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 ساخته شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا

  نام اوبه
 :خالصه
 رارسالنی اماناتی جري سرکیبه خاطر ...رارسالنی پسر به اسم امکی...  پسرهکی یداستان زندگ... داستان

 ... با خودشم قهره،یچیبا آدم و عالم که ه یی جوراهی...  کنهی میداره تنها زندگ
 سوت و کور ی زندگری واگری هاگنی اي دختر خانم هشت ساله، که توهی... وجود دارهی ستاره خانمهی وسط نیا

 ... شههیهم همسا... هم دوستشهرارسالن،یام
 ...گهی ددیخودتون بخون... گمی نمشتریب... گهی دبسه

 ...ی مرگ و زندگي نام خدابه
 

 :سرآغاز
 
 ...!ی دونیم
 ...! سختهیلیخ

 ...!از سخت هم بدتر...  نهسخت
 ...! دردناکهیلیخ
 !؟... دردناکهیلیخ...ی دونیم

 ...!ی وقتدردناکه
 ...!ی باشبهی آشنا، تو بازم غری کُلونیم
 ...!ی آدم، بازم تو تنها باشی کُلونیم
 ...!ی بارون، بازم تو تشنه باشی کُلونیم
 ...!یچیم جور و ناجور، دوست که ه همه آدنی اونیم
 ...!ی دشمنم نداشته باشهی
 ...!ی ناجور باشي همه وصله، تو اون وصله نی اونیم
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 ...!ی باشی همه رنگ، بازم تو طوسنی اونیم
 ...!ی نداشته باشی همه بغض، بازم اشکنی اونیم
 ...!ی همه گُل، فقط تو پروانه نداشته باشنی اونیم
 ...!ی نداشته باشی فقط تو مهلت پروانگله،ی همه پنی اونیم
 ...! همه خطنی اونیم

 ...!  لرزوني هاخط
 ...! هم ممتدیگاه
 ... !چی پچی پي هاخط
 ...!چی هم مارپیگاه
 ...!ی خط صفر زنده باشي روتو
 

 ر.فاطمه
 
 . نکرده اندیمرا اهل.  کنمي توانم با تو بازیمن نم: روباه گفت "

  چه؟یعنی کردن یاهل:  تامل باز گفت یاما پس از کم! ببخش:  و گفت دی کشی کوچولو آهشازده
 ؟ي گردی چه می پیستی ننجایتو اهل ا:  گفت روباه

  چه؟یعنی کردن یاهل.  گردمی آدم ها میمن پ:  کوچولو گفت شازده
 دهند و تنها یمرغ هم پرورش م.  کارشان آزار دهنده استنیا.  کنندیآدم ها تفنگ دارند و شکار م: گفت روباه

 ؟ي گردی مرغ میتو پ.  استنی شان همدهیفا
  چه؟یعنی کردن ی اهلینگفت.  گردمی دوست مینه من پ:  کوچولو گفتشازده
 ... عالقه کردنجادی ایعنی.  استي فراموش شده ااری بسزی کردن چیاهل:  گفت روباه

 " عالقه کردن؟جادیا-
 
 ... گمیم _
 . دادرونینفسش را کالفه ب.کتاب را بست. همي رفت توشی گم گفتن دخترك، اَخم های مي صدابا
 ! خونمی برات نمگهید.ی زنی وسط کتاب خوندن من حرف مي بار صدمه که دارنیا! ستارهنیبب _
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رنگ .  درهم اش انداختي به اخم های نگاهرارسالنیام. شکمش جمع کردي را توشیزانوها.دی لب برچستاره
همه و همه باعث .  از حد معمول کبود بودشی بی که رنگش کمیی نسبتا گود رفته و لب هايچشم ها. دهیپر

 ی ساختگيبا لبخند. کند می کرد لحنش را مالیسع. کتاب را بست.شد باز هم در مقابلش نرمش به خرج دهد
 : داد گفتی نشان دادنش به خرج میعی در طبيادی زیکه سع

 !خب،بگو _
 . به خنده کِش آمدشی دلخور بوده، لب هارارسالنی از دست امشی پیانگار که تا لحظات انگار نه ستاره

 ! بشن؟ی اَهلدی منم باي مامان بابایعنی گم، یم _
 ... به ستارهیبعد نگاه. دستش انداختي به کتاب توجی گینگاه.  از تعجب رفت باالشیابروها

 !؟ی چیعنی _
 : را کشف کرده باشد گفتي تازه ازی که چي دانشمنداق،مثلی جا به جا شد و با اشتشی در جایکم
 ! رو دوست ندارنگهی کنم حتما هم دی وقتا فکر میگاه. کننی با هم دعوا مشهیآخه هم_
 ی داد و بي آمد که صدای مشی وقت ها پیلیخ! بودند؟ي چه پدر و مادرگری ها دنیا. از نهاد پسر برآمدآه

 . گفتندی به هم ناسزا هم می وقت ها حتیگاه. دی شنیدادشان را م
 . خودش ادامه دادد،ی ندرارسالنی از امی واکنشی وقتستاره

 ! کنن؟دای عالقه پگهیبه هم د!  بشن؟ی شه اونا هم اهلی میعنی _
 !د؟ی توانست بگویاصال چه م. بدهدی دانست چه جوابینم.  کالفه شده بودرارسالنیام

 ی شوخی شان شوخي دعواهاای!  را دوست دارند؟گری پدر و مادرت هم د،ی کنی گفت نه، اشتباه می ممثال
 !فحش هاشان هم؟! است؟

 . شدزانیلب و لوچه اش دوباره آو.  را در شکمش جمع کردشی دوباره زانوهادخترك
 ! کردن؟ی رو دوست نداشتن چرا عروسگهیاصال اگه هم د _
 ! کردند؟یواج م ها بدون عشق ازدیچرا بعض. نداشتی باز هم او جوابو
 : زدی صدا مزی رکی کوفت و ی که بر در می دستي صدابا
 ...!ستاره... ستاره _
 : را خفه کند گفتشی کرد صدای می که سعیدر حال. دهانش گرفتي را جلوشیستاره دست ها.دی جا پراز
 ...!مامانمه... عیییه _
 . گذاشتزی مي کتاب را رورارسالنیام
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 !نجا؟ی ايای اجازه نی بگهیمگه قرار نبود د _
 : و گفتختی نگاهش ري را توتشیتمام مظلوم.  دهانش برداشتي را از جلوشی دست هادخترك

 ...! اون که اجازه ندادیگفتم،ول _
را بر زبان  " ي کردجای بیلیتو خ "دهانش را باز کرد تا ! بودبی داد عجی فکر کرد که اگر اجازه مرارسالنی امو
 . در زدن، دهانش را بستياره  دوبي که با صدااوردیب

 ...!ستاره... ستاره _
 هر دو از بر باشند، ستاره به طرف اتاق گری که دنی روتيمثل برنامه ا.  همرارسالنیام.  از جا بلند شدستاره

 بر در باال ي بعدي فرود آمدن هايو دست زن که برا.در را باز کرد.  به طرف در رفترارسالنی و امدیخواب دو
 .رفته بود، همان جا ماند

 بار که من واردش شدم که در خونه نی تا آخریعنی! در خونه است نه؟نی کنم ایاحساس م!پوران خانم...سالم_
 ! دونمی نمگهی و من خبر ندارم دلهیحاال اگه شده تو! بود

 . پوران خانم در هوا انداختي به دست مشت شده ی نگاهو
 را درهم شیاخم ها. اش انداختنیی به دستش کرد و پایتوجه دستش شده باشد، نگاه که انگار تازه ماو

 .زدی نگاهش بري را توتشی کرد تمام عصبانیسع.کرد
 !ستاره کجاست؟ _

 . پسر از شدت تعجب باال رفتيابروها
 ! دختر شماست، نه منادمهی که من ییتا اونجا _

 : فشرد گفتی را بر هم مشی کردن حرصش دندان های خالي خانم که انگار حرصش در آمده باشد و براپوران
 مثل شما ي مجردي آقاکی ي خونه ادیدختر منه و من هم دوست ندارم ب. نجامی هم من االن انی هميبرا _

 ! دختر هشت سالههی با ي کار داری چستیکه معلوم ن
 : خود به خود باال رفتشی شده باشد، صدازی صبرش لبري کاسه گری که انگار درارسالنیام
 ...حواستون به حرف زدنتون باشه خواهشا _
 : رفت، ادامه دادی در کنار مي که از جلوی حالدر
 .کار دارم.  شما گوش بدمفیمن حوصله ندارم به اراج _
حاال از . صورتش پخش کردي اصالح را با برس بر روریخم.  رفتیی توجه به پوران خانم به طرف دستشوی بو

 . بوددی گردنش سفنییونه ها تا پا گيرو
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 : رفت صدا زدیهمان طور که به طرف اتاق خواب م.  به سالن و آشپزخانه انداختي سرسری خانم نگاهپوران
 ...!ستاره... ستاره _
و با . ثابت شدي لحظه اد،ی کشی را بر صورتش مغی که ترارسالنی در اتاق خواب، دست امي صدادنی شنبا

 . دوباره در اتاق خواب که بسته شد، دستش دوباره به کار افتادي صدادنیشن
 . را رها کردغی تق در آپارتمان، تي سکوت بود و بعد با صدایکم
 . اتاق خواب را باز کرددر
 ...!رفت...! رونی بایب _

 . دادرونینفسش را ب.  آمدرونی تخـ ـت بری بعد سر دخترك از زیلحظات
 ...! ارسالنيوا _
انگار که نفس ! ؟... گفت ارسالنیاما ستاره از همان اول به او م...ری گفتند امیر کرد چرا همه به او م پسر فکو

 ری حرکت از زکیدستش را گرفت و با .  به طرفش رفترارسالنیام.  شده بودرهی تیکم آورده باشد، رنگش کم
 گری تخـ ـت که دریز.  شدیاش م ي جايا در هر سوراخ سنبه.  بودیزنقشیکال دختر ر.دی کشرونشیتخـ ـت ب

 ! خودش را داشتيجا
 :حالش که جا آمد دوباره گفت. دی کشقی دو نفس عمیکی.  تخـ ـت نشستي روستاره

 ...! ارسالنيوا _
 ...گری نفس دکی

 ...! تخـ ـت رو نگاه کردری رو هم باال زد، زی دفعه روتخـ ـتنیا _
 گرید. شدیبا هر نفس رنگش بازتر م.  دی کشگری نفس دکیدخترك .  باال رفترارسالنی اميابروها

 ی رنگش را متوجه مریی که تغاوردی خودش ني جور مواقع بهتر است اصال به رونی دانست در ای مرارسالنیام
 گفت تا نفسش ی نمزیچ چیپس ه.  شدی کرد، حالش بدتر می و به او هم گوشزد مدی ترسیچرا که اگر م. شود
 ! کردی مي فکرکی دی کرد، آن وقت بای مدای ادامه پقهی از پنج دقشتری حالتش بنیاگر ا. دیایجا ب
 . رنگش بهتر شده بودحاال

 ! پس؟دیچطور تو رو ند _
انگار کِش شان را محکم . دی بسته شده بود کشی و فرش که دو گوشی مشکي به موهایدست. دی خنددخترك

 .کرد
 ...! بودی کافي در معطلش کردي که جلويهمون چند لحظه ا...! جلودمی تخـ ـتت رو چری زيکتابا _
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 : گفتدی خندی داد و می تکان منی که سرش را به طرفیدر حال.  بلند شدو
 ...!میما بازم گولش زد _
 . خشک شدرارسالنی درهم امي اخم هادنی خنده اش با داما
 !؟یاز دست من ناراحت _
 ...ستاره هم به دنبالش.  به راه افتادیی دستشو تکان داد و به طرفي سررارسالنیام
 ...! دوست بشمی کچی زاره من با هیاون نم! ؟... کار کنمیخب من چ _

 .ستادی اییستاره در همان چهارچوب دستشو. را برداشتغی شد و دوباره تیی دستشووارد
 ...! کنهی نمي باهام بازی کچیتو مدرسه هم ه...!  کنمي بازگهی دي زاره برم تو کوچه با بچه هاینم _

 . پوستش بکشدي را درست روغی توانست تی نمرارسالنی بغض دار شده بود و امشی صداحاال
 ي گه من شطرنج بازی ورزش به من می کنن، مربی مي دون و بازی تو زنگ ورزشم که همه میحت _

 ! من شطرنج دوست ندارمیول.کنم
 . هم رفتي توشیاخم ها. دی صورتش را برغیت

 ... کنمي بازی خواد با بچه ها وسطیمنم دلم م _
 را از باال غیپس دوباره ت.  کردی مشغول ميزی خودش را با چدیاما با. توانست ادامه دهدی نمگری درارسالنیام

 .دی کشنییبه پا
 !؟ی زنیچرا باهام حرف نم _

 . از مرز بغض دار هم گذشته بودشی صداحاال
 ...! دوستم داشته باشمهی نی خواد بزاره من همی مامانم نمیول. من فقط با تو دوستم! ؟يقهر کرد _
 : جمله گفتکی تنها د،ی کشی را بر صورتش مغی که تی در حالرارسالنیام
 ...!برو خونه تون _
ه  برارسالنی تعلل کرد بلکه امیکم.  تند شدشیاول نفس ها.  بود تا بغض ستاره سر باز کندی همان کافو

 یی را بر روشوغی تتی با عصبانرارسالنیام.  خانه را ترك کردانی شد گردیو بعد که از او ناام. طرفش برگردد
 . آمدرونیصورتش را شست؛با حوله خشک کرد و ب. دیکوب

 .برَش داشت. نگاهش به کتاب افتاد.  مبل رها کردي را روخودش
 ! نبودندی که اهلستندینها پدر و مادر او ن کاش به ستاره گفته بود تي زد و فکر کرد ايپوزخند

 ... نبودی هم اهلرارسالنی امیحت!ستندی نی آدم ها اهلشتریب
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البته .  از ستاره بود و نه پوران خانمينه خبر.  گذشتی که ستاره خانه اش بود مي روزنی هفته از آخرکی
 چرا طالق تی دانست با آن وضعینم.دی شنی پوران خانم و شوهرش را مي شبانه ي دعواهايکماکان صدا

 نی آخر اشهیالبته هم! ؟ کردندی شان خالص نمي و دادهاغی مجتمع را از شر دعواها و جکی گرفتند و ینم
 ی می خدا دو گوشي شهی و فِر که همی مشکي موهازه،ی مزهی رکلی افتاد، با آن هی ستاره مادی به یفکر، وقت

 . شدی ممانیبست شان؛وپوست گندم گونش، از فکرش پش
 فکر را نی واحدها هم همي هی بقنی ساکندیشا. رندی بود هر شب آن صداها را تحمل کند، اما طالق نگحاضر

 ! کردند که اعتراض نداشتندیم
 ی با کسيو کار.  آمدی رفت و میم. رفتی آمد و میم. خبر نداشتیاو که از کس. هم داشتنددی صد البته شاو

اما در . چدی بپشی که پوران خانم به پر و پاشی پي هفته کی مثل یی آمد وقت های مشیهرچند پ.نداشت
 ! با اویو نه کس.  کار داشتیاصل نه او با کس

 ! در آن مجتمع با او دوست شده بودرارسالنی بود که امی کسنیستاره اول.  به جز ستارهالبته
 ! دختر هشت ساله بودکی هشت ساله، وشتی مرد بکی مسخره بود اما، همدم او،دوست او، دوست دیشا

 اش درب و داغان یاوضاع روح. مجتمع نقل مکان کرده بود را خوب به خاطر داشتنی که به ای اوليروزها
 . ـگار بود و کتابـی و تنها همدمش هم سی واقعي بود به معناری سیاز زندگ. بود
 یفرق.ی کرد چه کتابی نمیفرق.دی کشی ـگار مـی خواند و سیکتاب م. خواندی و کتاب مدی کشی ـگار مـیس
 . خواندی خواند و می خواندو میفقط م. ي کرد در چه موردینم
 یکیدر .ی کارشناسي هم همان خواندن ها باعث شد، کنکور ارشدش را بدهد و در همان دانشگاه دوره دی شاو

 ی همان وقت ها که مهندسدیشا. د بونی همشی آرزوتی نهای زمانکی دیشا. دانشگاه ها قبول شودنیاز بهتر
 . بودی و حسابست دانشگاه درکی ارشد در ی قبولشی آرزوتی را قبول شده بود، نهاوترشیکامپ

 اش را قبول شده بود، نه خوشحال بود ی که مهندسیبرعکس زمان.  نداشتی حسچی قبول شده بود هی وقتاما
. خوشحال بود...يمادرش هم، اِ.  از او ذوق زده شده بودشتریاَسماء ب. جانینه ذوق داشت و نه ه. و نه ناراحت

 . بوددهی را از لحنش در پشت تلفن فهمنیا
 ده ادی برخوردش او با به نیو ا.يگری دزی چچی گفت و نه هیکینه تبر.  زدینه زنگ.ی امان از دست حاجیول

 . انداخته بودشیسال پ
 یاز روزنامه فروش. پا بند نبودي بود، رودهی قبول شدگان د که روزنامه را گرفته بود و اسمش را جزویاز زمان «

 . ظاهر شدشیوارد خانه که شد، اول از همه اَسما جلو.  بوددهی نفس دوکیتا خانه را 
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 ! شد داداش؟یچ _
 که یکم.دی فهمی خنگ بود اگر از چهره اش نمیلی خگری داد، دی جوابش را هم نمرارسالنی اگر امی حتو

 : گفتدهی بردهینفسش جا آمد، با خنده و بر
 ...!نرم افزار... وتری کامپیمهندس... قبول شدم _
 . کردی شده بود و سر و صورتش را غرق بـ ـوسه مزانی اَسما از سر و کولش آودیای به خودش بتا
 . را رها کردرارسالنی مادر به خودش آمد و امي صدابا
 ...! بچه رويخفه کرد... ولش کن مادر _
 . گرفترارسالنی اش را به طرف امی خانگي شربت آلبالووانی لو
 ...!مبارك باشه...!مبارك باشه پسرم _
 مادر یوقت. دی شربتش را سر کشیوقت. نشاندشی بر موهاي را در آغـ ـوش گرفت و بـ ـوسه ارارسالنی سر امو
 ای نگاه مات، و رارسالنی تازه آن موقع بود که ام سر بزند،شی را گرفت و به آشپزخانه برگشت تا به غذاوانیل

 .دی هم دلخور اَسما را ددیشا
 ...!اَسما _

 ... نگاهش کرداَسما
 !؟...ی شده آبجیچ _

 : نشست گفتی که می سالن رفت و در حالي بزند به طرف مبل توی بدون آن که حرفاَسما
 !؟... تونم برم دانشگاهی روز مهی منم یعنی _
 : نشست گفتی که کنارش می در حالرارسالنیام
 ...!گهیپنج ساله د... البته االن نه...!ی تونیمعلومه که م _
 .دیتلخ خند. دیاَسما هم خند. دی خندو
 خوب شی آشپزدیدختر با.  کاری چي خوای گه درس میهمه اش م. کنم بابا بزارهی من فکر نمیول _

 ...  بلد باشه ويشوهر دار.باشه
 .ـلش زد بغـ رارسالنیام
 ...! اش با منهیبق... قبول بشو... تو درس بخون! ؟... مردهتیمگه داداش _

 . نگاهش کرددوارنهی اماَسما
 !؟...ی گیراست م _
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 !؟...هیدروغم چ _
 .اَسما هم. دی خندرارسالنیام

 کی و کادو،تنها کی تبري به به و چه چه، به جاي جاد،بهی اش را فهمی خبر قبولیوقت.  آمدی که حاجشب
 . دود شد و به هوا رفترارسالنی امی جمله تمام خوشکیجمله گفت و با همان 

پسر بزرگ کردم که کمک ...ی رو بچرخوني وردست خودم زرگريای بدیتو که آخرش با! ؟...یخب که چ _
 ...! دستم باشهيعصا... حالم باشه

قبل ترها . گذاشترارسالنی امي اش را بر عهده ي زرگري مغازه ي از کارهایلی بعدش خي از هفته قای دقو
 مراعاتش را شتری آن که بي به جای اش در دانشگاه، حاجی ارسالن کمک دستش بود، اما بعد از قبولریهم ام

 . گرفتی به اش سخت مشتریبکند، ب
 ی را که مي بود، اما آن رشته ادهی نرسشی از آرزوهایلیچرا که اگر به خ... کردی همه را تحمل مرارسالنی امو

 . انداختی مشی پاي خواست سنگ جلوی هر چقدر هم که میحاال حاج. خواست قبول شده بود
 ي به آرزوهادنی رسي نجات خودش از آن وضع، نه فقط براينه فقط برا. کردی تمام تالشش را مدی بااو

 خواهرش دیاو با. او بوديکش هم برعهده  نجات اَسما، خواهر کوچي فهی از خودش، وظریخودش؛چرا که به غ
 ». کردی به خواهرش کمک مدیاو با. دادی نجات میرا از آن زندگ

 
و هر بار هم مزد کمکش . و آن دانسته بودنی خودش را مسئول کمک به اشهی همدی دی کرد می که فکر محاال

 . نحو ممکن گرفته بودنیرا به بدتر
 زی به حسابش وارهی را به عنوان هديری مبلغ نسبتا چشم گی ارشد، حاجی اش در کارشناسی ماه بعد از قبولکی

 . همه اش را برگردانده بود،ی حرفچی بدون هرارسالنیکرد و ام
با خودش که تعارف نداشت، .  را تصور کندی حاجي سرخ و برافروخته ي توانست چهره ی همان موقع هم مو

 . بودی پول هارا برگردانده بود، راضنکهی او، از ايدست خودش هم که نبود، اما با تصور چهره 
 دانست که آن روز هم مثل حاال یفقط م.قای آمد دقی نمادشی!  بود؟ی که ستاره آمد خانه اش کِي بارنیاول

 به دو کی آن موقع قرار بود نزدیعنی. دانشگاه نداشتشیاما آن روز، مثل امروز فردا. تازه از سرکار برگشته بود
 !اه نداشته باشدترم دانشگ

 ...ی چهارم،ی سوم،ی،دومیاول. کردی ـگار دود مـی معمول داشت سطبق«
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 شد، همان ی مدهی که بر در کوبیفی ضعي تق تق هاي که با صدای چهارمای بود ی آمد سر سومی نمادشی
 . ـگار به دست به طرف در رفتـیطور س

 شی که موهایزنقشی دختربچه ردنی با دنیی که سرش را آورد پایاما کم.  نبودی کسشیرو به رو. را باز کرددر
 ی چشم مي شان توي که کبودیی و لب هادهی پری بسته بود و صد البته با رنگی ابوت دو گوشيرا مثل جود

 . از شدت تعجب باال رفتشیابروها. زد
 ...!من ستاره ام...سالم _
 . همان سالم بوددی که به ذهنش رسيزیو تنها چ. دی مانده بود که چه بگورارسالنی امو

 : کرد گفتی مي دستش بازي خرس توي که با گوش های در حالستاره
 ...در روم بسته شده...اوردمی نداموی کلدمی برگشتم ، دی وقتاط،ی حيمن رفته بودم تو _

