيرفتم « كني. عاقالنه تصميم بگير.

هر حال وقت داده بود و من هم وقت داشتم تا فكر يا نه؟ راست مي گفت بايد سايه پدر باالي سر بچه ام مي بود. به 

كنم. دو روز بعد سامان به خانه مان آمد. من روي تختم استراحت مي كردم. آيدا هم روي تخت كوچولويش خوابيده 

بود. وقتي وارد اتاق شد، نيم خيز شدم تا بنشينم؛ اما سامان مانع شد و گفت كه راحت باشم. خودش هم روي تخت 

 من هم به آيدا نگاه كردم و« به مامانش رفته يا باباش؟» ر خودماني بود! نگاهي به آيدا انداخت و گفت:نشست. چقد
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نم؟ تو مگه نگفتي وقت دارم فكر ك» گفتم:« فكراتو كردي خانوم خانوما؟» رو به من كرد و گفت:« به باباش.» گفتم:

شوخي  به« كردن نمي خواد. بگو ببينم جوابت چيه.اصالً فكر » بلند شد و در حين قدم زدن گفت:« اين بود وقتت؟

ت تو راح» و رويم را برگرداندم. دوباره آمد روي تخت و سرم را برگرداند. گفتم:« اِ زوركيه؟ اصالً نمي گم.» گفتم:

ن م» كنايه بود به راحت بودنش كه همان طور كنارم مي نشست و چانه ام را مي گرفت. آرام خنديد و گفت:« باش.

نه. امكان نداره. االن بگو... ستاره بگو دارم » گفت:« نمي شه بيشتر فكر كنم؟« گفتم:« م. خوب خانوم. جوابت؟راحت

 كمكم كرد تا بنشينم.« مي خوام بشينم.» گفتم: «دق مي كنم.

ش را ناز پاسخ ناگهاني ام شوكه شده بود و مانند برق گرفته ها نگاهم مي كرد. آستي« من موافقم.» يكدفعه گفتم:

خودم را عقب كشيدم و « يه بار ديگه بگو.» صورتش را جلو آورد و گفت:« خوبي؟» گرفتم، تكانش دادم و گفتم:

اورم ب» ذوق كرد. يكدفعه بلند شد و گفت:« از همون عقب هم مي گفتي جوابت رو مي دادم. بله من موافقم.» گفتم:

د. از شدت خوشحالي نمي دانست چه بايد بكن« آقا باورتون بشه.بله » گفتم:« موافقت كردي؟نمي شه ستاره. تو واقعاً 

چرا؟ خيلي  »وارفت و گفت:« تا سال نيما بايد صبر كنيم.» گفتم:« چه شرطي؟» نشست و گفت: «ولي شرط داره.» گفتم:

اشه باشه. ب »دستپاچه گفت:« اگه نمي خواي باشه. بفرماييد بيرون مي خوام استراحت كنم.» قهر كردم و گفتم:« ديره.

عروسي نمي » گفتم:« چي؟» پرسيد:« يه چيز ديگه هم هست.» گفتم:« صبر مي كنيم. همه اش يه ماه ديگه مونده.

چيه؟ » گفت:« اِ سامان...» با اعتراض گفتم:« ستاره... نه اين قبول نيست.» با غيظ گفت:« خوام. فقط يه عقد محضري.

نمي خوام اصالً. تو از االن داري بهم » مانند بچه ها لج كردم و گفتم:« نم.من دلم مي خواد تو رو توي لباس عروسي ببي

ستاره. عزيز دلم. » نزديكم آمد، دست زير چانه ام برد، آن را باال آورد و گفت:« زور مي گي. اصالً من مخالفم.

چه ها مانند ب« شدي؟خوشگلم قهر نكن. باشه. باشه. هرچي شما بگي. عروسي نمي گيريم. خوبه؟ خانوم لجباز راضي 

سرم را تكان دادم. پس از پايان سال نيما من و سامان به عقد هم درآمديم و من به خانه سامان رفتم. سارا مدام كنار 

آيدا بود و كالً با او سرگرم بود. من و سامان روي مبلي نشسته بوديم و داشتيم به آن دو نگاه مي كرديم. پس از چند 

به اتاق خواب رفت. وقتي برگشت گيتارش دستش بود. كنارم نشست و قشنگ ترين و لحظه سامان بلند شد و 

شادترين آهنگ را نواخت و آن را تقديم كرد به من. از گردنش آويختم و گونه اش را بوسيدم. او هم مرا در آغوش 

 به عشق اولم گرفت و بوسيد. سرم را روي سينه اش گذاشتم و در ميان دستان قدرتمندش به آرامش رسيدم. من

رسيده بودم. با مردي ازدواج كرده بودم كه براي نخستين بار طعم عشق را به من چشانده بود. مردي كه زماني 

برايش پرپر مي زدم و حاال به او رسيده بودم. سامان شده بود مرد زندگي ام. قلبم به آروزي ديرينه اش رسيده بود 

رسيده بودم. من و سامان با هم زندگي جديدي را شروع كرديم و همراه  و برايش مي تپيد. در كنار سامان به آرامش

بچه هايمان قدم در مسير زندگي گذاشتيم. من به مردي رسيدم كه مرا با عشق آشنا كرد و حاال دست در دست او 

 مسير زندگي را مي پيمايم.

 پايان 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