 . سرش را به طرف چپ خم کردیکم
 !؟... توامی من بادی شه تا مامانم بیم _
 خودشان نگفته ی جفتي باال، همان واحدهاي همان طبقه ي هاهی فکر کرده بود چرا به همسارارسالنی امو

 !بود؟
. و در همان بدو ورود به سرفه افتاده بود.  در کنار رفته بود و ستاره وارد شده بودي حال از جلونی ابا
 يزی که چنیا. کرد دختربچه خاموشکی ـگارش را به خاطر ـیس.  ـگارش را خاموش کردـی سرارسالنیام

 . کردی سرفه نمگری بعد دخترك دینبود، پنجره ها را هم باز کرد و لحظات
 بعد با یلحظات. خورد و نه قهوهی ميمسلما نه چا. کندییرای پذدی دختر بچه چگونه باکی دانست از ینم
او به خاطر  راحت شد و با خودش فکر کرد که چه مسخره بود؛الشی خی کمیی کاکائوي شکالت هايادآوری
 بود و از همه مهم تر رده هوا باز کي هی تهويپنجره ها را برا. ـگارش را خاموش کرده بودـی دختربچه سکی
 ! کردن از او هم بودییرای که نگران پذنیا

 را برداشته بود و باال و زی مي ـگار روـی بود که پاکت سدهی شکالت به دست به سالن برگشت، ستاره را دیوقت
 . کردی منییپا

 . را از دستش گرفته بودپاکت
 !؟...ی بزرگترت دست نزنلی ندادن به وساادیبه تو ... بچه _

 همان رارسالنیو ام. شکالت ها چهره اش باز شددنی بعد، با دی کمیول.  بوددهی آن وقت هم لب برچستاره
 . دهدی حالت مریی تغعیموقع فکر کرده بود که چه سر
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 !؟... شه چندتا بردارمیم _
 . تنها سرش را به نشان موافقت تکان داده بود و با همان تکان، مشت ستاره پر از شکالت شده بودرارسالنیام
 !؟...هیاسم تو چ _
 ...!رارسالنیام _

 . ستاره گشاد شده بودي هاچشم
 ...!یچقدر طوالن... اوووو _
 ...ری گن امیهمه م _

 : داد گفتی که شکالتش را قورت می در حالستاره
 !؟...اشکال نداره من بهت بگم ارسالن _
.  بودیکی شیهر سه تا!  کرد؟ی میچه فرق. ارسالنر،ی امرارسالن،یام!  کرد؟ی می چه فرقرارسالنی امي براو
 . نفر بودکی

 ...!نه_
 ـگارش را ـیبا پک اول ستاره به سرفه افتاده بود و او س. ي ـگار بعدـی روشن کردن سي دستش رفت براو

 ».خاموش کرده بود
اگرچه پوران خانم .  ـگار بکشدـی شد کمتر سی به خاطر ستاره هم که شده، مجبور مگری آن روز به بعد داز

 . کردی او، اما ستاره کار خودش را مي به خانه دیای آمد از آن که ستاره بی بدش مشهیهم
 تنگ شی دلش هم برایی جورهاکی آن بود که بیعجو .  بوددهی شد که ستاره را ندی هفته مکی قای دقامروز

 .شده بود
 که آن شب را هم با کالباس سر دیاول به ذهنش رس.  غذا درست کردن نداشتيحوصله .  آشپزخانه رفتبه

 و کالباس سر کرده سیاز اول هفته را با سوس.  خواهد گرفتی گوارشيماری واقعا بگریکند اما احساس کرد د
 .بود
 . سالم بخوردي غذاکی روز را هم که شده، کی داد حیترج
 .دی به ذهنش نرسيزی و گوجه چاری و خری آخر هر چقدر هم فکر کرد، به جز نان و پندر

 . هم خوب بودهمان
 .زی مي روي به ساعت انداخت و بعد به کتاب شازده کوچولوینگاه. مبل لَم داديرو. سالمش را خوردنهار
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 دنیکتاب خر.  گذشتی کتابخانه مکی از کنار يروز.  گذشتی با ستاره م اشیی از آشنای ماهکی بایتقر «
 بعد با کتاب شازده کوچولو از کتابخانه خارج شده بود، خودش هم ی لحظاتی نبود،اما وقتیبی غرزی او چيبرا

 !تعجب کرده بود
 در وجود آن دخترك بود که او را جذب يزی چه چدی فهمیخودش هم نم.  بوددهی کتاب خرکی ستاره ي برااو
 بود که برخالف نی دانست ای که ميزیفقط تنها چ. دانستینم. هم اسمش جذب کردن نبوددیشا. کردیم

 آن کس مادرش بود و و خلوتش را در آپارتمانش بر هم بزند، ولی که کسنی متنفر بود از اشهیعادتش که هم
 هم دوست یی جورهاکی چ،یمتنفر که نبود ه! ر هم بزند، اصال متنفر نبود ستاره خلوتش را بنکهیاما از ا. اَسماای

 .داشت
 به ستاره داده بودش، ستاره از او خواسته بود که خودش یو وقت.دی ستاره خري بود که آن کتاب را برانیا

 . بخواندشیبرا
 ». بود چه شد که شروع به خواندن کرددهی آن موقع هم نفهمراسالنی امو
 نی وقت ها هم بیلیو خ.  دادی خواند و ستاره گوش می مرارسالنیام.  عادت شان شده بودگریه بعد د از آن بو

 . شدی می عصبشی از تکه پراندن هاشهی هم همرارسالنیام. پراندی مییکتاب خواندن تکه ها
 ی دوباره شروع به خواندن مد،ی دی دخترك را مزانی آوي شد که تا چهره ی چگونه مدی فهمی باز هم نمو

 »...!کرد
 . شدی مدای ستاره پي حدودها بود که سر و کله نی هر روز همبایتقر
 . آتش زدي ـگارـیس.  گذاشتزی مي را روشیپاها
 ...یاول

 ...یدوم
 ! بود، نبود؟یهمان دو نخ کاف.  مکث کردی که رفت ،کمی به سومدستش

 را هم روشن ی ـگار سومـی ـگار نکشد، سـی نبود به خاطر او سيازی ستاره آن جا نبود و ننکهی بعد با فکر ایکم
 .کرد

 . کردی ـگار جبرانش مـیعوضش داشت با دود س. دلش خوش بود آن روز نهار سالم خورده بود.  زديپوزخند
 ـگارش را ـیس. دیر در، از جا پفی ضعي تق تق هاي هم پنجم، که با صدادی چهارم، شادیشا! چندم بود؟نخ

 .خاموش کرد
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 ي اافهی کوچک را در دست داشت؛با قیی ساك مقواکی که ی در حالد،ی را که باز کرد، ستاره را پشت در ددر
 . نگاه کردرارسالنی به اميجد
 ...!سالم _
ر را د. تکان داديسر. دستش رد شد و وارد خانه شدری هنوز فرصت نکرده بود جوابش را بدهد که دخترك از زو

 .بست به دنبالش وارد سالن شد
 . نشستنی زميستاره رو. ابدی انی که کرد، پنجره ها را باز کرد تا هوا جري کارنیاول
 .نجای انی بشایب _
 دستش را يستاره ساك تو.  نشستشی رو به روی حرفچی بدون هرارسالنیام.  اشاره کردشی به رو به روو

 ي قرمز و به شکل قلب روي با زروق هایی شکالت کاکائويادیتعداد ز.  کردی خودش و او خالنی بنی زميرو
 .ختی شان رنی بن،یزم
 !؟...هی چنایا _

 . نگاهش کردستاره
 ...!شکالت _
 .یعجب جواب واضح. خنده اش گرفترارسالنیام
 !؟...ادیچرا انقدر ز...!  دونم شکالتهیم _

 ی خودش مي شکالت را جلوکی. کردن شکالت ها شدمی مشغول تقسرارسالنی بدون توجه به حرف امستاره
 ...! مني برایکی:  گفتیگذاشت و همزمان م

 ...! توي برایکی:  گفتی گذاشت و می مرارسالنی امي را جلوي بعدو
 ... توي برایکی...  مني برایکی...!  توي برایکی...!  مني برایکی:  گفتی کرد و می ممی تقسستاره

 .گری دي نگاهش به شکالت ها بود و فکرش جارارسالنی امو
 ... توي برایکی...  مني برایکی...  توي برایکی...  مني برایکی _ «

 . کردی ممی خودش و پسر تقسنی را بي اشهی شي هالهی تدختر
 !؟..يهد _

 "...!  مني برایکی " گفتی همان طور که مدختر
 :گفت

 !؟...هان _
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 "...! توي برایکی "... کردن شدمی دوباره مشغول تقسو
 ...!من امروز پونزده سالم شد _

 .دی کردن کشمی دست از تقسدختر
 !؟... امروز تولدتهیعنی _

 . تکان دادي سرپسرك
 ...!دمی برات نخریچیمن که ه _
 ...!اشکال نداره _

 . را به طرف پسر قِل دادلهیت. ماندلهی تکی کردن تمام شد و می تقسهمزمان
 ...چون که تولدته... توي برانیا ...خب _

 . فکر کردیدختر کم.دی خندپسر
 ...! تونم بهت بدمی هم مگهی کادو دهی یول _

 . کنجکاو نگاهش کردپسر
 !؟...بخونم برات.  گرفتمادی دی شعر جدهی _

 . پسر باال رفتيابروها
 !؟... کنهی کارت می اگه عمو بفهمه چی دونیم!؟...ی خونیمگه تو هنوزم م _

 .دی خندزی ردختر
 ...! خوام بخونمیم...! خوام بزرگ شدم برم کالس آوازیتازه م _

 . فکر کردی کمپسر
 ...!رمی بگادی لونی خوام ویم...لونی خوام برم کالس ویمنم م _

 .دی خنددختر
 ...!ی بزنلونی ده ویعمو اجازه نم _

 .دی خندپسر
 ...! کالس آوازي بری تونیتوام نم _

 . شدي نگاهش جددختر
 ...! خونمی من میول _

 . شدي هم نگاهش جدپسر
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 .. زنمیمنم م _
 _تو از شهر غریب بی نشونی اومدي"
 " با اسب سفید مهربونی اومديتو

 : گفتی و همزمان مدی کشی مشی را مثل آرشه بر روگرشی دستش را صاف نگه داشته بود و دست دکی پسر
 ....ممممیییر...ییییرید _
 تو از دشت هاي دور و جاده هاي پر غبار"

 " هم صدایی هم زبونی اومديبراي
 ....ممممیییر...ییییرید_
 تو از راه می رسی پر از گردو غبار"

 " انتظار میاد همرات بهارتموم
 ....ممممیییر...ییییرید_
 چه خوب دیدنت چه خوب موندنت"

 " خوب پاك کنم غبارو از تنتچه
 ساله آن طور آواز زدهی دخترك سکی شد یباورش نم. محو خواندن دختر شده بود.د زی نملونی وگری دپسر

چرا که . یو باز هم قطعا به طور پنهان. گوش نداده بودشتری دو بار بیکی را که قطعا يآن هم آواز.بخواند
 . کردی ماهی روزگارش را سد،ی دیمطمئن بود اگر عمو م

 غریب اشنا دوستت دارم بیا"
 ببر به شهر قصه ها و همرات من

 " دست من و تو اون دستاتبگیر
 . اوج گرفتشی صدادوباره

 چه خوب سقفمون یکی باشه با هم"
 

 " منتظر تا بر گردي پیشمبمونم
 

 .دی غضبناك از جا جهیی باره با صداکی گوش شده بود که شیسراپا
 !؟...ی کنی می چه غلطيدار...طهی سليدخترکه  _
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 .امدی هم درنکشیو او ج.  بعد دست بزرگ عمو بر سر دختر فرود آمدیلحظات. خواندی نمگری ددختر
 !؟...هان! ؟...ي کردی می چه غلطیداشت _
 ! توانست بکند؟یو پسر چه م. دختر نگاه ملتمسش را به پسر دوخت. دادی همزمان سر دختر را تکانو

 گوشش توسط د،یایجوم برد و تا پسر به خودش ب فتاح که انگار تازه متوجه حضور او شده بود، به طرفش هحاج
 . شدچاندهیاو پ
 !؟... پدر سوختهی کنی می جا چه غلطنیتو ا _

 بود ستادهی پنجه اي درد روفی تخفي شده بود و برادهی گوشش به باال کشي لهی همان طور که به وسپسر
 :گفت

 ...! فقطمی کردی مي بازمیداشت... میداشت... به خدا عمویچیه _
 . پسر بلند شدادی و فرچاندی پشتری فتاح گوشش را بحاج

 با دی حق ندارگهیمگه نگفتم د! ؟...نی شدفی تکلگهیمگه من نگفتم شماها د! ؟... پدرسوختهيباز! ؟...يباز _
 !؟...دی کنيهم باز
 . باال رفتشی و همزمان صدادی کششتری پسر را بگوش

 !؟... نگفتمایگفتم  _
 :گوشش به سرعت گفت از ترس کنده شدن پسر

 ...! نبودادمی...دیببخش... دیببخش...  عمویگفت _
 را محکم گرفت و به طرف جلو هلش شیبازو.دوباره به طرف دختر هجوم برد.  فتاح گوشش را رها کردحاج
 .داد
 ...نمک به حروم. تا خدمت تو هم برسممیبر _

 يزی داد و چیاز پشت سر به طرف جلو هلش م بار کی رفت، هر چند لحظه ی طور که به دنبال دختر مهمان
 : گفتیم
 ... درست کنتویروسر _
 ... هلکی

 ... کنمیآدمت م _
 ... هلکی

 !؟...ي دیصداتو وِل م! ؟...ی خونی من آواز ميحاال برا _
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 . گوشش برداشتي تازه دستش را از رود،ی شنی شان را نمي صداگری آنقدر دور شدند که پسر دی وقتو
 . قِل خورده بودندی ها انداخت که هر کدام به طرفلهی به تینگاه
 . دختری خالي به جاینگاه

 .ستندی از جنس آنها ني او و هددی فهمرارسالنی همان روز بود که اماز
 . هم کمک کندي گرفت به هدمی روز بود که تصمهمان

 يگریه جز سالم و خداحافظ حرف د گاه بچی هگری دچ،ی که هيباز. نکردي بازي با هدگری آن روز به بعد داز
 . شان رد و بدل نشدنیب
 . خوانده شدي شد، نه آوازمی تقسي الهی بعدترش، نه تي در تولدهاگرید
 ». زدلونیو نه او و.  آواز خواندي نه هدگرید

 . نگاهش را به دستان ستاره دوختدوباره
 ...! توي برایکی...  مني برایکی _
 . سراندرارسالنیستاره شکالت آخر را به طرف ام. ماندی شکالت باقکی آخر باز هم در
 ؟... منيچرا برا _

 .دی خندستاره
 ...!ی کنی باهام آشتنکهی ايبرا_
 ... متعجب تکرار کردرارسالنیام
 !؟...یآشت _
 !؟... کار کنمی فکر کردم که چیمنم کُل...ي هفته ست که باهام قهرکی... آره _

 . دوخترارسالنی را به چشمان منتظر امنگاهش
 ی خواستم همه رو بدم به تو که آشتیاول م... دمی شکالت خریآخرشم امروز قلکم رو شکستم رفتم کُل _
که دوتامون ...می کنمی گفتم تقسنی هميبرا... منم قهر کردم...  که منم از دست تو ناراحت بودمدمیبعد د... یکن

 ...می کنیکه تو تامون آشت...میبا هم بخور
 . هرچند نامحسوسف،یهرچند خف.  نقش بسترارسالنی بر لب اميلبخند

 ...چونکه مامانم به خاطر من باهات دعوا کرد...  شدشتری بیکی سهم تو یول _
 !؟... کنهیمامانت به خاطر قلک باهات دعوا نم _

 . را سفت کردشی کِش دور موهاستاره
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 ...ي کردی که تو آشتنهیمهم ا...  کنهی دعوا مشهیاون که هم...  ندارهی اشکالیول... چرا _
 . نگرانش را به او دوختنگاه

 !؟...گهی دي کردیآشت _
 ...آره _
 !؟...ی آشتیآشت_
 ...آره _

 . دادرارسالنیکتاب را آورد و به دست ام. دی دوزی به طرف مستاره
 !؟...ی خونیپس برام کتاب م _
 که به خاطر او ی دخترکيبرا!  ستاره؟يآن هم برا!  توانست نخواند؟یم!  نه؟دی توانست بگوی مرارسالنی امو
 ! کرد؟ی ـگارش را خاموش مـیس
 ! شد؟ی خاطر او با پوران خانم دهان به دهان مبه
 ! او قلکش را شکسته بود؟ي که برای خاطر دخترکبه
 ! بود؟دهی کنان خری شکالت آشتشیبرا
 شده بود در آپارتمان سرد و ی روشني که سوسوي ستاره اي خواند برایم. خواندیقطعا که م.  خواندیم

 .کشیتار
 .! کنی زحمت مرا اهلیب:  به شازده کوچولو نگاه کرد آخر گفتيادیروباه ساکت شد و مدت ز_"

 یلی کنم و خدای پی دوستاندیمن با. وقت ندارمادی زی خواهد ولی دلم میلیخ:  کوچولو در جواب گفتشازده
 . بشناسمدی هست که بازهایچ

آنها . را ندارندزی چچی وقت شناختن هگریآدم ها د. توان شناختی نکنند نمی را تا اهليزی چچیه:  گفتروباه
 دوست ی که دوست بفروشد آدم ها بستی نی خرند اما چون کاسبی ساخته و پرداخته از دکان ها ميزهایچ

 ". کنی مرا اهلی خواهیتو اگر دوست م.مانده اند
 اش ستمیپشت س. وارد اتاقش شد و در را بست. را تنها با تکان سر، دادیجواب سالم منش. شرکت شدوارد

 . نشست
 زمان را گُم کرده شهی نوشت و مثل همی نوشت و میم. یسیکُد نو.یسیبرنامه نو. یسی کرد به کُد نوشروع

 . در ظاهر شديبهزاد در آستانه .  در سرش را بلند کرديبا صدا.بود
 !؟. نهاريای بي خواینم _
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.  ماند شرکتیمعموال تا ساعت پنج بعد از ظهر م! ساعت دو شده بود؟یکِ. به ساعت کردی نگاهرارسالنیام
 ماندن را نداشت ي حوصله یلی که به هر دليگری دي آمد روزهای مشی هم پیو گاه. البته به جز پنج شنبه ها

 . رفت خانهیو م
 ...! خورمی جا منیهم...نه _

 . اش را دوخت به اوهی سرش را کج کرد و نگاه عاقل اندر سفبهزاد
 !؟...ي تو اتاق خودت بخوري خوای که مياصال نهار دار _
 . در را رها کرد و رفتي رهیبهزاد دستگ. شدیسی بدون آن که نگاهش کند دوباره مشغول کُد نورارسالنیام

 ی کنار صندلدی را کشی صندلکی. ارد اتاق شد پرس چلو کباب و دو دست قاشق و چنگال وکی بعد با یلحظات
 شیدستش را پ. تاسف تکان دادي از رويسر. بودتوری ماني به او انداخت که هنوز سرش توینگاه. ارسالنریام

 . معترض نگاهش کردرارسالنیام. را خاموش کردتوریبرد و مان
 . قرار دادشی دست قاشق چنگال را جلوکی به نگاه او، یتی اهمنی بدون کوچکتربهزاد

 ...من دوست ندارم...ی خودت رو بکشياگه تو دوست دار...  شهیبخور سرد م _
 . کردنگاهش

 ...!ی انقدر تلخ باشي اگه تا آخر عمرت هم بخوایحت _
 .قاشق را برداشت. دادرونی نفسش را برارسالنیام
 !؟... گفته من تلخمیک _

 . لقمه اش را فرو دادبهزاد
 ...!يانگار با خودتم قهر..! . بگهی کسستیالزم ن _
او با .دی گوی برد، به خودش اعتراف کرد که بهزاد درست می همان طور که قاشق را به دهان مرارسالنیام

با . اش قهر بودیکال با زندگ.با پدر رو مادرش قهر بود. اش قهر بودیمی قديبا دوست ها. قهر بودلشیفام
 ! باشد؟یت با خودش آشت توانسی می کسنیگذشته اش هم قهر بود و چن

 آدم کی کرد که او هم ی اش نبودند، کال فراموش می در زندگي اگر بهزاد و ستاره و دکتر علونی بنی ادر
 . کندی می آدم ها زندگي هی بقانیاست و م

 اش ی در زندگي خدا را شاکر بود از آنکه بهزادرارسالنی را در سکوت خوردند و واقعا امشانی غذاي هیبق
 .دی ارشدش شده بود، دی کالس دوره کارشناسنی که وارد اولیبهزاد را از روز اول.بود
 . گفت که انگار با خودش هم قهر استی به او مشهی همان روز اول هم بهزاد هماز



طعم شیرین رمان                                                 روي خط صفر              رمان   

@donyayroman 21 

 یمی باهاشان صمیلیهمان وقت ها هم خ. وقت بود که خبر نداشتیلی اش خی کارشناسي دوستان دوره از
 . ها کوه رفتن ها نداشتیهمانی شان را در جشن ها و می وقت فرصت همراهچیچرا که ه.نبود
 . و درستزی ري سفارش ها و کارهای و کُلرارسالنی امکی بود و ی حاجکی شهیهم

 نامه اش را هم تمام کرده انی که حاال پايبهزاد. در محل کار همان بهزاد بودضای دوستش در دانشگاه و اتنها
 ی را عقب نمی کرد اگر او هم آن دو ترم لعنتی فکر مدشی دی هر بار که مرارسالنیبود و دفاع کرده بود و ام

 .تحمل کند  رای خفقان آور آن دانشگاه لعنتيافتاد، حاال مجبور نبود فضا
 : و گفترارسالنیرو به امبرگشت . ستادی شد در چهارچوب در ای که از اتاق خارج می در حالبهزاد

 . که باهات کار دارهنیمثل ا. ي دکتر علوشی سر برو پهی _
 . به او رفتيبهزاد چشم غره ا. به تکان دادن سر اکتفا کردرارسالنیام
 !؟... رو نهتی زبون صدگرمیول...ي تکون بدي رو حاضرتییلوی سه کياو کله  _
 . شد اضافه کردی که از در خارج می حالدر
 ...! هست که تکون دادنش برات آسون تر از تکون دادن زبونتهنمی همياحتماال برا...! بته سرت که پوکهال _

 شد با خودش فکر یهمان طور که از اتاق خارج م.  بلند شدرارسالنیام.دی را ندرارسالنی امفی و لبخند خفرفت
 . تواند با او داشته باشدی مي چه کاريکرد استاد علو

 به ازی پروژه نکی ي ارشد بود، برای ترم اول کارشناسرارسالنی امیوقت. دانشگاه بوددی از اساتیکی ،ي علواستاد
 و هم بهزاد در رارسالنی پروژه، هر دو، هم امکیبا همان . و بهزاد را انتخاب کردرارسالنیام. داشترویدو ن

 سوا یطعا کار و بارش را از حاج رسما و قانست تورارسالنیشرکت استاد ماندگار شدند و آن موقع بود که ام
 .کند

 خفه اش یی شده بود و گودهیچی طناب به دور گردنش پکی و مغازه که مدت ها مثل ي از شر آن زرگرباالخره
 . کرد، خالص شده بودیم
 و دهان به دهان شدن با مردم و تملق کردن و جنس دوال پهنا انداختن ي و شغل بازاري اول هم از زرگراز
 . بودزاریب

 شد، منتفر ی و هرچه که به طال مربوط میاز طالفروش. متنفر تر هم شدچ،ی هم بهتر که نشد هبعدترها
 . شدی و آن هم حالش مشمئز منی شده از دست و گردن ازانی آوي طالهادنی وقت ها با دیگاه.بود
 . کوتاه و آرام بر در نواختيچند تقه .  پشت در اتاقدیرس
 ...!دییبفرما _
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 . شدوارد
 ...!دیخسته نباش... سالم دکتر _

 شد ی متی در سرش نبود، با قاطعي خاکسترياگر همان تک و توك موها.  نشسته بودزی پشت می مسنمرد
 کی نزدي توانست ادعا کند بعد از ستاره و بهزاد، استاد علوی مرارسالنیام. استدی دست سفکی شیگفت موها

 . بودونی مدي علوتاد اسنی اش را به همي کار آبا و اجداد،يخالص شدن از کار زرگر. دوستش بودنیتر
 .یشما هم خسته نباش. سالم پسرم _
 . با دست به مبل ها اشاره کردو
 ...نیبش _
 . نشسترارسالنیام
 ...!ییدایکم پ.يدی مهندس توحیستین _
 . نگاهش شرمنده شدرارسالنیام
 . کنمی جبران مي بعديهفته ...  هفته اکثر روزا رو تا بعداز ظهر نموندمنیتو ا...  دونمیم... توروخدادیببخش _

 . زدي لبخندي علواستاد
 ...ي دی کارات رو به موقع انجام مشهی دونم همیم...  از بابت تو راحتِالمیخ. ندارم کهزای چنی به ايمن کار _

 . مکث کردیکم
 ...! ستگهی دزیموضوع چ _
 . کردي دستش بازي توسی با خودنویدکتر کم. کنجکاو نگاهش کردرارسالنیام
 ... سر اصل مطلبرمیپس م... ي دونم تو هم نداریم... ندارمینی مقدمه چيحوصله  _

 . مکث کردیکم
 ...!اری استادی خوام بشیم _

آن هم با آن اخالق به قول !  کارها؟نیاصال او را چه به ا! ار؟ی ی چیچ. از تعجب گرفتی رنگرارسالنی امنگاه
 . اشيبهزاد زهرمار

 . بر لبش نقش بستیفی لبخند خفناخودآگاه
 ...من رو چه به... دکتر_

 . حرفشانی آمد مدکتر
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 نرم افزار ي های به مهندساری دو روز در هفته به عنوان استادیکی...اری و اما و اگر نی خود ولیب...يدیتوح _
و ...نهیاسمش ا...  رفع اشکالي ری پره،میلی ترم وقتم خنیبخوام بگم، چونکه من ا بهتر یعنی.ي دیدرس م

 ..امیشتر نتونم بی دو جلسه بیکی ترم نی من ادیآخه شا... عمال کالس مالِ خودته
 . حرفشانی مدی دورارسالنیام
 ...آخه من که _

 .دی حرفش را براستاد
 ..ستی نی خالیلی دونم وقت تو هم خیم...!میآخه هم ندار _

 . کردری را غافلگرارسالنیسرش را آورد باال و نگاه کنجکاو ام.  مکث کردیکم
 ...يای انزوا دربنی مقدار از اهی خوام یم.ی کار رو بکننی خوام ای میول _
 به!؟.چرا امروز همه به فکر از انزوا درآوردن او افتاده بودند.  زديپوزخند. نیی سرش را انداخت پارارسالنیام

 . نگاه کرديدکتر علو
 ...  مندی دونیشما که م _

 . باز هم حرفش را قطع کرددکتر
...  دونم تحمل دانشگاه برات سختهیم.ادی از دانشگاه خوشِت نمگهی دونم به خاطر اون اتفاق دیم...بله _
 ...ی شروع کنیی جاهی از دی باالخره بایول...یول

 . سکوت کردیکم
 ...! که برات سختهی شروع کنیی از همون جاهادیا دوباره شروع کردن بيبرا _

 مانده رارسالنیام! را شروع کند؟يزیاصال چه چ!  خواهد دوباره شروع کند؟یاصال که گفته بود که او م! شروع؟
 دکتر ونی ها مدنی از اشتری بیلیهرچه که بود، او خ.اوردی از آن بهانه بشتری توانست بینم.دیبود که چه بگو

انگار راه . بودنی از حد سنگشی آن جا بي هواارانگ. دانشگاه را نداشتي هم واقعا تحمل فضایاز طرف. بوديعلو
 هم یوقت.  شدی رفت و سر کالس ها حاضر می دو روز را هم به زور ميهمان هفته ا. بستینفسش را م

نشست و گازش را  ی اش م206پشت . شدی درنگ از دانشگاه خارج مي شد، بدون لحظه ایکالسش تمام م
 . گرفتیم

 شی پیعنی آمد، شی که پی دو ترمياما بعد از آن وقفه .دی پری ترها، در دانشگاه تنها با بهزاد سعادت مقبل
 شد، بهزاد درسش تمام شده بود و او حاال در دانشگاه با لی که به او تحمي وقفه ادی بود بگونی بهتر اامد،ین

 .دی پری کس نمچیه
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!  بود آخر؟ی چه شروعنی ایول. شودی قاطگرانی با ددیبا.  باالخره شروع کنددی گفت بای مي دکتر علوحاال
!  فارغ شده اند و وارد دانشگاه شده اند؟رستانی که تازه از دبییبچه ننه ها! ؟ی کارشناسيشروع با دانشجوها

 ! بودند؟رستانی مدرسه و دبي که هنوز هم در حال و هواییبچه ها
 . قابل تحمل بودریغ. عذاب بوديدای زگری دنیا.نه
 نیهم...! االن نه حوصله اش رو دارم و نه وقتش رو...! تونمیحداقل حاال نم... تونمی من نمدیباور کن... دکتر _

 ...!دی بهتر از من هم سراغ داريمطمئنا دانشجوها...!ارمی شرکت وقت کم مي کاراي هم برايجور
 . قرار دادزی مي را در هم قفل کرد و روشیدست ها. گذاشتزی مي را روسشی خودنوي علودکتر

بهزاد ... ی نگرانش باشستی شرکت هم الزم نيکارها...  بهتر از تو رو سراغ ندارمیمن در حال حاضر کس _
 ...هست

 ... مکث کردیکم
 گهی بحث دهی نیا... ي بندازنی من رو زمي روي خوای که منی اگر منظورت صرفا بهانه گرفتنه و ایول _

 ...!ست
 . دادرونی نفسش را برارسالنیام
 دیاالن با... دی شما بگیهر چ... چشم... دی به گردن من حق دارنای از اشتریشما ب...  دکتري آقاهی چه حرفنیا _
 !؟... کار کنمیچ

 . زدتی از رضای حاکي لبخندي علودکتر
 شرکت، برو يای بنکهی ايتو فقط شنبه صبح به جا... من خودم با گروه صحبت کردم...  پسرمیچیه_

 کنن که به برنامه می ترم تنظنی کالس هام رو ايگفتم جور...ری من رو از گروه بگی کالسيبرنامه ... دانشگاه
 ...! شهی کمتر مي جورنیرفت و آمدت ا...  تو بخورهي
 . نبودي بهانه اچی هيواقعا که جا.  را کرده از قبلزشیکتر حساب همه چ فکر کرد که درارسالنی امو

 خواننده سکوت يپشت فرمان نشست و ضبط را روشن کرد و صدا.  پنج بود که از شرکت خارج شدساعت
 . را شکستنیماش

 ی آدمک کوکيا"
 ی شداری شد که بصبح
  همه عمرتمثل

 ی و تکرار شی شتکرار
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 ستی انگار نی ولصبح
 دی شب تردي توتو
  شب و روز تونیب

 ی فرقستی که نانگار
  هات مثل روزاتهشب

  تکراری همگروزات
 يری دست همه ساز
 زاری دست خودت باز

  واسه تو مردهپرواز
 يری گی اوج نمتو

 ادی همه رو از يبرد
 "يری همه مادی از

 شعر را در وصف حال نی شاعر ،اای کرد که آی داد، فکر می آهنگ را گوش منی وقت ها که مثل امروز ایبعض
 ! او خوانده؟ي خواننده براای! او سروده؟

 . هم خواننده اشدیشا. وصف حال خودِ شاعرش بوددیشا!  رفت؟ی چرا راه دور ماصال
 تا فرصت هنوزم هست"

 ... به خودت، برگردبرگرد
 ... تکراراز تو، تو رو دورت کردنی شو، که انو

  اگه تا امروزبسه
  تو رو داد بر بادتکرار
  رو بساز از نوفردا

 ادی رو ببر از روزید
 تی لحظه تکرارتو

  همراتی خودتتنها
  تواری شده حسرت

 !همه حرفات " کاشيا"
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  غصه نشو همدمبا
  شکن خود باشسنت
 ي فردنیآزادتر

 " کاشي ای که نگیوقت
 کرد نفس خواننده از ی فکر منرارسالی که امیی بود به جادهی چراغ قرمز متوقف شده بود و آهنگ رسپشت

 . شودی گرم بلند ميجا
 . ضبط رفت و خاموشش کردچی به پدستش
قطعا حال شاعرش وقت سرودن و حال خواننده اش وقت خواندن، هرچه که بوده،هرقدر هم . عوض شدنظرش

 .دی رسی او نمیی و تنهای تلخيکه تلخ بوده،هر قدر هم که تنها بوده، باز هم به پا
 یدستش به داشتبرد رفت و لحظات. بود به صددهی رسهی ثانستیاز صد و ب. شمار چراغ قرمز بودهی ثان بهچشمش
 . ـگار و فندك برگشتـیبعد با س

 . گرفتقی دو کام عمیکی داد و هیآرنجش را به پنجره تک. آوردنیی را پاشهیش.  ـگارش را روشن کردـیس
 . دادی شمار هشتاد را نشان مهی ثانحاال
 ابانی در حال رد شد از عرض خشی بلوند کرده و هفتاد قلم آراي پاشنه بلند، موهاي با کفش هايدختر

 . تر بودنی رفت سنگی فکر کرد اگر با چوب راه مرارسالنی کفشش آن قدر بلند بود که اميپاشنه ها.بود
 که تا ده نشمارده  با خودش شرط بسترارسالنی دارد و امی بود که هر قدمش را با دقت و وسواس برممعلوم

 .دختر خواهد افتاد
 ...شش...پنج... چهار...  دادی شمار شصت را نشان مهیحاال ثان...سه...دو...کی
 . زدي پوزخندرارسالنیام. خوردچی آسفالت پي هاي قسمت از ناهموارکی ي دختر روي پاو

 که به دختر کمک ي پسردنی با درارسالنیام. هوا معلق نگه اش داشتنی بی در حال سقوط بود که دستدختر
 کمک کردن با او هم يپسر دست دختر را رها نکرد و به بهانه . همي رفت توشیکرده بود، ناخودآگاه اخم ها

 .قدم شد
 .دی دی به خنده کِش آمده شان را مي در حال جنبش و لب هاي از همان جا هم فک هارارسالنیام
 از یلی هم خی ها و گاهی از دوستیلیخ. هایی از آشنایلیخ. ت از اتفاقایلی خشهیهم.  بودنی فکر کرد که همو

 . آمدی به وجود میی به ظاهر جزيدردسرها، با همان کمک کردن ها
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عمو فتاح برادر بزرگتر بود و احترام .عمه ها هم با شوهر و بچه ها بودند. بودندهمانی عمو فتاح ميخانه  «
 برادر کوچکتر بود و احترام ،يدی محمود توحرارسالن،حاجیپدر ام. خواهرا و برادر کوچکتر داشتنی بیخاص

 . داداشش بود و به طبع او عمه ها همان خعیاحترام کم بود، به شدت مط. بودلی برادر بزرگترش قاي برايادیز
 از ادی نه چندان زيدو عمارت باغ، با فاصله ا. کردندی می شان، زندگي برادر هنوز که هنوز بود در باغ پدردو

 . در دو ضلع باغ قرار داشتندگری دکی يهم، رو برو
 . و محترم، بعد از ازدواج از آن باغ رفته بودندي دو خواهر خانواده، فخرتنها

 ازشان رارسالنی که امیی هایدور هم.  برپا بودي خواهر و برادري های دور همنی بار اکی ي هفته امعموال
 .ی بود از بچگزاریب

 آن بود که تنها پسر بزرگ لشی دلدیشا. رفتی ها حوصله اش سر میهمانی در آن مشهی آمد همی مادشی تا
هرچند شانزده سال کم . گفتند پسر بزرگ خانوادهی نداشت، اما باز هم مشتریبا آن که شانزده سال ب.خانواده بود

 عمه محترم، ی محمد پسر مهدکودکای و ي عمه فخري رخوارهی ، پسر شنیبود، اما هر چه که بود در برابر حس
 . آمدیبزرگ به حساب م

 . خانواده، دختر بودندي بچه هاي هیبق
اما . خوردی به او مهی از بقشتریچرا که سنش ب. اش بودي هم بازی عمو فتاح، از بچگي ساله زدهی دختر س،يهد

 ي هم بازی زمانکیار که نه انگار انگ. با هم نداشتندي کارگری کردن با او منع شده بود، دي که از بازیاز وقت
 . بودندی جدا نشدنيها

 توانست با او ی مرارسالنی نشده بود، پس امفیاو هنوز به قول عمو فتاح تکل. بودي خواهر کوچکتر هدزهرا،
 ي دختربچه کی نشست و با یشانزده سالش بود، بعد م.  داشتي غرورکیاما خب باالخره او هم . کنديباز

  شد؟ی ميزپنج ساله هم با
 یلیزنِ عمو فتاح خ.اول خواهرها و برادر کوچکتر را سر و سامان داد و بعد ازدواج کرد. ازدواج کردری فتاح دعمو

 . بچه دار نشد و حسرت پسردار شدن را بر دل عمو گذاشتگری آوردن زهرا، دای بچه دار شد و بعد از دنرید
 از پشت در اتاق یواشکی بچه تر بود، رارسالنی امیقبل ترها، وقت. پسردار شدن داشتي آرزوشهی فتاح همحاج

زن باردار شده بود، . بدون اطالع زن عمو. کرده بودغهی زن صکی بود که عمو فتاح دهیخواب پدر و مادرش شن
 . آمدایاما بچه اش که از قضا پسر هم بود، مرده به دن
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آن وقت . آمدهایفکر کرده بود آه زن عمو بوده که پسرش مرده به دن..دی، ترس با خدا بوديادی فتاح هم که زعمو
 اش را پس غهی داده بود و صنوای به زن بیپس پول.ستی قبول کرده بود که پسردار شدن در طالعش نگرید

 .خوانده بود
جانب عمو فتاح  وقت از چی هرارسالنیام. عمو فتاح بودي مورد عالقه شهی همرارسالنی طور بود که امنی او

 بود او دهی که دي شدن شان هم، چندبارفی به قول عمو فتاح تکللی آن اوایحت. بوددهی ندی بداخمای یبداخالق
تا آن روز که ! اما کو گوش شنوا؟.د کنند، با زبان خوش منع شان کرده بوی مي هنوز هم با هم بازيو هد

 را هم از دست ي هم بازکی همان رارسالنی امگریاز آن روز به بعد بود که د. کتک خورديدعواشان کرد و هد
 .داد

 . هالي و زن ها توییرای پذيمردها تو. مردانه زنانه شده بودمجلس
 دختر عمه ه،ی و سمهی و احتماال مرضي اَسما و زهرا و هدنکهی اش به شدت سر رفته بود و تصور احوصله

 ی سخت تر مشی مردها را براي بودند، تحمل حرف ها و بحث های و خوش گذرانياز حاال در حال بشیها
 .کرد

 سکه و متی به قدی رسی همه، بحث ميکه بالاستثنا در انتها...  و ی و اجتماعي و اقتصادیاسی سي هابحث
 ... طال و

 . زد، حواسش جمع شدی را صدا مي عمو فتاح که هدي شدت حوصله اش سر رفته بود و با صدابه
 سرش نگه اش داشته، در ي که معلوم بود حوصله اش را ندارد و به زور روي با چادر گلداري بعد، هدیلحظات

 .قاب در ظاهر شد
 !؟...نی اندازی شام رو مي سفره یپس کِ _
 ...!گهی دقهیتا چند دق _

 : چرخاند گفتی شده بود، منی مزقی انگشتر عقکی که با ی را به دور دستحشی که تسبی در حالعمو
از همونا ...اری رو بردار بی ترشي دونه از اون دبه هاهی نیرزمی زيدر ضمن، برو از تو...گهی ددیدست بجنبون _

 ...که رب انار داره ها
 ته باغ وحشت نیرزمی از زشهی همي دانست که هدی مرارسالنی پا و آن پا کرد و امنی ای کميهد

 . اش وحشتناك هم بوديخدا.داشت
 ...!ارهی بره برارسالنی شه امینم _
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 گران آمد که دخترش در جمع شی برایلیانگار خ. را در هم کردشیاخم ها. در دست حاج فتاح متوقف شدحیتس
 . نشان دهدیخودش را دست و پا چلفت

 ...!زود باش... يریخودت م...رینخ _
 بود که رارسالنیآن وسط فقط ام.دها دوباره وارد بحث شدندمر. انداخت و از اتاق خارج شدنیی سرش پايهد

 . بودنیرزمی و ترسش از زي هدیِحواسش پ
 را گرفت و مشیباالخره تصم. کمکش کنددی کرد بایاحساس م. بشودي هدالی خی کار کرد نتوانست بهر
 حاج نیزبینگاه ت خروجش، از نکهیغافل از ا. از اتاق خارج شدست،ی حواسش به او نی احساس کرد کسیوقت

 .فتاح دور نماند
 .ستادهی انیرزمی زي پله هاي باالفی که بالتکلدی را دي هدد،ی به ته باغ رسیوقت
 !؟... تویتو هنوز نرفت _

 . به طرفش برگشتيهد
 ...!چراغش سوخته...  ترسمیم...نه _
 : رفت گفتی که به طرف پله ها می درحالرارسالنیام
 ...!ارمیمن م... اشکال نداره _

 . کلمه از هم باز شدی واقعي به معناي هدصورت
 !؟...واقعا _
 . تکان دادي سررارسالنیام
 !؟...فقط بگو کجاست _
 ...! دارمیخودم برش م...ایتو فقط باهام ب... ی کنداشی پی تونی نمیتا جاشو بلد نباش... نهیرزمیتهِ ز _
 ...!ارمیخب بزار برم چراغ قوه ب _

 يبلند. بودي بلوزو دامن بلند و روسرکیحاال با . کردزانی درخت آوکی يد و از شاخه  چادرش را درآوريهد
 . بودری رفتن از پله ها دست و پاگنیی باال و پاي برایدامنش به قدر کاف

 ...!ایتو فقط پشت سرم ب...جاشو بلدم...  شهی میبابام عصبان...  کشهی طول ميای و بي بريتا بخوا... نه _
 . پله ها را روشن کرده بودلی اوایتنها نور مهتاب کم. هم پشت سرشرارسالنیام.  به راه افتادو

 ی عادت کرده بود ، میکی که تازه چشمش به تاررارسالنیام. دبه را برداشتيهد.دندی رسنیرزمی آخر زبه
 . خم شدهی دبه، کمینی که به خاطر سنگندی را ببي هدي هیتوانست سا
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 ...!ایتو پشت سرم ب...بدِش به من _
 يدامن هد. به عقب برگشتي هدغی جي چهارم بود که با صدايسر پله . را گرفت و جلوتر از او به راه افتاددبه
 . سوم در حال سقوط بودای دوم ي پله ي کرده بود و از روری اش گیی دم پايتو
 کرده بود او ی سع،ي از سقوط هديری جلوگي برادی به خودش آمد که دیتنها وقت. چه کرددی نفهمرارسالنیام

 . و در همان حال هر دو با هم افتاده بودندردیرا بگ
 اش پخش و پال ي جاي که جایمی قدي هاچهی فرش شده بود و به لطف وجود تشک ها و قالنیرزمی زکفِ

 طرف قِل خورده بود، اما چون درش به کی به ی ترشيدبه .دندی ندي جدي کدام شان صدمه چیبودند، ه
 . محکم بود، باز نشده بودی کافياندازه 
 يصدا. اشي افتاده بود و او رونی زمي رويهد. را درك کندتشی موقعرارسالنی تا امدی طول کشیلحظات

 .دی شنی را مي نامنظم هدينفس ها
 !؟... نشدتیزیچ! ؟...یخوب...! يهد _

 و هم از نیرزمی زیکیهم از تار. اشدنی ترسي سکوتش را گذاشت پارارسالنیام. سکوت کرده بوديهد
در . سراندي روسرری آشفته اش را زيموها. رفتي هدیشانی چه شد که دستش به پدیخودش هم نفهم.افتادن

 .ترس ند،ی را آرام کند و تا دهانش باز شد که بگوي که هدنی نداشت جز ای حسچیآن لحظه ه
 . حاج فتاحادی فري شان و بعد از آن صداي چراغ قوه افتاد روکی نور
 !!!!!!!!؟...دی کنی می چه غلطدی دارنجایا _
 ی در همان سدی بود، و از بخت بدش هم حاج فتاح بادهی طول کشهی ثانی کمتر از س،ي هدي بودن او رودیشا
 به خودش به خاطر تعلل نی با تمام وجود بر بخت بدش لعنت فرستاد و همچنرارسالنی و امدی رسی سر مهیثان
 .شی اهی ثانیس
 به سرعت نور اتفاق زیچرا که بعد از آن،همه چ.نه لعنت کردن بر بختش و نه خودش. نداشتدهی کدام فاچی هاما

 .افتاد
 بر سر یاما کمتر،چرا که عموفتاح شاک.  هم خورديهد. عمو فتاح کتک خوردنی بار از دستان سنگنی اوليبرا

 ! داشته؟يوم نبوده به زور قصد چه کار دخترش افتاده و معلي زد که پسر او روی مادیپدر فر
 . گفتی نمچی گرفته بود و هی که از ترس پدرش اللمانيهد
 ...! کردی تره هم خورد نمرارسالنی امي حرف هاي هم برایکس
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 کارِ نکرده، برود از ي وجه حاضر نشده بود براچی پدرش،به هي ارسالن با وجود تمام دعوا ها و سرزنش هاریام
 یب...گستاخ... یاغی... بند و باری را برارسالنی بار حاج محمود امنی اوليآن شب برا.حاج فتاح عذر بخواهد

 .خطاب کرد...شرم
 ». بستی مرارسالنی مختلف به ناف امي جا، با بهانه های که تا سال ها بعد، به جا و بیصفات

رفت دنده . چراغ سبز شدی بود کِدهینفهم. به خودش آمديسر پشت ي هانی ممتد ماشي بوق هاي صدابا
 . جهش حرکت کردکی و با ک،کالج،گاز،ی
 . نماندهبی نصی بي پشت سري دوتا فحش راننده یکی دانست از ی گازش را گرفت اما معی آن که سربا

 .دیچی مادرش در خانه پيصدا. را فشردری گغامی پي که کرد دکمه ي کارنی خانه که شد، اولوارد
 !؟...یستیمادر خونه ن...ریام...الو _
 .دی نفس سر کشکی را يبطر. را باز کردخچالیدر . طرف آشپزخانه رفتبه
 ...!دلم برات تنگ شده مادر!؟...یستیخونه ن _

 . برگرداندخچالی ي را تويبطر. تلفن بغض دار بودي توي صداحاال
 !؟...ی بزنرتیدر پ پدر و مانی سر به اهی ي خواینم _

 . دار شدهی گرشی کم صداکم
 ... هاي خوری روزا رو منیاون وقت حسرت ا! ؟...میری بمنی زممی ممکنه پس فردا سرمون رو بزاری گینم _
 .هی و گرهی بود و گرهی گري بعدش تنها صداو
 ضیچندبار به خاطر قلب مر!  ها کوتاه آمده بود؟هی گرنی فکر کرد قبل ترها چند بار به خاطر همرارسالنیام

 ! بله و چشم حتما گفته بود؟لشی ها برخالف منی ايچند بار به خاطر همه !  کوتاه آمده بود؟یحاج
 ترك يدلش خوش بود که مثال تو. آمدی نمادشی! نخ چندم امروز بود؟. آتش زدي ـگارـیس. مبل لم داديرو

 ...!ترك... هه.است
 . اش خارج کردینیکه زد، دود را فرو داد و از ب اول را پک
 . دوم را که زد، دود را از دهانش خارج کردپک
 .هی گري و باز هم صداریغامگی پيباز هم رفت رو.  زنگ تلفني هم صداباز
 . صدات تنگ شدهيدلم برا!؟... خونه مادريومدیهنوز ن...ریآم _

 . تلفن را برداشتیگوش. لِه کردي ـگارـیسری زي ـگار را توـیس. دادرونی را کالفه بنفسش
 ...!اَلو _
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 . کالفه شدرارسالنیاَم. چند لحظه و دوباره از سر گرفته شدياما فقط برا. متوقف شدهی گريصدا
 !؟...ی کنی مهیچرا گر... گهیبسه د... مامان _

 . شده بودلی تبددهی بریی به هق هق هاهی گرحاال
 !؟...دمتی چند وقته ندی دونیم! ؟... نکنمهیگر _
 ...! سر زدم خونهشی چند روز پنیمن که هم... مامان _

 . باره اوج گرفتکی صدا
 سر ی گی پات برگشت مومدهی که هنوز سرت نشیتو به دو هفته پ! ؟...شیچند روز پ! ؟...شیچند روز پ _

 !؟...زدن
 . ادامه دادهی کرد و صدا باز هم با گری پفرارسالنیاَم
 ساعت هی ي کار کردم که برایچ!؟... براتون کم گذاشتمیمگه چ! ؟... حقه منهنیا! ؟... حق منهنیآخه ا _
 !؟... التماس کنمي طورنی ادی بادنتید
 خواهد هی خواهد خواند و گرهی نزدند، مادر تا صبح هم که شده همان طور مرثی دانست اگر حرفی مرارسالنیاَم

 .کرد
 ...!امی سر مهیفردا شب ... باشه... باشه مامان _

 . زدی حرف مجانی بار با هنیا. باره قطع شدکی هی گريصدا
 ...ای شام بيبرا... ایامشب ب... چرا فردا شب!؟...ی گیراست م _
 .دی به صورتش کشی دسترارسالنیام
 ...آخه _
 . شوددای تلفن پي توي دوباره در صداهی گري بود تا رگه های همان آخه کافو
 !؟... چشمی بخوام بدون آخه و اما بگيزی چهی بار من ازت هیشد  _
 به دست آورده بود يزی چشم، چه چي عمر که گفته بود بله،چشم،حتما،به روکیمثال . زدي پوزخندرارسالنیام

 که حاال با امتناع کردن بخواهد از دستش بدهد؟
 . استهیلعنت به هر چه بغض و آه و گر.  شدی مي اهی پشت خط باز هم داشت گريصدا

 ...!امیامشب م... چشم... باشه... باشه _
 . لحن صدا صد و هشتاد درجه برعکس شدگری بار دنیا

 ...!می شام منتظرتيپس برا... دورِت بگردم... قربونت برم مادریاله _
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 کرده و یدادن به او نداد و خداحافظ جواب ي برای فرصتگری بشود، دمانی پشرارسالنی از ترس آن که نکند امو
 .نکرده تماس را قطع کرد

 خواندن ها، هی ها و مرثي زارهی دانست تمام آن گریم. دانستیم. بوق ممتد تلفني ماند و صدارارسالنیام
 . همان بوديهمه و همه تنها برا

 . چشمي بله، چشم،حتما،به رويبرا
 . اشک هانی به العنت

 . عوض نشده بوديزی از سال ها، باز هم چبعد
 ي ستاره روي رهی گشت، نگاه خی لباس مناسب مکی کرد و به دنبال ی رو مری را زشی طور که لباس هاهمان

 .اعصابش بود
باز هم !  کوتاه آمده بود؟لشیبه خاطر آن که باز هم برخالف م. ستی دانست چرا آن قدر عصبی هم نمخودش

 ! خواست؟ی تن دهد که دلش نميمجبور شده بود به کار
 نوبت ي اش همه توي پارچه اي مردانه و شلوارهاي هاراهنیپ! کرد؟ی نمدای به خاطر آنکه لباس مناسب پای

 . آمدی اش که اصال ازش خوشش نمی طوسکیبه جز . بودییلباسشو
  کهنیبا ا.  را به جان بخردی حاجي شرت برود و غرغرهای و تنی هم اصال حوصله نداشت با شلوار جی طرفاز
 . اعصابش که بودياما رو.  مهم نبودشیبرا

 شکمش جمع کرده بود و ي را توشیپاها. تخـ ـت نشسته بود يرو. چه شد که به طرف ستاره برگشتدینفهم
 .رارسالنیزل زده بود به ام

 !؟...ی کنیتو چرا انقدر به من نگاه م _
 : حالتش بدهد گفتي تويریی بدون آنکه تغستاره

 !؟...ی هستیتو چرا انقدر عصبان _
 .دی به صورتش کشی کالفه دسترارسالنیام
 !؟...نجای اي اومدياصال مامانت اجازه داده که پاشد _

 : کرد گفتی را محکم مشی که کِش موهای در حالستاره
 !؟... اجازه داده که امروز بدهیاون کِ _
اما دست خودش که نبود، در . کندی میسر ستاره خال اش را ی دق دلي خودی دانست که دارد بی مرارسالنیام

 .آن لحظه تنها ستاره دم دستش بود
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 !؟...ي دی منو با سوال جواب ميتو چرا سواال _
 .دی لب برچستاره

 !؟...ي دی منو با سوال جواب مي سوااليخودت چرا همه  _
 لباس ها و ي کرد تورارسالن،دستی امي چشمان گِرد شده يجلو.به طرف کمد رفت.  تخـ ـت بلند شدي رواز
 تخـ ـت پرت يلباس ها را رو.  پاره بودشی هابی که کنار جي اي دودنیبا شلوار ج. شرت سبز درآودی تکی

 .کرد
 !؟...ی کنی کار میمعلوم هست چ _

 . کنار تخـ ـتستادی حق به جانب استاره
 ...! کردمدایخب برات پ! ؟...ی گشتیمگه دنبال لباس نم _
 . زدي پوزخندرارسالنیام
 ...! گشتمی انقدر دنبال لباس نمگهی رو بپوشم که دنای خواستم ایاگه م _

 . متعجب نگاهش کردستاره
 ...!ی رو دوست داشتنایتو که ا! ؟...ی رو بپوشنای اي خوایخب چرا نم _

 شرت را دوست ی تنی اایر  شلوانیاو که تا به حال به ستاره نگفته بود ا. از تعجب باال رفترارسالنی اميابروها
 .دارد

 . شجاع تر شددی را که درارسالنی سکوت امستاره
 ...ستی نیزمرغی مثل االن اخالقت چ،ي وقتا که حوصله داریبعض _

 .حرف ستاره را قطع کرد! گفت؟ی چه می وجبمی ننیا!؟ی مرغی چیچ. گرد شدرارسالنی امي هاچشم
 !؟..ی گرفتادی از کجا نویا! ؟...هی چگهی دی مرغزیچ _

 .دی خندستاره
 ...!تو مدرسه... گرفتمادیاز بچه ها ...  بداخالقیعنی _
 :ستاره دوباره ادامه داد. گرفتندی مادی ی خوبيزهای مدرسه چه چيتو. تکان دادي سررارسالنیام
 ...ی پوشی مناروی اي که حوصله دارییوقتا _
 . کرد ادامه دادی خودش اشاره مي که به وسط موهای حالدر
 ...ی زنیاز اون اودکلن خوش بوِ هم م... باالي دی موهاتم مينجایا _
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 که به قول بهزاد، ییوقت ها.  که حوصله داشتییوقت ها. گفتیستاره درست م. خنده اش گرفترارسالنیام
ا آن طور  رشیموها. دی پوشی ها را منی اش کمتر بود، اي زهرمارگری دي نسبت به روزهای و تنها کمیکم

 . کردیدرست م
 ي دانست که رفتن به خانه یچه م. ستيگری دي دانست که مشکل جایچه م!  دانست؟ی ستاره چه میول

 . عذاب آور استشیبه آن باغ درندشت چقدر برا. اشيپدر
 ...!ارسالن _
 ...هوممم _

 . را برداشتیگوش. تلفن باعث شد ستاره را رها کند به سالن برودزنگ
 !؟...ستاره اونجاست... سالم _
 که بود، باز هم يگری هر روز ددیشا.  شده بودوانهی دگری مادر و دختر دنیواقعا از دست ا. کردی پفرارسالنیام

 . اعصابش بودي روزی همه چيادی اما آن روز،آن روز زچاندش،ی پی مگری ديمثل همان روز ها
 ...! جاستنیا... بله _
 ی مشیدای پشت در پگری دي قهی دانست تا چند دقیم.تماس قطع شده بود. دی از پوران خانم نشنیی صداگرید

 .شود
 اش ي اشک آلود رو به رویی قرار داد تازه حواسش به ستاره جلب شد که با چشم هاشی را که سر جایگوش

 . بودستادهیا
 !؟...نجامیمن ا... یچرا به اش گفت _
 . دادرونی نفسش را برارسالنیام
 ...نجای ايای بدون اجازه نگهیار بود د که قرنی ايبرا _
 . ستاره تند شدهي که نفس هادی دیم
 ... دهیمامانم اجازه نم... منم بهت گفتم _

 . شده بودرهی تی رنگش هم کمحاال
 ...يری از مامانت اجازه بگدی که تو بانهیموضوع ا _
 کم کم داشت احساس رارسالنیام. آمدی رفت و می می به سختشینفس ها. شده بوددتری ستاره شدي هیگر

 . درآوردي اسپرکی کشو و يدست کرد تو. رفتونیزی تلوری ززیبه طرف م. کردیخطر م
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 آماده ي اسپرکی شهی هم که شده، هماطی کرد، محض احتی که ستاره به خانه اش رفت و آمد می زماناز
 .داشت
 . به دست به طرف ستاره رفتياسپر

 .شماره افتاده بود، به طرف در رفت به شی همان طور که نفس هاستاره
 ...!ستاره _

 . تکان دادنی سرش را به طرفستاره
 ...خونه مون...رم...یم... دارم...خوام... ینم _

 : شده بود گفتدتری اش شدهی که گریدرحال
 ...دهینم... اجازه... چون... رمی گینم... اجازه... از مامانم... من _
 . را به طرف دهانش گرفتياسپر. تر رفتکی نزدرارسالنیام
 ...دوست دارم...که... رو بکنميکار... خوامیم...چون...  دمینم...به حرفش گوش... من... یول _
 . افتاد و قِل خوردنی زمي روي و اسپررارسالنی دست امری دستش زد زبا
 ...ی کنیم...یسرِ من خال... يدار...هیزمرغیچ...اخالقت... امروز... تو هم _

 رارسالنی به امیستاره بدون آن که دوباره نگاه. در هم بلند شديبا تمام شدن جمله اش، صدا همزمان
 .دی زمان ممکن از خانه خارج شد و در را هم پشت سرش کوبنی در را باز کرد و در کمتراندازد،یب

 یآه.واری کنار دي قِل خورده ي هم به اسپریکم. شدرهی به همان حالت به در بسته شده خی مدترارسالنیام
 . اش قرار دادي برداشت و سرجانی زمي را از روياسپر.دیکش
 ي دختربچه کیستاره . تلخيلبخند. زديلبخند. تخـ ـت انداختي روي به لباس هاینگاه.  اتاق برگشتبه

  آن که آن جا راي آمد برای او ميبه خانه . خواستی کرد که دلش می را مي نبود، اما کارشتریهشت ساله ب
! به سن ستاره بود چگونه بود؟ یاما او وقت. آمدی کرد، باز هم می مشی اگر پوران خانم دعوایحت.دوست داشت

 ي هی گري صدادنی حاال هم باز با شننی که همنیمگر نه ا!  چه؟شی حاالنی رفت، همیاصال چرا راه دور م
 ! گشت؟ی لباس مناسب مکی به دنبال ی حاجي فرار از غرغرهايمگر نه حاال هم برا!مادرش کوتاه آمده بود؟

 ـی نه، سای نه، به خدا اعتقاد داشت ای کرد ی میجدا زندگ. عوض نشده بودزی چچی از آن همه سال انگار هبعد
 دیشا. بودفی شد ضعی که به گذشته مربوط ميزیاو باز هم نسبت هرچ. کردی نمی نه،فرقای دی کشیـگار م

 . کردی بود شروع مفر ازشان متنشتری که بییاز همان جاها دی بادیشا. گفتی درست ميدکتر علو
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 زد و ی خواست غر می هم هر چقدر که دلش میحاج. پاره رانی شرت و جیهمان ت.دی پوشی ها را مهمان
 . رفتی اعصابش ميرو

 . آمدیاو که خوشش م. آمدی خوشش نمیحاج
 . زدی بار را هم سر نمکی ي اگر اَسما در آن خانه نبود، همان دو هفته ادی و بارها فکر کرده بود شابارها

 او چه در ي وجود داشت که به اندازه ي کمتر پسردیشا.  دانست اَسما هم بهانه استی باز هم خودش میول
 . آن طور به پدر و مادرش وابسته باشد،ی و چه در نوجوانیکودک

 يجدا شد چرا که آن اتفاقات آخر، کاسه . از آن ها جدا شدیول. به شدت به آن ها وابسته بودرارسالنیام
 . کردزیصبرش را لبر

  نکردی مخالفتچی هرارسالنی کرده بود که با جدا شدن امزی را هم لبری صبر حاجي کاسه دیشا
 را هم همان شیموها.  بوددهیش را پونی شرت و شلوار جیهمان ت. شدادهی خانه پارك کرد و پي را جلونیماش

 ي دانست تا شعاع دو متری اودکلنش هم که ميبو. طور که ستاره با دست نشان داده بود، درست کرده بود
 . دهدیاش را پوشش م

 کرد نگاهش را به سرعت یبا آن که سع.  افتادهی همساي فاصله گرفت، چشمش به در خانه نی که از ماشیکم
باز هم آن در کِرِم رنگ .  باز هم ناموفق بودرد،ی پرش ذهنش را به آن روزها بگي کرد جلوی آن که سعرد؛بایبگ

 . رفتی چشمانش رژه ميجلو
 مشغول خواندن که شده بود، شهیباز هم مثل هم.  کتاب ها بودي ترم داشت و سرش توانیفردا امتحان م «

 .حساب زمان و مکان از دستش رفته بود
وردست .  رفت مغازهی بعد از ظهر مدیبا.  وقت نداردشتری دانست تا بعد از ظهر بی آن بود که مي برادیشا

 . آمدی امتحانات هم از موضع اش کوتاه نمي توی و امان از دست او که حتیحاج
 ي هددنی به پنجره کرد و با دینگاه.  کتاب درآوردي سرش را از توفی خفکی تکی تي صداکی احساس با

 ست، به طرف ي کامال عادی از تعجب، انگار که اتفاقي اثرچی زد، بدون هی مشهیبر شکه آرام با نوك پنجه 
 .پنجره رفت

 بار نی ارندی حاج محمود مچ شان را بگای دانستند که اگر حاج فتاح ی مي و هم هدرارسالنی آن که هم امبا
 نفر به سراغ نی داشت، اولاجی احتی به کمکي واقعا حساب شان پاك است، اما باز هم گه گاه اگر هدگرید
 . آمدی مرارسالنیام
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 تا شعاع دو سه گری دهی بقي جلورارسالنی امش،ی همان دو سه سال پن،یرزمی زي آن شب توي از حادثه بعد
 . شدی نمکی هم نزدي هديمتر

 . را باز کردپنجره
 !؟... شدهیچ _

 :کرد گفت ی کرد و دوباره باز می دستش را لوله مي که کتاب توی در حاليهد
 ... نداي سر برم خونه هی خوام یم _
 . دادرونی حوصله نفسش را بی برارسالنیام
 ... که بابات اگه بفهمهی دونیم!  کار؟ی چي بري خوایم _

 . حرفش را قطع کرديهد
 ! خواد بفهمه؟یاز کجا م _

 . ادامه دادد،ی را که درارسالنی امهی عاقل اندر سفنگاه
 ...! فهمهی نمیاگه تو کمکم کن _
 . شدی شد و دوباره باز می لوله مي هدي زل زده بود که مدام در دست هاي اچارهی به کتاب برارسالنیام
 عمو چقدر به خاطر برادر ندا سر رفتنت به اونجا ی دونی میوقت! ؟... خونشوني بري داريچه اصرار _

 ...حساسه
 : با اعتراض گفتيهد
 ... دارم ازشیخب سوال درس!؟...ی گی منوی چرا اگهیتو د...اِ _
 !؟...ی پرسیچرا از من نم _

 : رفت گفتی حوصله با کتاب ور می که بی در حاليهد
 ... کشهیطول م...  شهینم _

 : اضافه کردطنتی کرد و با شرارسالنی به امینگاه
 ...! ندا رفتن ندارهي هم کم از خونه نهیاگه بابام من و تو رو با هم بب _

 : گرداند گفتی را برمشی که روی در حالد،ی نشنرارسالنی از امی جوابیوقت
 ...!یی ترسوشهیتو هم...اصال کمک نخواستم _
 .دی کششی موهاي تویکالفه دست. کردی پفرارسالنیام
 ...!صبر کن _
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 . برگشت به طرفشدوارنهی اميهد
 زنده ات ي اومدي طورنی باغم اياگه عمو بفهمه تا تو... فقط برو چادرتو سرت کن... امیصبر کن االن م _
 ...!هی همسايچه برسه به خونه ...  زارهینم

 لب غرغر ری که زی را در حدقه چرخاند و در حالشی حوصله اش سر رفته باشد، چشم هاگری انگار که ديهد
 . به طرف خانه به راه افتاد تا چادر گلدارش را برداردعی سریی کرد با قدم هایم

 . را فشرد و در باز شدفونی زنگ آيهد. همان در کِرِم رنگ بودندي بعد جلوقهی دقچند
 ی رو کوتاه مفونی دو بار زنگ آدم،ی عمو رو از سر کوچه دنیمن اگه ماش... ای طولش ندادیفقط ز...يهد _

 ...زنم
 . حرفشانی با عجله آمد ميهد
 ندا اطی نردبون از ح،باياومد، زنگ که زد وقت بابام زودتر هیاگرم ... امیزود م...حواسم هست... باشه... باشه _
 ... تو باغپرمی منایا

 . خندان رفتي تاسف تکان داد و هدي از روي سررارسالنیام
.  معطل شده بوددی از آنچه که باشتری دانست بیفقط م. شده بودي آمد چقدر منتظر برگشتن هدی نمادشی

 . گشتی رفت و برمی طول کوچه را تا نصفه میعصب
 ما،ی ني پدرش روتی از حساسیآن هم وقت. ندا داشتي رفتن به خانه ي براي چه اصراري هددی فهمی نمواقعا

اصال خود ! چه، بودگری آمد دی نمادشی جوان جلف و آسمان جل و کیبرادر بزرگتر ندا، که از نظر حاج فتاح 
 ي گفت دختره ی مشهیهم. رد آویم خواست از او حرف بزند اسمش را نیندا را هم قبول نداشت و هر وقت م

 . دستنی از ای جلف و القابایسبک 
 ی قبول مشهی خواست و او هم همی از او کمک مي هدشهیهم. ماجرا را داشتنی همي با هدشهی او همو

 هم مثل ي بود هددهی فهمی آن که از همان کودکي ترسو خطابش نکند، نه؛تنها براينه به خاطر آنکه هد.کرد
 .کند  شد تا کمکشیانگار همان باعث م. ستی هم از جنس آن ها ني هد بوددهیفهم.اوست

 فونی و وارد کوچه شد به خودش آمد و به طرف آدیچی عمو فتاح که پنی ماشدنی فکرها بود و با دنی هميتو
 . باغ انداخت و در را پشت سرش بستيدو تک زنگ زد و خودش را تو. دیدو
 داد و هی تکواری نردبان را به دعی سرد،ی که رسواریکنار د.دی توانست به طرف تهِ باغ دوی که می سرعتتی نهابا

 : خفه صدا زدییچند بار با صدا
 ...!يهد...! يهد _



طعم شیرین رمان                                                 روي خط صفر              رمان   

@donyayroman 40 

 رارسالنی دستش گلوله شده بود را به طرف اميچادرش که تو. شدانی نماواری دي باالي بعد سر هدیلحظات
 گرفت يچادر را به سمت هد. نردبان را به حالت اول برگرداندرارسالنیام. آمدنییآرام آرام از پله ها پا.پرت کرد

 .و او به سرعت به سر کرد
 ...برو... زود باش _

 : برگشترارسالنی به طرف امستاد،ی بعد ایلحظات. به راه افتادعی سریی با قدم هايهد
 ...!یمرس _
 : در هم تنها گفتیی با اخم هارارسالنیام
 ...! رسهیاالن عمو م... برو _

 ي حاج فتاح داد و هددنی بعد باز شدن درب باغ خبر از رسی و کمنی بوق ماشي حرفش، صدانی با اهمزمان
 .دی را سرعت بخششیقدم ها

 وارد خانه شان شود، حاج فتاح هم برود، بعد او به طرف خانه شان ي معطل کرد تا اول هدی کمرارسالنیام
 .برود

 : گفتی به عصبلی متماي و تاحدودي جدی حاج فتاح که با لحني صدادنید با شن بعیلحظات
 !؟...يکجا بود _
 .ستادهی حاج فتاح اي که رو به رودی را ديهد.دی شمشادها سرك کشيجلوتر رفت و از ال به ال.دی جا پراز
 ...! مدلي کنم برادایرفته بودم ته باغ گُل پ...سالم آقاجون _
 !؟...یمدل چ! ؟...مدل _
 ...ی طراحيبرا _
 . سکوت کوتاه حاج فتاح، احساس کرد دروغش گرفته و ادامه دادبا
 ... کنمدای پی گُل درست حسابهی نتونستم یول _
...  به ذکریگاه. خوردی که مدام تکان مدی دی دست حاج فتاح را مي توحی از همان جا هم تسبرارسالنیام

 .يخودی بي هم به چرخش هایگاه
 ...!گهی تو دمیرب.باشه _
 در پشت سرشان بسته شد، یوقت.  مثل فشنگ از جا در رفت و از پله ها باال رفتي حرف حاج فتاح، هدنی ابا
 . تازه نفسش را آزاد کردرارسالنیام
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 ندا به سرش ي هـ ـوس رفتن به خانه گری و ددهی ترسی حسابي موقع با خودش فکر کرد که هدهمان
 .نخواهد زد

 بعد از آن ماجرا، انگار که شجاع تر هم شده يچرا که هد.  که به شدت اشتباه کرده استدیهم بعدترها فیول
 که به خودش داده بود، باز هم ی رغم قولی علرارسالنی کرد و امی خودش را اجرا ميبود و باز هم برنامه 

 ». کردیکمکش م
 
 تماس بدون سالم و ي شماره اَسما، به محض برقراردنیبا د. اش به خودش آمدی زنگ گوشي صدابا

 : تنها گفتیاحوالپرس
 ...!باز کن...من پشت درم_

 . باز شدیکی تي بعد، در با صدای را قطع کرد و لحظاتتماس
 و ي و اَسما و هدرارسالنی که امییدرخت ها. بلند و قطوريدرخت ها. را باز کرد و پا به درون باغ گذاشتدر

 توانستند ی میآن وقت ها به راحت. دندی دوی شدند و به دنبال هم می پشت آن ها پنهان میزهرا، در کودک
 ی پشت چه پنهان مدی باودناما حاال چه؟حاال که بزرگ شده ب.خودشان را پشت درخت ها پنهان کنند

ر  آزاییصدا. گوش خراشیسوت. دی کشی بلکه سوت مد،یچی پی شادشان در گوشش نمي خنده هايشدند؟صدا
 به ی و همه جا فارغ بودند و چه کسزی که از همه چیدوران. رای آورد دوران خوش کودکی مادشیدهنده که به 

 ! شد؟د که آخر آن خنده ها به کجا ختم خواهدی رسیفکرش م
 کی و دی رسی حاج فتاح مي راهش به خانه کی.  شدی راه سنگفرش دو شاخه مد،ی اواسط باغ که رسبه

 . خودشانيراهش به خانه 
 . گرفتشی راه خانه را در پاندازد،ی نظر به سمت مخالف بکی ی آن که حتبدون

 پله ها که يباال.دی را شني باز و بسته شدن درب ورودي رفت، صدای باال موانی اي که از پله های حالدر
 .ستادی اشی گلدار، بر جادی دختر با چادر سفکی دنی سرش را بلند کرد و با دد،یرس
 ...!سالم _
 . زدي پوزخندرارسالنیام
 !؟...ی فلنگو بستعی سرامی من دارم ميدیفهم! ؟... شدیچ _
 !؟...هی چه حرفنیا _
 . تکان داديسر.دی خندرارسالنیام
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 ... بارمهی ی ماهنیهم... نجای زنم ای بار سر مهی یخدا رو شکر من که ماه _
 . حرفش را خوردي هیبق
 ... مثل من هم صحبت شدهی اش با کسدهیحاج فتاح بفهمه دختر آفتاب مهتاب ند... برو...ولش کن _

 . زديلبخند. حرفش را قطع کرددختر
 ...!ستی مثل اون موقع ها نگهیبابام د...پسرعمو _

 : از تعحب باال رفت و دختر ادامه دادرارسالنی اميابروها
 .ستی مثل اون وقتا سرحال نگهی که دنهیمنظورم ا _
 . زدي پوزخندرارسالنیام
 .ی و با من حرف بزنیستی باي کردیچونکه اگه بود، تو االن جرئت نم.ستیمعلومه که ن _

 . را از دختر گرفت و به طرف در به راه افتادنگاهش
 ...پسرعمو _
 . به طرفش برگشترارسالنیام
 ...! کنمی در مورد تو فکر نمهیمن مثل بق _

 . از تعجب گرفتی رنگرارسالنی امنگاه
من مطمئنم که ... هوام رو داشتشهی هم،ی که از همون بچگیکس...  شناسمی میمن پسرعموم رو از بچگ _

 ...یستیتو مقصر ن
 . مکث کردیکم
 که یدر صورت...  خوان فکر کننی که مي همه اون جوريچرا اجازه داد... ي دونم چرا سکوت کردیفقط نم _

 ...ی گفتن داشتي برایی حرفاهیئنم تو هم من مطم
 را از او برگرداند و شی بار دختر رونیا.انگار که آن جا نبود.  دوخته بودگری دي نگاهش را به نقطه ارارسالنیام

 . شدریاز پله ها سراز
 ...!زهرا _

 . به طرفش برگشتزهرا
 وقتا از یلیخ!؟...ی کنیودتو از من پنهان م خام،ی چرا همون گه گاه هم که م،ی کنیاگه تو مثل اونا فکر نم _

 ...ي اوردی خودت نمي به رویول...يدی دیمطمئنم که توام منو م... ي زدی باغ قدم مي که تودمتی دیدور م
 . دادرونی را بنفسش
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 !؟...ی دونی تو هم منو مقصر منمی چقدر برام سخت بود که ببی دونیم _
 . زدي لبخندزهرا

 ي جورنیا... هام رویقهرمان بچه گ...  رومی بچه گيهمباز...  خواست پسرعموم روی دلم نمنکهی ايبرا _
 ...نمیبب
 . کردشی به لباس های ناخودآگاه نگاهرارسالنیام
 ... گم پسرعمویسر و وضعت رو نم _
 انگار تازه رارسالنی دوخت و امرارسالنی امیزهرا چشمان سبزش را به چشمان مشک.  نگاهش کردرارسالنیام
 . رنگ پوستشی و لب ها و حتینیرنگ چشمانش؛ فرم صورت و ب. استي هدهی که زهرا چقدر شبافتیدر

آرامشش هم در حرف زدنش ملموس بود و . آرام بودیبیزهرا به طرز عج.  داشتي فرق عمده با هدکی اما اما،
 طنتی ششهی اش همی از همان بچگرارسالنی پارچه شر و شور بود و امکی که يبرعکس هد.هم در نگاهش

 .دی دی ميرا در نگاه هد
 در موردت ي چه فکرگرانی که دستی ننیمشکل تو اصال ا...  گمی رو می نگاه خالنیا... گمینگاهت رو م _
 ... دوننی که تو رو مقصر مستی ننیمشکلت ا...! کننیم

 . دادرونی را بنفسش
 ...!ی دونیخودت، خودت رو مقصر م... که تونهیمشکل ا _
 . به طرف خانه شان به راه افتادرارسالن،یر برابر نگاه متعجب ام دو
 بود تا اَسما از گردنش ی زد و همان کافيلبخند. باز شدن در خانه به خودش آمد و نگاهش را به اَسما دوختبا
 . شودزانیآو
 ! چقدر راهه؟نجایمگه از در باغ تا ا!؟...يچقدر طولش داد. سالم داداش _
 . اش نشاندیشانی بر پي بـ ـوسه ارارسالنیام
 !؟... توامی بي دیحاال اجازه م _

 . را رها کردرارسالنی انگار که تازه به خودش آمده باشد، گردن اماَسما
 .يای مری به دری دیلی که خنهیهمه اش به خاطر ا...  داداشدیببخش... يوا _

 : رو به اسما گفتالنرارسی رفتند امیهمان طور که به طرف سالن م. خانه شدندوارد
 ...ي گردی برمدهی اونم نرسيای دفعه مهی ي باریسال!؟...ی سر به من بزنهی يای تو چرا نمام،یمن نم _

 . تکان دادي سراَسما
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 ...ی شناسیبابا رو که م _
 با یزن. آمدرونیاما فرصت نشد جواب اَسما را بدهد چرا که منصوره خانم از آشپزخانه ب. زدي پوزخندرارسالنیام

 . اش داشتی مشکي فاحش با چشم و ابرو و موهاي که تضاددی سفیبا پوست. تُپلیکلیقد متوسط و ه
برعکس او، اَسما، چشمان ... پدرش راکلی مادر را به ارث برده بود و قد و هی مشکي چشم و ابرورارسالنیام

 را از منصوره خانم و دشی اش را از حاج محمود به ارث برده بود و پوست سفیی خرماي و موهایعسل
 تمام زی اَسما همه چدیبگو نانی توانست با اطمی فکر کرد که اگر قدش به مادرش نبرده بود، مرارسالنیام

 . منصوره خانم به خودش آمديبا صدا.است
 ...! ورا هم پبدات شدنیچه عجب باالخره ا! ؟...یخوب... سالم مادر _
 .دی را در آغـ ـوش کشرارسالنی همزمان امو
 ...! منو ندارهدنی چشم دی حاجی دونیخودت که م...سالم _

 : کرد گفتی باز مرارسالنی را از دور امشی خانم همان طور که دست هامنصوره
 ...هی چه حرفنیا _
 . حرفشانی حوصله آمد می برارسالنیام
 ... گمی راست مدی دونیخودتونم م... ولش کن مامان _

 . تاسف تکان دادي از روي خانم سرمنصوره
 .مینی رو بچزیمن برم شام رو بکشم، م _
 از یکی يرو.اَسما هم به دنبالش. سالن رفتي تکان داد و به طرف مبل هادیی تاي به نشانه ي سررارسالنیام

 دست ي ها؛فرشی چوبي ها؛مجسمهی سلطنتيمبل ها.نگاهش را در خانه چرخاند.  نشستی سلطنتيمبل ها
 آن جا را دوست چقدر رارسالنی امی زمانکی.  و شاهانه بودی سلطنتی زندگکیگر بافت؛همه و همه نشان

 . مثل حاال چقدر از آن متنفر بودگر،ی دیداشت و زمان
 فکر کند به خاطر حضور رارسالنیمبادا آن که ام. نخواهد آمدرونی دانست حاج محمود فعال از اتاقش بیم

 .اوست که اتاقش را ترك کرده و به استقبالش آمده
 و رارسالنی نگاه چپ به سر و وضع امکی.  کردی مي سالم سرسرکی آمد، ی مزی شام که سر مي برامعموال

 گریکدی توانستند تا آخر کنار ی شام را نمکی وقت هم چی نشست و هی مزی بر صدر مرلب،یبا چند غرغر ز
 ای کرد، و یترك م  رازی شد و می می عصبانی گفت که حاجی ميزی چرارسالنی امای کنند؛چرا که صرف

 .برعکس
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بدون آن . آمدزی باالخره اتاقش را ترك کرد و به طرف می و حاجدیانجامیانتظارش به طول ن. شام آماده بودزیم
منصوره .  در هم رفترارسالنی اميااخم ه. نشستزی در سالن بدهد بر صدر مرارسالنی به حضور امیتیکه اهم

 .ببرد  کرد خشم اش را فروی سعرارسالنی نگاهش کرد و امزیخانم التماس آم
 رلبی زی کنار اَسما نشست و سالمرارسالنیام. سمت راست پدرش نشست و منصوره خانم سمت چپ اواَسما

 :به پدرش گفت
 .سالم _

 شرت سبز تنگش و ی به تینگاه. او انداختي آراسته ي به موهاینگاه. باال آوردی محمود سرش را کمحاج
 . لب زمزمه کردری را زی که حاج محمود کلماتدیو فهم.  زدي پوزخندرارسالنیام.  تاسف تکان دادي از رويسر
 ی اصال طعم غذا را نمرارسالنیام. نبوديگری دي صداچی برخورد قاشق و چنگال با بشقاب، هي جز صدابه

 شیمثل سنگ انگار در گلو.  رفتی نمنیی پاشی اش، غذا از گلوي پدري که در خانه  وقت بودیلیخ. دیفهم
 دنی نفس کشي براژنیاکس انگار. بودنی سنگشی بدجور براي پدري خانه ي وقت بود که هوایلیخ. کردی مریگ

 . آوردیکم م
 اش، شده بود ی دوران کودکي خانه ،ي پدري کرد چقدر دردناك است که خانه ی در آخر فکر مشهی همو

 .منزلگاه عذابش
 .ستادی حاج محمود از حرکت اي را فرو دهد، دهانش با صداشی کرد غذای می طور که آرام آرام سعهمان

 !؟...یمنصوره خانم، به اش گفت _
 رارسالنی نگاه کنجکاو امدنیاَسما با د. مادر و اَسما سرگردان بودنینگاهش ب.  باال رفترارسالنی اميابروها

منصوره خانم . نگاه منتظرش را به منصوره خانم دوخترارسالنیام. دی انداخت و نگاهش را دزدنییسرش را پا
 . مشغول کردشیهم خودش را با غذا

 . حاج محمود نگاهش را از منصوره خانم گرفتي صدابا
 ...!فردا شب بله برونه _
 :دی متعجب پرسرارسالنیام
 !؟..یبله برون ک! ؟...بله برون _

 . خورد و نه منصوره خانمی نه اَسما غذا مگری دحاال
 ...! اتیبله برون آبج _

 . ناخودآگاه باال رفترارسالنی اميصدا



طعم شیرین رمان                                                 روي خط صفر              رمان   

@donyayroman 46 

 !؟...یچ _
 را گاز گرفت و نگاهش را نشیی که اَسما لب پایاما وقت. کندبی او تکذدی به چشمان اَسما نگاه کرد تا شاو

 . زديد،پوزخندیدزد
 !؟...دی گی به من مچرا حاال...!خب مبارکه _

 . تکان دادي محمود سرحاج
 ...!ی مجلس باشي فردا شب تودیخب تو به عنوان برادر بزرگ عروس با _

 . شددتری شدرارسالنی امپوزخند
 ! شه؟ی که آخر از همه خبردار مهی چه برادر بزرگنیا! برادر بزرگ؟ _
 و از دی ندزی ماندن را جاشتری برارسالنیام. دیزداَسما دوباره نگاهش را د.  نگاه دلخورش را به اَسما دوختو

 .منصوره خانم هم بالفاصله بلند شد. بلند شدزیپشت م
 !؟...کجا مادر _
 تر بهی غري ابهی که توش من از هر غريخونه ا.اصال از اولشم اشتباه کردم اومدم. خودمي رم خونه یم _

 ...!ستی من نيباشم، خونه 
 . متوقف شدشی حاج محمود در جايمنصوره خانم به دنبالش روان شد که با صدا. به طرف در به راه افتادو
 .ولش کن بره _

 . روانه شدرارسالنی بلند شد و به دنبال امزی از پشت ماَسما
 ...!داداش _
 برود و هر چه  سرعت ممکن راهنیشتری کرد با بی میسع. بدون توجه در را باز کرد و خارج شدرارسالنیام

 .زودتر از باغ خارج شود
 . صدا زددی دوی مرارسالنی به امدنی رسي همان طور که برااَسما

 ...داداش... داداش _
 بار با نیا.ستادی اشی شده بود نفس زنان بر جادی نا امگریاَسما که د. رفتی تفاوت می باز هم برارسالنی اماما

 . زدشیبغض صدا
 ...!سایتوروخدا وا... داداش_
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 هر کس را که داشت، یطاقت بغض و ناراحت.ستدی باشی بر جارارسالنی بود تا امی بغض دار کافي همان صداو
 حاضر بود به خاطر او هر شهیهم. بوديگری دزی چشی اَسما براشهیهم.  اَسما را نداشتیطاقت بغض و ناراحت

 . بکنديکار
 را به صورت انشیچشمان گر.ستادی اشیاسما خودش را به او رساند و رو به رو. اما برنگشتستاد،ی ارارسالنیام
 . دوخترارسالنیام
 ... هر کار کردم نتونستم بهت بگمنمی هميبرا... ی خواستم ناراحت بشیبه خدا نم... داداش _
 . زدي پوزخندرارسالنیام
 دیمن با... تر بودمکی از همه به تو نزدشهیمن که هم!... که بدتر شدي جورنیا! ؟... ناراحت نشمی خواستیم _

 !؟...دمی فهمیاالن م
 . کلمه از دهانش درآمدکیتنها . را گرفترارسالنیدست ام. شدي اَسما جاري هااشک

 ...یداداش _
 . دادرونینفسش را پر صدا ب.دی کششی موهاي دست اَسما درآورد و توي کالفه دستش را از تورارسالنیام
 !؟...هیحاال داماد ک _

 .دینگاهش را دزد. سکوت کرده بوداَسما
 :دیدوباره پرس. مشکوك شدرارسالنیام
 !؟...هیگفتم داماد ک _
 . دادی اَسما را گرفت و تکانيبازوها.  هم سکوتباز
 !؟...هی گم کیم... با توام _

 . نگاه کردرارسالنی امي چشم هاي سرش را بلند کرد و تواسما
 ...!نادر _

 :دیدوباره پرس. کردیانگار باور نم. از شدت تعجب گشاد شدرارسالنی امچشمان
 !؟...یک _
 ...! هر کار کردم نتونستم بهت بگمنی هميبرا _
 یدوباره همان چند قدم را برگشت عقب و فکر م.چند قدم جلو رفت. اَسما را رها کردي بازوهارارسالنیام

 . اشي بشود شوهرِ خواهرِ کوچولو که قرار بودي کرد به نادریفکر م...کرد
 . زدی که در بازار طال فروش ها حرف اول را مي ایپسر همان حاج. پسر حاج سماوات. سماواتنادر
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 . نداشتی ها خالصنیباز هم؛انگار از دست ا.یباز هم طالفروش.ي فکر کرد که باز هم زرگررارسالنی امو
 شی به صداشهی همرارسالنی که امی کُلفتيبا آن صدا. درشتکلیبا آن قد و ه. اَسما نبودي اصال برازنده نادر

 . گفت نکَرهیم
 نه مشکوك ای داشت پلمی که دنی به ای حترارسالنی که امينادر. نبودشی خواهر کوچولوي اصال برازنده نادر
هم شاگرد اول  شهیهم. زبان خوانده بودی دانشگاه ها مترجمنی از بهتریکی نبود که در یی اَسماياو برازنده .بود
 .بود

 . برازنده نبودنه؛اصال
 .دیاَسما به دنبالش دو. بار به طرف خانهنی را تند کرد، اشی هاقدم

 ...!داداش _
 .ستادی ارارسالنیام
 !؟...ي ریکجا م _
 ...! رم بله برونت رو به هم بزنمیم! ؟... رمیکجا م _
 . دوباره به راه افتادو
 .صبر کن داداش _
 . متعجب نگاهش کردرارسالنیام. را هم گرفترارسالنی امي بار همزمان بازونیا

 !؟... اَسمای چیعنی _
 . ناخودآگاه باال رفترارسالنی اميصدا. باز هم سکوت کرداَسما

 !؟...ی هستینکنه خودتم راض! ؟...ی چیعنی گم یبهت م _
 .رد متعجب نگاهش کرارسالنیام.  نگاهدنی هم سکوت و باز هم دزدباز
 ..يچطور...  کنمیباور نم...  کنم اَسمایباور نم _

 : حرفشي آمد تواَسما
 ...!ی شناسیبابا رو که م... مجبورم داداش _
 . زدي پوزخندرارسالنیام
دوست . خوامینم. ترسم بگم نهیبگو م...  نگمیچی تو سرم بزنه هیبگو عادت کردم هرچ... بهانه ستنایا _

 ...نی شما بگیهرچ... چشم... گم بلهبگو عادت کردم فقط ب.ندارم
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 انی تلنبار شده در دل خودش بود که از زبان اَسما بي ها حرف هانیانگار ا. رفتی باالتر مشی هر کلمه صدابا
 . کردیم
 !؟...ي نبودي جورنیمگه خودتم ا _

 .مات و مبهوت به اَسما نگاه کرد. خفه شدرارسالنی اميصدا
 !؟...هان!؟...ی نرفترباریمگه خودتم ز _
 . دوختشی اش را به چشمان خواهر کوچولوي نگاه اَبررارسالنیام
دخل و ...  بودیکار و بارم با حاج... نداشتمي پشتوانه اچیمن اون موقع ه...من...من اون موقع مجبور بودم _

 ...ینه پول... ینینه ماش...  داشتمينه خونه ا...  بودی آوردم دست حاجی پول درمیهرچ...خرجم دست اون بود
 . حرفشي دوباره آمد تواَسما

 ...! رو ندارمنایمنم ا _
 . شدمیلحنش مال. مهربان شدرارسالنی امي اَبرنگاه

 ...!يتو االن من رو دار _
 . اَسما را گرفتيبازوها

 ...! خودمشی پایب... کنی با خودم زندگایاصال ب _
 . تکان دادنی شده بود، سرش را به طرفي جارشی که اشک های در حالاَسما

 فراموش گهی گه برم و دیم...اگه با زورم نتونست... کنهیاگه نخوام قبول کنم، با زورم که شده مجبورم م _
 ... دارميکنم پدر و مادر

 . دوخترارسالنی اش را به امی اشکنگاه
 ...من... تونمیمن نم... من _
 ي جايرو. چپش گذاشتي گونه يدستش را بر رو. حرفش را خوردي هی که بر صورتش فرود آمد، بقیلی سبا
آن هم از دست . خوردهیلی شد سیهنوز هم باورش نم. دوخترارسالنی را به امرشینگاه متح.رارسالنی امیلیس
 .رارسالنیام
 . خواهرش دوختری نگاه ماتش را به نگاه متحرارسالنیام
 باشه که من خواستم ادتی ،ي شدمونی که بعدها پشیتا وقت...!ی وقت فراموش نکنچی زدم تا امشب رو هنویا _

 ...یکمکت کنم، اما خودت نخواست
 . و به طرف اَسما برگشتستادی رفت اما دوباره ایچند قدم. را کرد و به طرف در به راه افتادپشتش
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 دانشگاه رفتن تو اونقدر ي هم اشتباه کردم که براشیهمون چند سال پ...ي کمک کردن نداراقتیاصال تو ل _
 خواست ی رو که ازم مي کارلمیمجبور شدم برخالف م...  رفتمی بار حرف حاجریز...  زدمشیخودمو به آب و آت

 دانشگاه رفتن تو مهم ي اندازه  کدوم برام بهچیه...  و نی خونه و ماش،ی دونیخودتم م...انجام بدم
 ...ه، منم شرطش رو قبول کردم دانشگاي قبول کرد بزاره بریآخرشم وقت...نبود

 . دادرونی را پر صدا بنفسش
 دمیاالن فهم... دمی االن فهمیول... دانشگاهي بری کنم که بتوني بهت قول داده بودم کارنکهی ايفقط برا _

 ...!ی رو نداشتاقتشیکه ل
 از شتری اَسما بزی ري هق هق هاي را برداشت تا صداشی قدم هايشتری بار با سرعت بنی را برگرداند و اشیرو

 .آن آزارش ندهد
 .دی از باغ خارج شد و در را محکم کوبی معطلبدون

 و سی تدري وهینه از نظر ش. بوددهی شنیلی را خفشی که تعرياستاد.  کالس در انتظار استاد نشسته بودسر
 مشغله لی به دليو بود دکتر علدهی به محض آنکه فهمنیطبق معمول نازن. و چهرهپیبلکه از لحاظ ت. ره،نهیغ

 جوان واگذار اری استادکی شد، به ی آنان هم شاملش مي از درس هایکی را که شی چند عدد از واحدهااد،ی زي
 . کردی مفی تعرشی و بم اش را درآورده بود و با آب و تاب داشت براری ز،ی جاسوساتی عملکی یکرده، ط

 .هی ايدی توحلشیفام.رهی کالس رو بگستی اومده بود لدمش،ی دفتر گروه ديتو _
 !خب؟ _
 .هی اکهی چه تی دونینم.شیدی دی مدی بای شقيوا_
 داد، ی نشان مقی بود که قبال نشان کرده بود و به شقایی از تکه، همان هانی فکر کرد اگر منظور نازنقی شقاو

 .دن را از او گرفت فکر کرشتری بي اجازه نی نازنيصدا. استاد تکه هم از حاال معلوم بودنی افیاحتماال تکل
 لبخند هیمحو صورتش شده بودم که سرش رو آورد باال، منم . اومدی سگ اخالق به نظر میلی خیول_

 . کرد و روش رو برگردوندی چه اخمی دونینم. دادملشیپسرکُش تحو
 . حوصله آمد وسط حرفشی بق،یشقا
 !ست؟ی نای منظورت از لبخند پسرکُش، همون خنده شترانایاح _

 . دلخور نگاهش کردنینازن
 ! خنده؟یاصال مگه شتر م!دم؟ی مثل شتر خندیمن کِ... شعوریب _

 . فقط لبخند زدقیشقا
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 . گمی اش رو نمهی بقگهی طور شد دنیاصال حاال که ا! ؟ي خندیم _
 .ی گی مومدهی بند از استاد نهی ي ساعت دارمین! ؟ی ام مونده که نگفته باشيزیمگه چ _

 .ش کرد نگاهطنتی با شنینازن
 ! موندهشیاصل کار.آره _

 ی بود،با آن که دوستش داشت اما بعضی واقعا دختر خوبنیبا آن که نازن. واقعا حوصله اش سر رفته بودقیشقا
 بودند و سرِ یهر دو ترم اول. اعصابشي رفت روی دور حرف زدن بود، بدجور ميوقت ها، مثل آن روز که رو

 که یدر حال. شودی دلخور منینازن ، به خرج ندهدي دانست اگر کنجکاویم. کالس با هم آشنا شده بودندنیاول
 . دهدی مصنوعیجانی هشی کرد به صدایحوصله نداشت، سع

 ! حاال؟هی چيخب، اصل کار _
 نی نازنيصدا... مثال همسرش زشت استای. دوسـ ـت دخترش فالن استای همزمان فکر کرد مثال نامزد و

 .فت را گرگری دي نفوذ حدس هايجلو
 ! شده بودهقی گن، دو ترم تعلیم _

 انگار تازه بر سر ذوق آمده بود، قی متعجب شقاي چهره دنی که با دنینازن. گِرِد شدرتی از حقی شقاي هاچشم
 .ادامه داد

 .گهی شده بود دلی نشده بود، تا االن فارالتحصقیاگر تعل _
 . تازه وارد و جوان شده بوداری استادنی اری بدجور درگقی ذهن شقاحاال

 !؟ی دونیتو از کجا م _
 : داد گفتی مهی اش تکی صندلی که به پشتیدر حال.دی خندنینازن
 .گهی دمینیما ا _
 . خم شده بودنی مشتاقانه به طرف نازنقی بار شقانیا

 ! چرا؟يدینفهم _
 . شدزانی به وضوح آونی نازني چهره

 !... فهمم باالخرهی میول...نه هنوز _
 . حرفش را قورت داد،ی هم کالسي از پسرهایکی ي بزند که با صدای دهان باز کرد تا حرفقیشقا
 ! چقدرم تو فازهاروی.ارنی مفی دارن تشردیاستاد جد... بچه ها _
 . اش نشستی بر سر صندلو
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 ای و ی حرفچیبدون ه.استاد جوان وارد کالس شده بود. بعد با ساکت شدن کالس، سرش را بلند کردیلحظات
تازه آن . قرار دادزی مي را روفشی رفت و کزی حاضر در کالس، به طرف مي به طرف بچه های نگاهمی نیحت

 . اش را در کالس گردانديموقع بود که سرش را بلند کرد و نگاه سرسر
 د،یاستاد جد. بوده استنی حق با نازنش،ی پي بار، بر خالف دفعه هانی اعتراف کرد که اقی همان موقع شقاو

 ی آن چنانينه چشم و ابرو. ستی در چهره اش نی خاصزی چچی که هدی دیواقعا جذاب بود و در کمال تعجب م
 .رهی سرباال و غینیو نه ب

 نی دانست ای مقی شقایول.  کردی و درشتش نظر را جلب می مشکي لحظه چشم هانیدر اول. جذاب بوداما
 دهی درهی و غ،درشتی رنگي وقت ها چشم هایلی که توجه اش را جلب کرده؛چرا که خستیظاهر چشم اش ن

 د؛ی دی استاد جوان ماه در نگيزی چکی. استاد، جذبش نکرده بودنی اي چشم هاي کدام به اندازه چیبود؛ اما ه
 همان دیشا. در نگاهش نبودزی چچی هم هدی رفت، شای اصال چرا راه دور م،ي هم طلبکاردی شا،ی جور تلخکی

 . ها بود که نگاهش را خاص کرده بودنی همدی،شاي بودن، همان سردی بودن، همان خالیته
 . را گفتهلشی فامنیمطمئن بود که نازن. استاد جوان چه بودیِلی آمد فامی نمادشی کرد ی فکر مهرچه
 درست کردن شان وقت ي که معلوم بود برای مشکییموها. استاد جوان دوختي نگاهش را به چهره دوباره

 یکلیپوست گندم گون،قد بلند و ه. درستشان کندی معمولی کرده بود معمولی دانشگاه سعي گذارد، اما برایم
 نه، شیچشم ها.طرف کی هم شی طرف و چشم هاکی ها نی اياما همه . هم رفته خوب بوديرو.نسبتا پر
 .نگاهش

 یخودش هم نم.دی استاد را متوجه خود دی چشم مشک خواندن نگاه استاد جوان بود که دوری هم درگهنوز
 . ماندرهیدانست چرا نگاهش را نگرفت و خ

 بعد با گره خوردن ی و لحظاتدی نگاه استاد جوان، بر خودش لرزي که از سرددی هم نکشهی به چند ثاندیشا
 خود شد و نگاهش را گرفت و در دل تی استاد در هم و اخم کردن و رو برگرداندنش، تازه متوجه موقعيابروها

 . اشيبر خودش لعنت فرستاد به خاطر تابلو باز
 گری دی را به سمتشی کرد و روی دختر گره خورد، ناخودآگاه اخمي رهی با نگاه خرارسالنی نگاه امیوقت

 بود، به جز  آماده کردهيزی هر چي کالس را قبول کرده بود، خودش را براي با اصرار دکتر علویوقت. برگرداند
 به سرعت برق ي هر جنس مذکردنی دبا  فارغ شده بودند ورستانی که تازه از دبی با احساسات دخترانيریدرگ

 فوق طاقتش گری دیکی نی را که داشت، تحمل ايزی هر چتیو واقعا هم تحمل و ظرف.  شدندیو باد عاشق م
 .بود
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 ي برايکالس که انگار همه شان منتظر بهانه ا دختران و پسران زی آمطنتی و بعضا شرهی خي نگاه هاریز
.  مشهود نبوديزی چنیالبته از ظاهرش که چن. بودند، خود به خود اضطراب گرفته بودیدست انداختن و لودگ

گُم . پنهان کندیالی خیو ب ی تفاوتی نقاب بکی وقت بود که آموخته بود احساسات و حاالتش را پشت یلیخ
 اوقات ی تکرار کرده بود که گاهقهی کار را هر روز،هر ساعت، و هر دقنی اری اخي آن سال هایآن قدر ط. کند

 ی و بیالی خی به جز بی حسچی واقعا هگری که ددیشا. و خودش استستی نقاب نگری دنی ادی کرد شایفکر م
 . نداردیتفاوت

 وجه نتوانسه بود چی و همه کس، نسبت به دو نفر به هزی اش نسبت به همه چی تفاوتی و بیالی خی بنی عدر
 . باشدالی خیب

 باشد؛ گرانی گرفته بود با او هم مثل دمی شب گذشته، تصمي خواهرش اَسما بود، که آن هم با ماجرا،یاول
 . خواست نگران اَسما باشدی نمگرید

 . باشدالشی خی توانست بی چرا نمدی فهمی را واقعا نمیکی نیا. اَبوت اشيهمان جود. ستاره بود،یدوم
 ي بار اعصاب خوردنی که مثل آخری وقتیحت. گذاشتی را تنها نمرارسالنی وقت امچی آن بود که هي برادیشا

 کند به ی اش مهی کند؛ تنبی مشی دانست پوران خانم دعوای با آن که میحت. کرده بودیاش را بر سرش خال
 . آمدی باز هم مرارسالن،ی اميخاطر آمدن اش به خانه 

 شهیبا آنکه به قول خودش، هم. دادی که اَسما انجام نميکار. دادی خودش انجام نمي که خواهر کوچولويکار
 . رفتی کرد و می می آمد و سک سکی بار مکی ی ماهدی شا،ی بود، اما از ترس حاجرارسالنی امشیفکرش پ

ور که نگاه همان ط. صاف کردي ـنه اش را با سرفه اـیس. قرار دادزی مي درآورد و روفشی کي را از توستیل
 : حاضر در کالس گفتانی گرداند خطاب به دانشجوی مستی لي توي اسم هاياش را رو

 کالسشون رو به من واگذار ادی زي به خاطر مشغله ي دکتر علود،ی دونیهمون طور که همه اتون م _
 نمره یول. کننی رو هم خودشون رد میی نهاينمره ها.رنی گی ترم رو خودشون مانیالبته امتحان پا...کردند

 . کنن که من به شون ارائه خواهم دادی رو رد مییها
 . را درآوردی برد و کتابفشی در کدست

 ....رارسالنِیمن ام _
 : را ادامه دادرارسالنی و آهسته حرف امری زییصدا

 ...! نامدار _
 .دیچی خفه که در کالس پیی خنده هاي به دنبالش صداو
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 در هم به دنبال صاحب صدا یی کتاب بلند کرد و با اخم هاي سرش را از توهی از ثاني در کسررارسالنیام
 . خنده ها خفه شديصدا.گشت

 ! بود؟ی آدم با نمک کنیا _
 و خنده طنتی شای دنکی سکوت نی دانست پشت ای مرارسالنیاما ام. تمام کالس را دربرگرفته بودسکوت

 که ي بعدي دانست با تکه یم. دادی مصی خنده تشخ انفجار ازي آماده ي را از صورت هانیپنهان است و ا
 گری وقت بود که دآن  وي و بعدي و بعدي بعدي اش تکه یپرانده شود، خنده ها منفجر خواهد شد و در پ

 یخودش م. حال و هواها بودنی همي توی زمانکیباالخره خودش هم . شدی مشکل مشیکنترل کالس برا
 یاو نم. نبودي و کِسِل کننده بودند، اما چاره ازی چقدر نفرت انگي خشک و جديدانست آن وقت ها استادها

 ی به او مشتری بودن بزیهمان نفرت انگ.اشد بي مثل دکتر علویمی محبوب و صمي از آن استادهایکیتوانست 
 . کشتی از همان روز اول، گربه را دم حجله مدیپس با.آمد

 .دی رساتر پرسیی تر و صداي جدی بار با لحننیا
 ! بود؟ی آدم با نمک کنی ادمیپرس _
 ... هم سکوتباز
 ! شهی ترم همه کسر مانی نمره از امتحان پاکی...خب _
 . کردندی مگریکدی ي که بچه ها حواله دی دی را می متعجبي هم سکوت و تنها نگاه هاباز
 !شد دو نمره _
 .دی دی را در نگاه ها می بار نگراننیا

 کنن که من بهشون ی رو رد میی کنن، اما نمره های رد ميمن که گفتم، درسته که نمره ها رو دکتر علو _
 ... دمیارائه م

 . مکث کردیکم
 !سه نمره _
 : گشت، ادامه دادی مورد نظرش مي کرد و به دنبال صفحه ی که کتابش را باز می حالدر
 . ندارمي عجله اچیمن ه _
 :ه گفت کیفی ظري صدادنی شنبا
 ! خوامیمعذرت م! من بودم استاد _
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 اش را رهی که در بدو ورودش به کالس، نگاه خدی را ديدر مقابلش همان دختر. کتاب بلند کردي را از توسرش
 . از تعجب باال رفتشیابروها.حس کرده بود

 رارسالنی بود و امختهی صورتش ري و خوش رنگ که تویی خرماییموها. پهنییابروها.دی با پوست سفيدختر
 هم دی شا،ی هم عسلدی،شاي قهوه ایبا چشمان. ستی مصنوعای خودش است و ي داد رنگ موهای نمصیتشخ
 .یهر رنگ! کرد؟ی میاصال چه فرق.گری دیرنگ
 !د؟یشما بود _

 : پاسخ دادفشی ظري با همان صدادختر
 !بله استاد _
 آنقدر او را خنگ فرض کرده بود که یعنی!رده بود؟ کي دختر چه فکرنیا. خنده اش گرفته بودرارسالنی امو

 دختر کی فی ظري نگه داشتنش کرده بود، از صدانیی در پای پسر را که سعکی ينتوانسته باشد صدا
 ! دهد؟صیتشخ

 !اسمتون؟ _
 .ي مهدوقیشقا _

 .دی کوچک کنارش کشي رهی داکی کرد و دای پستی لي را تواسمش
 !رونی بدییبفرما _
_... 

 . دخترك دوختي رهی را بلند کرد و نگاهش را به نگاه خسرش
 ...!رونی بدییگفتم بفرما! ؟...مفهوم نبود _

 آن هم تنها د،ی گوی که او دارد دروغ مدهی قطعا فهمرارسالنی دانست که امیم. کردی متعجب نگاهش مقیشقا
 . را نداشتيرد برخونی انتظار چننی هميبرا.مهی بچه ها از جري هیبه خاطر نجات دادن بق

 و آن سرش نی کمک کردن به اي براشهی که همدی دی خودش را مي در نگاه دختر، قبل ترهارارسالنی امو
 دی فهمی مدیدخترك با. دادی مي قورمه سبزي خودش که سرش بوي همان وقت هایبه عبارت. کردیدرد م

 شهی کردن همک کمدی فهمی مدیبا. هم به دنبال داردي ای عوارض جانبشهی همگران،یکه کمک کردن به د
 . داردی تاوانشهی که کمک کردن همدی فهمی مدیبا.ستیهم خوب ن

 .دی خری تاوانش را هم بر جان مدی باپس
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 رارسالن،ی امزی بچه ها و نگاه تمسخرآمری شد و در مقابل نگاه متعجب سالشی مشغول جمع کردن وساقیشقا
 .به طرف در کالس به راه افتاد

 !؟يخانم مهدو _
 . برگشترارسالنی به طرف امدوارانهیام
 ! کردمی درس رو حذف منی شما بودم اياگر من جا _

اکتفا کرد و  " دیخسته نباش " کی فشارد، تنها به گفتن ی که انگشتانش را مشت کرده بود و می در حالقیشقا
 .از کالس خارج شد

 کس باال چیحاال نفس ه.  کالس برگشتي بچه هاری بدرقه اش کرد و به طرف ساي با پوزخندرارسالنیام
 ! آمدینم
 .کسر اون سه نمره سرِ جاشه _

 . مکث کردیکم
 ،ی،لودگیسرِ کال من، شوخ. نی آشنا شدمی اخالقاتی با خصوصی کافي کنم خودتون به اندازه یفکر م _

زلزله .ادی بلیس.ستی نرفتهی هم پذي عذرچی و هدی دارزیی بار کوکیدو هفته .لی تعطزای جور چنی و ایخوشمزگ
 . سر جاشهزییاد،کوی بنیآسمون به زم.ادیب

 . تخـ ـته نوشتي اش را روی طرف تخـ ـته برگشت و نام و نام خانوادگبه
 : طرف کالس برگشت و گفتبه
 .يدی توحرارسالنیام _
 کالس را انی پایوقت. گذشترارسالنی صحبت کردن امي و صداانی کالس در سکوت محض دانشجوي هیبق
 شروع کرد به د،یبا گفتن خسته نباش. دادندرونی کالس تازه نفس شان را بيعالم کرد، احساس کرد بچه هاا

 .لشیجمع و جور کردن وسا
 . ظاهر شدشی جلوی را برداشته بود که پسرك الغر اندامفشیک
 . استاددیخسته نباش _
 . طورنیشما هم هم _
 . رساندرارسالنیرا تند کرد و خودش را به ام شیپسر قدم ها. به طرف درب کالس به راه افتادو
 ! استاددیببخش _
 .نگاه منتظرش را به پسر دوخت.ستادی ارارسالنیام
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 ...! نبودي خواستم بگم کارِ خانم مهدویم...  خواستم بگمیم _
 و یجی اش باعث گی بر صورتش نقش بست و همان کجیلبخند کج.  باال رفترارسالنی اميابروها

 دستش یعنی اش که ی به کجای به لبخندش برود و فکر کند استاد نرم شده و دی فهمینم. پسر شدیسردرگم
 .انداخته

 ! دونمیم _
 . پسر گِرد شدي هاچشم

 ...پس چرا!؟...دی دونیم _
 . حرف پسرانی حوصله آمد می برارسالنیام
 ...ي آقانیبب _

 . جواب دادعی سرپسر
 .يدی جمشمانیا.يدیجمش _
 ي عواقبش پاگهیپس د. کمک کنه، و کردهی دلش خواست به شما و بقيخانم مهدو.زی عزيدی جمشيآقا.بله _

 ...!و نه شما...نه من...خودشه
 .ستادی دوباره ايدی جمشي چهارچوب در بود که با صدايتو. از تمام شدن جمله اش به طرف در به راه افتادبعد
 !؟... درسمو حذف کنمي خانم مهدوي شه من به جایم... گم کار من بودهیمن که االن دارم م... استادیول _
 .با همان لبخند کج. به طرفش برگشترارسالنیام
 ی مياگر دوست دار.گهی که افتاده، افتاده دیاتفاق! ؟... نکشهنجای که کار به ايچرا از همون اول حرف نزد_
 باد ریکاله خودتو بگ.در ضمن پسر جون. شهی عوض نميزی کارت چنی با ایول.ی درستو حذف کني بریتون

 !ياری دربي خواد سوپرمن بازینم.نبره
 تند از کالس خارج شد، قبل از آنکه دوباره پسر بخواهد ي با قدم هايدی متعجب جمشي در مقابل چشم هاو
 . شودزانشیآو

 . از دانشگاه خارج شدی تعللچی حرف و بدون هچی بدون هشهی هممثل
اصال .مطمئن بود که نخواهد رفت.  بله بران شب بودشی راند و تمام فکر و ذکرش پی سمت خانه اش مبه

 یآن هم وقت!  رفت که چه؟یم. نبودشی بي ابهی خودش هم غري که در خانواده ی نداشت وقتیلیرفتنش دل
.  که نبودیسما؛در صورتاَ ي بر مناسب بودن نادر برايدیی مهر تایعنیاصال حضورش در مراسم .داماد نادر بود

 . نبودشی آمد، مناسب خواهر کوچولوی منیی رفت، پاینادر باال م
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 ها در غامی پادی تلفن خانه اش، از ازدریغامگی دانست حاال پیم. را از صبح از دسترس خارج کرده بودلشیموبا
 . استدنیحال ترک

از . پارك کردابانیاه راهنما زد و کنار خ ناخودآگ،ی فروشي اسباب بازکی دنی فکرها بود که با دنی هميتو
 . ها گرداندي عروسک ها و اسباب بازانیوارد مغازه شد و چشمش را م. شدادهی پنیماش
تا .خرس را برداشت.دی خرس تماما سفکی. بزرگ بودي خرس پشمالوکی که نظرش را جلب کرد يزی چنیاول
 ! نبودی رنگ زندگدیسف. اش را دوست نداشتيدیسف.امدی اش خوشش نيدیاما از سف.  کمـ ـرش بودي هامهین
 . برگرداند و قرمزش را برداشتشی را سرجادیسف.  زدي رنگ قرمزش، لبخنددنی دبا

 به طرف يشتری بار با سرعت بنی اش شد و انی بعد عروسک به بغـ ـل از مغازه خارج شد و سوار ماشیلحظات
 .خانه راند

 خچالی ي آب را از تويبطر. را عوض کردشیاول از همه لباس ها. بعد از ظهر بود3ساعت . خانه شدوارد
 .دی نفس سرکشکیبرداشت و 

 .به طرف تلفن رفت و دکمه را فشرد. زدی تلفن چشمک مریغامگی پي دکمه
کم .ياولش با لحن عاد.یشگی همي همان حرف هاشهیمثل هم. مادرش بودي طور که انتظار داشت صداهمان

 . و التماسهیکم با بغض و در آخر هم با گر
 اَسما زی التماس آميتحمل صدا.  همي رفت توشی اَسما اَخم هاي صدادنی رد شده بود که با شنییچندتا

 . سخت تریلی سخت تر بود خشیبرا
 !؟یستیخونه ن... یداداش... داداش _
 . بغضبا
 ...ببخش منو...يبه خدا حق دار... يحق دار... م دونیم...  دونمیم! ؟ي داری و برنمی با هستیستین _

 . شده بودانی اَسما گريحاال صدا. مشت شدرارسالنی امي هادست
 ...توروخدا...  داداشایتوروخدا ب _

 . زدندی خنجر مرارسالنی انگار که بر قلب امشی هق هق هادنی کرد و با شنی مهی به وضوح داشت گرحاال
 delete دستش به دکمه. رفتی مدینبا. اسما باشدالی خی گرفته بود بمی تصمگریاو د. رفتیاو امشب نم. نه

 يصدا. بوددهی را که نشنیی بود و چه آن هادهی را که شنییچه آن ها.  کردی هارا پاك مغامی تمام پدیبا.رفت
 . آمدیاسما هنوز هم م
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 دینبا. خواهد رفتییران کذا به آن بله بلشی گوش کند، برخالف مشتری دانست اگر بیم. مردد ماندانگشتش
 ! شود؟الی خی خواست بیمگر بار اولش بود که م. شدی اَسما مالی خی بدیبا. رفتیم
 . هارا پاك کردغامی بار بدون تعلل دکمه را فشار داد و پنیا

 به طول شتری اش چند لحظه بیاما سبک.سبک شده بود انگار.دی کشی اش را به مبل داد و نفس راحتهیتک
 پالك تلفن را ،ی مکث و تعللچی خانه، بدون هي شماره دنیبا د. دی تلفن از جا پري صدادنی که با شندیانجامین

 .دیکش
 آتش زد و طبق ي ـگارـیس. دراز کردزی مي را روشی داد و پاهاهی مبل تکیبه پشت.  راحتِ راحت شده بودحاال

 . کردن با دوديمعمول شروع کرد به باز
 
 تق ي صدادنیبا شن.دی از جا پریی درب واحد باالي صدادنی بود که با شندهیـگار کش ـی دانست چند نخ سینم

 به پاگرد ی نگاهی شد، خودش را به در رساند و از چشمی مدهی که برپله ها کوبیی کفش هايتق پاشنه 
 به ینگاه. زدي مجتمع شد، لبخنداطی رفت و وارد حنیی پوران خانم که از پله ها پادنی بعد با دیلحظات.انداخت

 . بعد از ظهر بود5ساعت . اش انداختیساعت مچ
 یخودش هم از حرکاتش خنده اش م. معموالرونی رود بی ساعات است که پوران خانم منی دانست در همیم

 .گرفت
 کی بود را در دهی که خرییشکالت ها.  بروندرونی خانه عوض شود و دودها بي ها را باز کرد تا هواپنجره
 .خرس قرمز رنگ را در آغـ ـوش گرفت و درب را باز کرد. قرار دادزی مي و روختی ریناتیی تزيجعبه 
 .بعد آرام آرام از پله ها باال رفت. پله ها انداختنیی به پاینگاه

 او و ستاره یشگی رمز همنیا. زنگ کوتاه پشت سر هم زد و پشت بندش دوبار با سرانگشتانش بر در کوفتدو
 .بود
پوران خانم صبح . دانستی هر روزه اش را ميبرنامه .از خانه بودن ستاره مطمئن بود.ن پا کرد پا و آنی ایکم

 مرتب و ي برنامه کی. روز را در خانه بودي هی آوردش و او بقی رساندش و ظهر از مدرسه میبه مدرسه م
به او اجازه .  هوایبه خاطر آلودگ. دادینم  رفتنرونی بي به ستاره اجازه ادیچرا که پوران خانم ز.منظم و خالصه

 ي شهربازيجازه . خوب نبودشی برادنی آن که دوي داد، برای کردن با بچه ها را نمي رفتن به کوچه و بازي
 دنی آنکه هم دوي کردن نداشت، براي بازی وسطياجازه . خوب نبودشی براجانی آن که هيبرا.رفتن نداشت

 .جانی خوب نبود و هم هشیبرا
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 همه را ن،یی پادیای پوران خانم ني خواست بدون اجازه یچرا که هر بار از ستاره م. از بر شده بودگریها را د نیا
 ي تنها دوست،تنها هم بازرارسالنی امد،ی بگوشی کرد، تا در انتهای مفی ضبط صوت پشت سر هم ردکیمثل 

 . بودنش را گوشزد کندماریب  کند که مدامی رفتار نمي با اوست، جوری ست که وقتیو تنها کس
دهانش را به درز در . بار واقعا قهر کرده بودنیانگار ا. از ستاره نبودي پا و آن پا کرد، اما خبرنی اگری دیکم
 : حال خفه، گفتنی نسبتا بلند و در عیی کرد و با صداکینزد
 !؟یستیخونه ن...ستاره... ستاره _

 .سکوت
 !دآخه برات مهمون اومده بو...  شدفیح _

 .سکوت
 ! خرس تپل مپل و قرمز االن پشت در منتظرتههی _

 .سکوت
 !ي بايبا...! میخب من با مهمونت رفت...! یستیانگار واقعا ن...  شدفیح _

 مانده یکی برود، نیی بار با سر و صدا پانی کرد برخالف باال آمدن از پله ها، ای در رها کرد و سعي را جلوخرس
 ی اَبوتي جودیِ دو گوشي آمد و بعدش هم سر کوچک ستاره با همان موهادی چرخش کلي پله، صدانیبه آخر
 . و لبخند زدستادی ارارسالنیام. آمدرونیاش ب
 .دی کشی از خوشحالیغی نگاهش به خرس که افتاد، نا خودآگاه جستاره

 .....!ییییییییییییییوا _
ستاره از ترس آن که .ه طرف درب آپارتمانش رفت زد و بي لبخندرارسالنیام. بغـ ـل کردی خرس را دو دستو

 با رارسالنیام. کرد خودش را با سرعت به او برساندی کرد و سعیکی واقعا برود، پله ها را دو تا رارسالنینکند ام
با نگاه نگرانش ستاره . قورتش دادامدهی نرونی باما، تا نوك زبانش آمد "ندو  " ستاره از پله، کلمه دنی دودنید

 .دی کشی نفس راحتستاد،ی اشی که ستاره رو به روی پاگرد دنبال کرد، و وقتي به رودنیا رسرا ت
 ...!ارسالن... يوا _
 .قی نفس عمکی

 ...!ارسالن _
 ی که خرس را در آغـ ـوش میدر حال. کرده بودری ارسالن گيانگار که سوزنش رو.قی نفس عمکی دوباره

 : گِرد شده بود گفتجانی از شدت هشیفشرد و چشم ها
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 ...ارسالن... خوشگلهیلیخ _
 . درب آپارتمان را باز کردرارسالنیام. شده بودي تنفسش عادحاال

 !؟...یستی بانجای تا صبح اي خوایم _
 .دی دی را هم مابشی آسي تا دندان های به راحترارسالنی تر شده بود و امقی ستاره حاال عمي خنده
 ثابت زی مي روینیی تزي جعبه ينگاهش را در خانه چرخاند و رو. وارد خانه شدرارسالنی جلوتر از امستاره
 انگار که اجازه را گرفته باشد، به رارسالنی لبخند امدنی دوخت و با درارسالنیچشمان پرسشگرش را به ام.ماند

 . درب جعبه را باز کردگرشی ددست همان طور که خرسش را در دستش نگه داشته بود، با.دی دوزیطرف م
 !چقدر شکالت... ییییییییییییوا _
 . نگاه کردرارسالنی به امو
 !؟...همه اش مالِ منه _
 . لبخند زدرارسالنیام
 !دمی تو خريهمه اش رو برا _

 .دی ستاره درخشي هم از درخشش چشم هارارسالنی امي و چشم هادی درخشی ستاره از خوشحالچشمان
 نشسته بود و با لذت رارسالنی کرده بود و امیردن بود و تمام دور دهانش را شکالت مشغول شکالت خوستاره

 . کردیتمام شکالت خوردن ستاره را تماشا م
 کس و چی را که با ستاره داشت، با هی خنده دار بود، اما آرامشدیشا. کردی احساس آرامش میبی به طرز عجو

 . کجا نداشتچیدر ه
 نیانگار ا. اعصابش درب و داغان بودشی پیر بله بران خواهرش بود و تا ساعات حاال که انگار نه انگامثل
 تلخ ي هاقتی هم که شده، حواسش را از حقی ساعاتي را برارارسالنیستاره، ام. اَبوتش بودي جودتیخاص
 . ستاره به خودش آمديبا صدا. کردی اش پرت میزندگ

 !؟...ارسالن _
 . زدي به خود لبخندخود

 !؟...بله _
 . ستاره متعجب شده بودنگاه

تازه شم، همه اش ...يدیبرام شکالت خر...! يدیبرام خرس خر! ؟...ي شده که امروز انقدر مهربون شدیچ _
 !ي خندیم
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 دوست و همدم و هم ي شده ا،ی گفت که توِ فسقلی مدیبا!  گفت؟ی مدیچه با. شددتری شدرارسالنی امي خنده
 . شدینه،نم!صحبت من؟

 ...ي خوشگل انتخاب کردي اون روز برام لباسانکهی ايبرا _
 . را برهم کوفتشی دوبار دست هایکی ستاره

 ...! کنمی لباساتو انتخاب مشهی من همگهیپس د _
 . زدي باز هم لبخندرارسالنیام
 ...!باشه _
 . بودیپس هوا آفتاب. مهربان استی آن روز حسابرارسالنی بود که امافتهی دری ستاره به خوبو
 !؟...ی خونیبرام کتاب م... ارسالن _
 !؟... مامان بابات چه کارننیپس ا _

 . ستاره در هم رفتي هااخم
بابا ...  ره مزون دوستشیبعد از ظهرا هم که م...  غذا پختنای... دی خرای...  سرش شلوغهشهیمامان که هم _

 !مثل امشب.تهیفرهادم که همه اش مامور
 . از تعجب باال رفترارسالنی اميابروها

 !ستیخوبه بابات خلبان ن!  بودتی مامورشی چند وقت پنیاون که هم! ؟...چه خبره _
 .دی لب برچستاره

 ! برهدیبا... هی گه سفر کاریاونم همه اش م...  گهیمامانم هم به اش م...! دونمیچه م _
 . زدی لبخند کجرارسالنیام
 !شده که شلوار بابات دو تا نهی موضوع ارینخ _

 : دور دهانش را پاك کند، گفت،ي کرد با دستمال کاغذی می که سعی در حالستاره
 ! ام شلوار دارهیبابام کُل... رمینخ _
متعجب به .ستادیدست ستاره از حرکت ا.دی بلند خندي بعد از مدت ها با صدارارسالنی حرفش، امنی ابا
 . نگاه کردرارسالنیام
 .دی خندرارسالنی امي بعد، او هم با خنده ی لحظاتو

 و کتاب شازده کوچولو را دی دورارسالنی شان تمام شد، ستاره خرس به دست به طرف اتاق امي خنده هایوقت
 را وانید. داده شده بودي کتاب خانه جاي توي کتاب هانی افتاد که بی حافظ کوچکوانینگاهش به د.برداشت
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 در یکم. به هم چسبانده شده بودوپاره شده بود و از ن شی تمام برگ هابای که تقری حافظوانید.دی کشرونیب
 . کردشی و روریدستش ز

 رارسالنیام. آخر خرسش را با دست چپ بغـ ـل زد و کتاب را در دست راست گرفت و به سالن برگشتدر
 :دی پرسد،ی که رسشیستاره به رو به رو. شکالت ها بوديمشغول جمع کردن پوست ها

 !؟... ارسالنهی چنیا _
 آورد تا مشغول جمع کردن خراب نیی کرد و دوباره سرش را پاي سرسرینگاه. سرش را آورد باالرارسالنیام

 سرش را باال هی از ثاني تند از بدنش عبور کرده باشد، در کسریانی باره انگار که جرکی. ستاره شودي هايکار
 .دی چطور کتاب را از دست ستاره قاپدیخودش هم نفهم.آورد

 . همي رفت توشی اَخم هاناخودآگاه
 ! دست نزن؟ی دونی که نمیلیصد دفعه به ات نگفتم به وسا _

 . ندادتی اهمرارسالنیام.دی لب برچستاره
 ...!دیببخش _
 . دستش بودي نگاهش به کتاب تورارسالنیام

 . کوفتنی را بر زمشی پاستاره
 ...! خبدیگفتم ببخش _
 . آن جا نبودرارسالنیاصال ام.  انگاردی شنی نمرارسالنی اماما
 
 آمد، سکوت خانه را فرا گرفته بود و ی در نمی غذا صدا از کسزی که سر مشهی شام بودند و مثل همزیسر م «

 بشقاب خودش بود و در ي سرش تویهر کس. آمدی برخورد گه گاهِ قاشق و چنگال با بشقاب ها ميتنها صدا
 ينگاه ها. همه باال آمدندرها شدن درب خانه، سدهیوب کي که با صدا،ی ماهي هاغیحال سر و کله زدن با ت

 به هی زودتر از بقرارسالنی کوبش در، امي دوباره يبا صدا.دی چرخگریکدی ي چهره هايمتعجب شان رو
پشت سرش حاج محمود و البته منصوره خانم و اَسما .دی بلند شد و به طرف در دوزیخودش آمد و از پشت م

 .هم
 . و بازش کرددیدر رس زودتر به رارسالنیام
 سر کرده، خود به خود ی اش که معلوم بود هل هلکمهی نصفه و نيِ زهرا و روسري سر و وضع آشفته دنی دبا

 .دلش به شور افتاد
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 که به ذهنش يزی چنی زهرا، اولي سر و وضع آشفته دنی محمود هم در چهارچوب در ظاهر شد و با دحاج
 :دی و پرساوردی از آن نتوانست طاقت بشتریب. خان داداشش بودد،یرس
 ! شده؟یچ _

 : کلمه گفتکی را خفه کند، تنها شی کرد هق هق های می که سعی در حالزهرا
 !يهد! يهد _
 :دی پرسرارسالنی بار امنیا

 !؟ی چيهد _
 ...!نی کني کارهیتوروخدا . کُشتشیآقاجونم داره م _

حاج محمود رو . اشیزهرا هم در پ.دی عمو فتاح دوي به طرف خانه رارسالنی جمله اش تمام نشده بود، امهنوز
 ی چشم دوخته بودند که هر لحظه دورتر مرارسالنی وحشت زده به امیبه اَسما و منصوره خانم که با چشمان

 :شد گفت
 . چه خبرهنمی داخل تا من برم ببدیشماها بر _
 . برادرش به راه افتادي به طرف خانه عی سریی با قدم هاو
 بود ستادهیزهرا هم کنارش ا.دی را از داخل شنیی سر و صداهاد،ی عمو رسي در خانه ي روبه روی وقترارسالنیام

 . نگاهش کردرارسالنیام.ختی ریو هنوز آرام آرام اشک م
 . شهی نمیچیه...  نکنهیگر _

 : کرد گفتی که هق هق می در حالزهرا
 .تک خورده کیلیخ... يهد... يهد _
 . تکان دادي سررارسالنیام
 . نکنهیگر...  شهی عوض نميزی تو که چيبا گربه  _
 از پله ها باال رفت رارسالنی و بدون توجه به زهرا و امدی تمام شدن جمله اش، حاج محمود هم به آن ها رسبا

 . و زهرا هم به دنبالشرارسالنیام.و وارد خانه شد
 قصد رارسالنیزهرا هم به دنبال ام.حاج محمود وارد سالن شد.دی رسی عمو هنوز هم به گوش مادی فريصدا

 .ستادی ارارسالنیوارد شدن داشت که ام
 .برو تو اتاقت... ایتو ن... زهرا _
 ...آخه _
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خند  آرام کردن زهرا، لبي بود، اما برای معنی واقعا بطی در آن شرادی که شايلبخند. زدي لبخندرارسالنیام
 .یهرچند مصنوع.ي خودیهرچند ب.زد
 ...!گهیبرو تو اتاقت د...  آخهیآخه ب _

 را شی مبل نشسته بود و پدرش داشت شانه هاي که رودیعمو فتاح را د. ارسالن وارد سالن شدری رفت و امزهرا
 . شده بودلی و آرام تبدری زیی به زمزمه هاشیادهایحاال داد و فر.دی مالیم

 مهی بعد زن عمو سراسیلحظات.دی مالی قلبش گذاشته بود و قلبش را ميدستش را رو.ده بود عمو قرمز شصورت
 را به طرف حاج محمود گرفت و وانیل. زد وارد سالن شدی آب قند که به سرعت به هم اش موانی لکیبا 

 . سرش مرتب کرديبالفاصله چادرش را رو
 . دهان برادرش گرفتي را جلووانی محمود لجاج

 .ی کُشی خودتو ميدار...  کم بخورهی... بخور داداش _
 شی و اشک هاردی صورتش را بگي کرد با چادرش جلوی میزن عمو سع. از آب قند را به او خوراندي جرعه او

 ...دی دی را مشی هاهی شانه ها و گرفی لرزش خفرارسالنیرا پنهان کند، اما ام
 . شدلی تبدادی به فرشید، دوباره زمزمه ها فتاح که انگار با آب قند جان گرفته بوحاج

 ...ای حیب...دهی برسی گيدختره  _
 : برادرش بود گفتي که هنوز مشغول ماساژ دادن شانه های محمود درحالحاج

 ! شده داداش؟یدِ آخه چ _
 : داد گفتی تکان منی که سرش را به طرفی بزرگتر در حالبرادر

 رفته ی از من میواشکی دهی برسی گيدختره ! ؟... بشهی خواستی می چگهید!؟... بشهی خواستی می چگهید _
 . خرابي او دختره يخونه 
 . حبس شدرارسالنی امي ـنه ـینفس در س.ستادی ها از ماساژ دادن ادست

 !کدوم دختره؟ _
 . بته دارهی برادر لندهور عذبِ بهیهمون که ... بیهمون نانج... همون ندا _

 . برادرش نشستي مبل کناري محمود روحاج
 .ی کنی اشتباه مدیشا!؟... داداشيدیتو از کجا فهم _
 اون پسره ي رفته خونه ی مدهی برسی گنیا. کنمی که اشتباه نمنهیمهم ا...!دمی کنه از کجا فهمی میچه فرق _
 ... لندهوري
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 .ستادی اشیحاج محمود جلو.دی باره از جا پرکی. مکث کردیکم
 !کجا داداش؟ _
 : را باال برده بود گفتشی که صدای حالدر
 . خوامی نمبیمن دختر نانج... رم سرش رو بزارم لب باغچه ببرمیم _

 : مبل بنشاندش گفتي کرد دوباره روی می برادرش را گرفته بود و سعي که بازوهای محمود در حالحاج
 . شمای هستیداداش االن عصبان _

 : خطاب به برادرشوهرش گفتزی التماس آمیبا لحن کرد بازوانش را رها کند و زنش ی فتاح سعحاج
 .دختره رو کشت از بس کتکش زد. دیریتوروخدا جلوشو بگ _
 . بار رو به همسرشنی اوج گرفت اما اشی حرفش انگار که حاج فتاح را آتش زده باشند، دوباره صدانی ابا
 ... اگه نکشمشرتمی غیب...  بکشمشدیبا... کتک هم کمشه... خوب کردم... کتکش زدم _

 اتاقش پنهان شده بود ي باال توي که در طبقه ي که سرش را رو به باال گرفته بود، خطاب به هدی در حالبعد
 :گفت

 . برمی زارم لب باغچه میسرت رو م...رونی بيای اون اتاق خراب شده ميباالخره که از تو _
 حواسش به زن عمو بود که رارسالنیاما ام. را خانمهی انگار و همان طور مرضدی دی را نمرارسالنی کس امچیه

 ی خانم رساند و صندلهی زمان ممکن خودش را به مرضنیدر کمتر. شدی و داشت تا مدی لرزی انگار مشیپاها
 . اشکی نزددی را کشيا

 . زن عمونیبش _
 را وانیم ل خانهیمرض. آب قند برگشتوانی لکی و با دی به طرف آشپزخانه دورارسالنیام. خانم نشستهیمرض

 : نگه دارد با تضرع گفتنیی را پاشی کرد صدای می که سعیدر حال.گرفت
 ...يبرو اتاق هد...برو باال _

 . شدری سرازشی هااشک
 ... نهای دونم زنده ست یاصال نم...  اتاقشي بدم توشیفقط تونستم فرار...  به قصد کُشت زدشیحاج _
 مبل نشسته يعمو فتاح که حاال دوباره به اصرار برادرش رو.دی به طرف پله ها دوی مکثچی بدون هرارسالنیام

 . شدزی خمی نشیدر جا. شدرارسالنیبود، تازه متوجه حضور ام
 !؟...ي ریتو کجا م _
 .ستادی اشی در جارارسالنیام
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 ! بوددهی ترسیلیخ...  زهراشی رم پیم _
 . بدهدهی برادرش را به عقب هل داد و وادارش کرد تکي ـنه ـی محمود آرام سحاج

 . کم آروم باشهیشما ...بزار بره داداش _
 .دیبا سرانگشتان به در کوب.ستادی ادی که رسيپشت در اتاق هد. پله ها را به سرعت باال رفترارسالنی امو

 ...سکوت
 .دی کوبدوباره

 ... دوباره سکوتو
 نیی کرد آن قدر بلند نشود که به پای که حواسش را جمع میی کرد و با صداکی بار دهانش را به درز در نزدنیا

 :برسد گفت
 .باز کن... منم...يهد _

 .اما در قفل بود و باز هم سکوت. کردنیی را باال و پارهی بار دستگچند
 يچهره ا باز شد و زهرا، با ي زد که در اتاق کنارشی صداگریچند بار د. افتادی کم داشت دلش به شور مکم
 . در ظاهر شدي سرخ شده بود در آستانه هی که از شدت گری و چشماندهیترس
 که زهرا ردی را بگدی دستش را دراز کرد تا کلرارسالنیام. گرفترارسالنی دستش را به طرف امي تودیکل

 .دستش را مشت کرد
 رو ي هدرهی و مرهی گی و مدیبعدم کل...  کنهیاگرنه دعوام م!  داشتم؟دی که من کلی به بابام نگي دیقول م _
 . کشهیم
 . شدي جارشی آخر دوباره اشک هاي با جمله و
 .صورت زهرا را با دستانش قاب کرد و به سمت باال گرفت. دست دراز کرد و اشک ها را پاك کردرارسالنیام
 . دمیقول م...  باشهیول...!  کشهی رو نمي هم بکنه که هديعمو هر کار _
 ولِ قول؟ق _
 . لبخند زد و مشت زهرا باز شدرارسالنیام
 د؛ی را نديدر نگاه اول هد.وارد اتاق شد و در را به سرعت پشت سرش بست. را درقفل چرخاند و در باز شددیکل

 . اتاق، با آن وضع آشفته از شدت تعجب چشمانش گرد شده بوددنیچرا که از د
 .مجسمه ها و گلدان ها شکسته بودند. شده بودختهی ررونیهمه ب... لباس ها،کتاب ها،کشوها و کمد
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 از ی انبوهانی شد که در وسط اتاق، مي تازه متوجه هدد،ی ها را دیختگی ها و به هم ری که تمام خرابیوقت
 . شکسته نشسته بوديلباس ها و کتاب ها و مجسمه ها

 دور چشم ي کبوددنی با درارسالنی سرش را بلند کرد و اميهد. نشستشی جلوتر رفت و رو به رویکم
 ی آشفته اش؛نگاهش به جز تعجب، رنگي بزرگ عمو بر صورتش،موهاي دست هاياش،لب پاره شده اش،جا

 کردن به مک کيعذاب وجدان برا. هم عذاب وجداندی شاای هم عذاب و دیشا.ی هم ناراحتدیشا.از ترحم گرفت
 .هی همساي اش به خانه یکمک کردن به رفت و آمد پنهان.يهد

و . کندی نکرده و نمهی گري که هدافتی دريچرا که در کمال ناباور. هم شددتری چند لحظه بعد، تعجبش شدو
 دورو برش فرق ي دخترهاي هی جنسش با بقی از کودکيهد! ه؟ی و گريهد.  به خودش پوزخند زدالشیدر خ

 .ا و شکستن سدهسکی و صد البته اهل خطر و ریاغی هم دیشا. مقاوم بوديهد. کردیم
 به دی خط نگاهش را گرفت و رسرارسالنیام. شدرهی دستش خي انداخت و به جلونیی دوباره سرش را پايهد

 با حسرت ي که همه پاره پاره شده بودند و هدیی و در آخر به کاغذهای زخميساق ها. کبود شدهيبازوها
 حافظ وانی دکی ي  به جلد نصف شده سرش را چرخاند و نگاهشی کمرارسالنیام. کرد انگارینگاهشان م

 که کاغذپاره ها افتی کاغذ پاره ها نوشته شده بود دري روقی که با خط نستعلیی شعرهادنیبا د. کوچک افتاد
 .متعلق به همان جلدند

 . به خودش آمدي هدي گرفته ي صدابا
 .بابام پاره اش کرد _
 !چرا؟ _

 دستش را به رارسالنیام. کاغذ نگرفته بودي را از تکه ها که هنوز نگاهشیدر حال. تکان دادي تنها سريهد
 . نگاه کردشی چشم هايتو.صورتش را به طرف خودش باال آورد. بردي هديطرف چانه 

 !؟ی دوسِش داشتیلیخ_
 . زدي لبخندرارسالنیام. کرددیی با تکان سر تايهد
 !؟یاگه برات درستش کنم چ _

همان . دی دی برق نگاهش را به وضوح مرارسالنی و اميدواری هم امدیشا. از تعجب گرفتی رنگي هدنگاه
 :برق هم باعث شد تا ادامه دهد

 ...! چسبونمی اش رو برات مکهی تکهیت...! دمیقول م _
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 آن همه خرت و انی از مرارسالنیام.هرچند نامحسوس.فیهرچند خف.  بزندي لبخندي بود تا هدی همان کافو
 را گرفت و آرام و با حوصله شروع کرد به ي هديچانه . کرددایستمال پ دکی شده در وسط اتاق ختهیپرت ر

 . لبشي زخم رويپاك کردن خون خشک شده 
 رهی خي هدياو به چشمان قهوه ا. کردی تالقي کارش تمام شده بود که نگاهش با چشمان سرخ هدبایتقر

 بعدترش هم ی کرد و کمدنی شروع به لرزي هدي بعد چانه یاندک. اویِ مشکي به چشم هايشده بود و هد
 چه شد که دیهم نفرارسالنی شد، امي که آب جمع شده در چشمانش هم لرزش گرفت و جاری و وقتشیلب ها

 .دیدر آغـ ـوشش کش
 و انگار نه انگار که او پسر جوان نوزده دی کششی موهاي داد و دستش را توهی ـنه اش تکـی سي را روسرش
 رارسالنی شکسته بود و اميحاال بغض هد. را در آغـ ـوش گرفته بودي دختر بارنی اولي بود که برايساله ا

 یی نبود و عمو با دست هاشتریب ی کودکی را که وقتي دختري هیگر.دی دی او را مي هی بار گرنی اوليبرا
 ! نکردهی را بر هم فشرد، اما گرشی بغض کرد؛لب هارارسالن،ی اميبزرگ، بر سر کوچکش زده بود، جلو

 هی تواند باور کند گری دانست چرا نمینم. زدی هفده سال داشت و آن طور زار م،حاالي هدنی دختر،انی ااما
 !شی نبود برایبی غرزیچرا که کتک چ.  کردی نمهی به خاطر کتک گريهد.  به خاطر کتک هاستي هديها
 که با تنگ تر در ییوگ. فشردی ـنه اش مـی سرش را بر سشتری برارسالنی شد، امی مدتری اش شدهی چه گرهر

 .ردی بگي را از وجود هدرهای توانست درد زخم ها و کتک ها و تحقیآغـ ـوش گرفتنش، م
 پدرش ای عمو فتاح دی نداشت که شاتیاصال اهم. نداشت که در را قفل نکردهتی اهمشی آن لحظه اصال برادر

 ی مهم نبود که در آن صورت خون شان حالل مشیاصال برا.نندیاز راه برسند و آن ها را در آن حالت بب
 ازی نشی اشک هاي برايا  ـنهـی به سي بود که هدنی داشت اتی اهمشی که در آن حال برايزیتنها چ.شد

 . روح زخم خورده اشنی تسکي برایبه کلمات. نـ ـوازشي برایبه دست. کردنهی تکي برايبه شانه ا.داشت
 ! کنه؟ی زخمات درد ميجا _
 : جواب دادي از هق هق هددهی بردهیر بي صداو
 !کتابم رو پاره کرد _
 .دی و دوباره پرسدهی را نشنشی صداي حس کرد که هدرارسالنیام
 ! کنه؟ی زخمات درد ميجا _
 : دوباره جواب دادي هدو
 !ازش متنفرم! کتابم رو پاره کرد _
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 . را با سرانگشتانش پاك کردشیاشک ها. ـنه اش فاصله دادـی را از سي سر هدرارسالنیام
 ... خرمی برات مگهی دیکیاگرنه هم ...! چسبونمشیمن که بهت قول دادم برات م _
 . خوامی رو منیمن هم _
 . کنمیپس برات چسبش م _

 . زدي اشک ها لبخندانی در ميهد
 ...!ی خوبیلی خیلیخ... ی خوبیلیتو خ _
 ». زدي تنها لبخندرارسالنی امو
 
 !گهی خوام دیخب معذرت م _
هنوز . کردی نگاهش مزی کرده بود و التماس آمي برکی ستاره، نگاهش را به او دوخت که سرش را ي صدابا

هرچه حس خوب در درونش جوانه زده بود از . بودیته. بودیهنوز هم نگاهش خال. و منگ بودجیهم نگاهش گ
 که گریتش تا چند ساعت دینها. بودیقت دانست آن حس ها هم مویم. که ستاره آمده بود، همه اش مردیوقت

 . بودمتی غنرارسالنی امياما همان اش هم برا. رفتیستاره م
 !باشه _

 . بغض کردستاره
 !؟ی گی مي جورنیچرا ا _
 !؟يچه جور _
 !؟ی کنی نگاه مي جورنیچرا ا _
 !؟يچه جور _

 . شکمش جمع کردي را توشیپاها.  نشستنی زمي بود، روستادهی که ایی همان جاستاره
 ؟.ی دوسِش داشتیلیخ _

 . متعجب شدرارسالن،ی مبهوت امنگاه
 !؟... رویک _

 . اشاره کردرارسالنی دست امي حافظ تووانی به دشی با ابروهاستاره
 !کتاب رو _
 :ستاره ادامه داد. دستش کردي به کتاب توی نگاهرارسالنیام
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 !ی دوسِش داشتیلیحتما خ.هیکاره سخت. ي همه اش رو چـ ـسبوندیآخه نشست _
 . زدي پوزخندرارسالنیام
 !دوسِش نداشتم... نه _

 . ستاره از شدت تعجب باال رفتيابروها
 ...پس چرا _
 . حرفش را قطع کردرارسالنیام
 !ازش متنفرم _

 که در يجور. ی جور خاصکی. دی را همان طور درارسالنی باز هم متعجب نگاهش کرد و باز هم نگاه امستاره
فقط . بگذاردشی روی توانست اسمینم. کنددای پی معادلشی توانست برای لغات ذهن کودکانه اش نمي رهیدا
 . بودشتری برد کی حس اش مشهی از تن سرد خودش که همرارسالن،ی نگاه امي دانست که سردیم
 !؟ی پس چرا نگه اش داشت،ياگه ازش متنفر _
.  کردهی گريهد. کتک خوردي که هدی گذشت،از زمانینُه سال م فکر کرد که واقعا چرا با آن که رارسالنی امو

 کتاب را ي گاهش شد و بعد از آن، تمام تکه هاهیتک.مرهم اش شد. شانه اش شدرارسالنی شکست و اميهد
 ي که به هدی و وقتندشان تمام شب و روز چشمانش کور شد تا به هم چسباي هفته کیجمع و جور کرد و 

 ! از تنش رخت بربسته بود، نگه اش داشته بود هنوزی برق زد، خستگی که از خوشدیدادش و چشمان او را د
 که بابا یمثل عروسک. شمی ناراحت منمشی بی میچون وقت.  اندازمش دوری مادی بدم ميزی از چیمن وقت _

 . بوددهی برام خرشیفرهاد چند هفته پ
 .دی خش دار پرسیی با صدارارسالنیام
 !؟یچرا دوسش نداشت _
 ! بوددهیچون بابا فرهاد خر _
 !؟يبابا تو دوست ندار _
 !نه _
 !چرا؟ _
 !چون اونم من رو دوست نداره _

 . کرد و ادامه دادرارسالنی به امینگاه
 ! آدم پدرش رو دوست نداشته باشه؟ستی نبیعج _
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 !نه _
 . مکث کرد و بعد ادامه دادیکم
 !چون منم پدرم رو دوست ندارم _
 !تو چرا؟ _
 !چون که اونم من رو دوست نداره _

 . سکوت کردیکم
 .از اول دوست نداشت _
 . گذشتی چشمانش ميداشت از جلو "اول"انگار خاطرات همان . شدرهی در فضا خیی جابه
 !االنم نداره _

 . ستاره بغض دار شديصدا
 !چرا دوسِت نداره؟.! ی خوبیلیتو که خ _
 . زدی لبخند تلخرارسالنیام
 !نه من.یتو خوب _

 . آب دهانش را قورت داد و انگار بغضش را هم فرو دادستاره
 . دوست ندارهضی مريبابام بچه ...ضمیمن مر... نه _

 ... کند وی اشتباه مدی بگودی دانست بایم.  دهدي ستاره را دلداردی دانست حاال بایم. به درد آمدرارسالنی امدل
 کرد او را ی می خودش بچه بود و مادرش سعیمثال وقت. نداشتيگفتنش سود.دینخواست که بگو. نگفتاما

چرا که . کردیهنوز هم باور نم.مسلما نه!  پدرها، باور کرده بود؟ي هیقانع کند که پدرش دوستش دارد، مثل بق
 . را حس نکرده بوديزی چنیاز رفتار پدرش چن

 خواند ی گوشش مي توزی رکیهم پس اگر تا فردا . هم از رفتار پدرش، عشق و محبت را حس نکرده بودستاره
 . نداشتي ادهی کند، فایکه اشتباه م

 : به ستاره کرد و گفتینگاه. کتاب را برداشت. حرف را عوض کنددی دبهتر
 !بخونم؟ _

 . نگاهش کردستاره
 !ارسالن؟ _
 : زد گفتی مورد نظر ورق مي که کتاب را به دنبال صفحه ی حالدر
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 !هوم؟ _
 ! امروز؟ی کنی نگاه مي جورنیچرا ا _

 . را بلند کردسرش
 !؟يچطور _
 !ستیمهربون ن... دونمینم _
 آن قدر ای! مهربان بود نگاهش؟یلی گفت قبل ترها خیمثال م!  گفت مثال؟یچه م.  نگفتيزی چرارسالنی امو

 !تمام شد؟! خشک شد؟! د؟ی به او برَش نگرداند که ته کشی و آن کرد و کسنی اش را خرج ایمهربان
 داند یخودش هم نم...  ها و دنی ها و شکالت خردنی کتاب خواندن ها و عروسک خرنی گفت همی مثال مای

 قلبش، کدام نقطه اش است که هنوز ي داند کجایخودش هم نم! رد؟ی گی وجودش سرچشمه مياز کجا
 ! کند؟ی تعجب مشی وقت ها از کارهای از احساس درونش زنده است و خودش هم گاهیاندک

 . تک و توك مهربانشينه آن نگاه ها. ستیشگیهم. ستیواقع. ستیعی نگاه طبنی که ادی فهمی نمستاره
 .دی دوباره پرسستاره

 ! کتابت رو پاره کرد؟یک _
 . انداختزی مي رووانی به دینگاه. کردی مکثرارسالنیام
 ! بابام پاره اش کردهی شبیکی.ستیکتاب من ن _
 . کند، شروع کرد به خواندنيریه جلوگ ستاري بعدي آنکه از سوال هاي براو
 :شازده کوچولو گفت"
 .سالم-

 : گفتگل
 .سالم-

 :دی کوچولو با ادب پرسشازده
 آدمها کجاند؟-

 : بود که گفتنیا. دهبودی روزى روزگارى عبور کاروانى را دگل
 داشانیمنتها خدا مىداند کجا مىشود پ. دمشانی دشیسالها پ.  باشدىیآدمها؟ گمان کنم ازشان شش هفت تا-

 ". هم حسابى اسباب دردسرشان شدهشگىی ندارند؟ بىرشهی که رنی و آنور مىبرَدشان؛ نه انوریباد ا. کرد
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 یآخر کدام آدم عاقل.  کردی بود، آن جا چه مشی دانست آن وقت صبح که هنوز هوا گرگ و می هم نمخودش
 ي جلوي نهی به چشمانش در آینگاه. را پارك کردنیماش! آمده بود؟ رفت قبرستان که او یآن وقت صبح م

 . کردنیماش
 ! امروز؟ی کنی نگاه مي جورنیچرا ا _"
 !؟يچطور _
 "!ستیمهربون ن. دونمینم _
 چقدر رارسالنی بود نگاه امدهی نبود، فهمشی بی او هم که کودکیحت.دی طور بگونی داد که ای ستاره حق مبه
 کنکاش و جستجو کرده ی دانست حتما در ذهن کودکانه اش کُلیم.  ستیچقدر سرد و چقدر خال.  ستیته

 . بفهماندرارسالنی منظورش را به امیقیبود تا بتواند به طر
 . شدرهی خنهی آي توي به چشم هادوباره

 !ستی من نـ ـوازشم بلد ننگاه
 ي لحظه بر تنش لرزکی اول صبح میسوز نس. شدادهی زد و در را باز کرد و پنهی آي توي به چشم هايپوزخند
 .انداخت

 کی ي آتش روشن کرده بود و روی حلبي دله کی که در دی را ديرمردی نگاهش را در اطراف چرخاند و پیکم
 . نشسته بودهیچهار پا

 ی به او چشمک منی ماشي شهی که از پشت شی حافظوانی هم به دینگاه. به آتش انداختی نگاهرارسالنیام
 .دوباره به کتاب.  به آتشگری نگاه دکی. زد

 به راه رمردی شمرده به طرف پییبا قدم ها. را برداشت و دوباره درب را قفل کردوانید. را باز کردنی ماشدرب
 و بلندش از دی سفيموها. بر سر داشتی بافتنیکاله.دی را درست درمردی پي تازه چهره دی که رسکشینزد.افتاد

 . بودچاندهی مندرس و کهنه به دور خودش پییوپت. و بلند بوددیمحاسنش هم سف. زده بودرونی بی کاله بافتنریز
 .سالم جوون _
 .سالم _
 . زنهی وقت صبح به مرده ها سر نمنی ایمعموال کس.يراه گم کرد _
 !چرا؟ _
 !؟.ی ترسیتو نم. ترسنی چونکه از مرده ها مدیشا. دونم باباجونینم _
 !ن؟ی ترسیمگه شما م...نه _
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 . آتش را جابه جا کردي توي چوب های دستش کميبا چوب تو. دی کشی آهرمردیپ
 ها چارهی بنیا. ترس ندارننای که زنده ها ترس دارن، ايانقدر. کنمی می زندگنای عمره که دارم با اهیمن .نه _

 !؟ی ترسیتو چرا ازشون نم.ادی از دستشون برنميکار.دستشون از همه جا کوتاه ست
 . زدی لبخند تلخرارسالنیام
 !نامی چونکه منم مثل ادیشا _
 . تکان دادي سررمردیپ. با چشمانش که قبرستان اشاره کردو
 !ي خسته ای از زندگیلیانگار خ... دور از جونت جوون _
 .شم شه که خالص ی باهاش موافقت می دونم کِیفقط نم! استعفا دادم...ستمیخسته ن _
 ي کنم که ای هزار بار آرزو ميمن روز..ی دونیم.ی حرف بزني طورنی اسیخوب ن.ی جوونیلیتو که هنوز خ _

 بتونم جبران نکهی ايبرا...نه...  کنمی زندگشتری دوست دارم بنکهی اينه برا!  شد دوباره جوون بشم؟یکاش م
 .کنم

 . جلودی را کشي اهیچهارپا
 . پسرمنیبش. نیبش _
 . ناخودآگاه نشسترارسالنیام
 ؟ی جبران کني خوای رو میچ _
 . رقصان آتش دوختي نگاهش را به شعله هارمردیپ

 .نی االنم رو نبکلیه.  باد داشتيادیجوون که بودم؛کله ام ز _
 : را از پتو رها کرد و دو طرف بدنش گرفت و گفتشی دست هاو
نوزده سالم .می خواستی رو مگهی خاطرهم دیبچگاز ...  مون بودهیزنم، دختر همسا. خودمي بودم برایپهلوون_

شبا .ي بازقی افتادم به رفی بعد از مدتنکهیخوب بود تا ا. اولش خوب بودزیهمه چ. بود که باهاش ازدواج کردم
آخر . و داد کردغیج.اعتراض کرد.ز شدی لبري صبر زري کاسه گهی شب دهی. اومدم خونهی ملیمـ ـست و پات

 . طالقش بدمدی باباش و باي ره خونه ی زاره می بزنم، می لب به نجسگهی بار دهی هم گفت اگه يسر
 . پتو را که رها شده بود، دوباره گرفتي و لبه هادی کشیآه
خراب .مـ ـست بودم. با مشت و لگد افتادم به جونش.بد زدمش. زدمش.افتادم به جونش. شدموونهیمنم د _

...  ده، زنمهی مشت و لگدم داره جون مری که زینی نبود امیلحا. کنمی کار می نبود دارم چمیحال.بودم
 .فقط زدمو زدمو زدم. مادر بچه مه. حامله ست...هیزر
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 . سکوت کردیکم
 . اتاق افتادهي دراز به دراز تودمشی برگشتم دیوقت.رونیبعدشم از خونه زدم ب _

 . بغض دار شده بودرمردی پي صداحاال
فقط . داشتيزیبچه سقط شده بود و از شب قبل خون ر...ومدی از دستش برني کاری آوردم ولبیبراش طب _
 . مطبخ افتادهي گفت از پله هابیبه هوش اومد و رو به طب... بار به هوش اومدهی

از .ستی نزی ماندنش جاشتری بگری کرد دیاحساس م. کردی مهی داشت گررمردی که حاال پدی دی مرارسالنیام
 . به آتشی دستش انداخت و نگاهيتاب تو به کینگاه. بلند شدشیجا
 ...!کتابم رو پاره کرد _"
 !؟... کنهی زخمات درد ميجا _
 ...!کتابم رو پاره کرد _
 ... خرمی برات مگهی دیکیاگرنه هم ...! چسبونمشیمن که بهت قول دادم برات م _
 ...! خوامی رو منیمن هم _
 "...! کنمیپس برات چسبش م _

 نی آخرنی ادیشا. کردیدوباره به کتاب نگاه.هنوز هم دو دل بود.  داشتدیهنوز هم ترد.دی کشیقی عمنفس
 . گذشته بوديبازمانده 

 !؟...ی پس چرا نگه اش داشت،ياگه ازش متنفر _"
 که بابا یمثل عروسک...  شمی ناراحت منمشی بی میچون وقت...  اندازمش دوری مادی بدم ميزی از چی وقتمن

 ". بوددهی برام خرشیپفرهاد چند هفته 
 ی ماهی سيگری پس از دیکی شیورق ها. سوختیکتاب م. آتش انداختي بار بدون تعلل، کتاب را تونیا

 مثل پازل یکی یکی برگه ها را ي که خم شده و تکه هادی دی را مي آن ورق ها پسرانی مرارسالنیشدند و ام
 پاره شده ي سرِ تکه هاياال که بدی دی را ميدختر. دخترکی لبخند دنی ديتنها و تنها برا. چسباندیبه هم م

 . پاره شدهي زند به خاطر برگ هایزار م. کندی مهیگر. کندی مي کتاب، عذاداري
 ...  کهدی دی را ميمرد
 . کردی متعجب نگاهش می کرد که با چشمانرمردی به پینگاه. بودیکاف.ندی خواست ببی از آن نمشتریب.نه
 . تو گرم شدمشین که با آت مزمی سهم هنمیا _
 . به طرف قبرستان به راه افتادرمردی پرتی بهت و حانی در مو
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 بار را هم کی یهمان سال. آمدی نمشتری بار بکی یسال. کردی رد میکی یکیقطعه ها را . قبرستان شدوارد
خودش هم ! آمد؟ی چه ميپس برا! کردی مغی فاتحه را هم درکی یاو که حت. آمدی چرا مدی فهمیخودش نم

 .دی فهمینم
 چگونه دی فهمیباز هم نم. دهی مورد نظر رسي داشت، احساس کرد به قطعه ی طور که آرام آرام قدم برمهمان

 . کردی مدای آمد، باز هم قطعه را پی بار هم که مکی یبود که همان سال
گذشت، تا ...  دلسوز و ين و مادرها مهرباي ناکام و پدرهاياز کنار جوان ها. کردی رد میکی یکی ها را آرامگاه

 . آرامگاه مورد نظري به رودیرس
 . نشستشی پاي پنجه هايرو
 شهی سنگ قبر پر پر کند و نه شي آورده بود که روینه گُل. گذرانددهی سنگ قبر را از دي روي بار نوشته هاکی

 .دی سنگ را بشوي آورده بود تا روی گالبي
انگار نه انگار که !  چقدر زود شد هشت سال؟ینی بیم! ؟.ینی بیم.  گذرهی هشت سال از رفتنت مقایامروز دق _

 .يانگار نه انگار که زنده بود. يدی کشی نفس مي روزهیتو هم 
 .دی کشیآه
 بازم خانواده ی ول،ي مردنکهیتو با ا! مطمئن باش که بهتره.تعجب نکن!  وضع تو از من بهتره؟ی دونی میول _

 همه فراموشم ی کشم،ولی که نفس منی که زنده ام، با انیبا ا! ؟یاما من چ. زننی به ات سر ملت،یفامات، 
 . کننی مرده باهام رفتار مهیمثل .کردن

 .دی اش چندشش شد و دستش را پس کشي و از سرددی سنگ کشي به رویدست
من آخر از همه !  شه؟یباورت م.یابونیبا همون غول ب. با نادر! ؟ی با کی دونیم. بله برون اَسما بودشبید _

اصال . نتونه به ام زنگ بزنهی رو هم خاموش کردم که کسمیگوش.دمی پالك تلفن رو کشروزمیاز د.خبردار شدم
معلومه که مهم !  شد؟ی مهمه که چهاصال مگ.  شدی چی عقد و عروسخیتار.  چندتا سکه شدهی دونم مهرینم
 . تنهام گذاشت اَسما همی حتینی بی؟مینی بیم.ستین

 . دادرونی را بنفسش
 که من رو ي از روزقایدق.ستی برام مهم نیچیهشت ساله که ه. ستی مهم نیچیه.ستی مهم نیول _

 .ی رفتشهی همياز همون روز که برا.يخُرد کرد.یشکست
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 برن که دوسِش ی می کسي آخه گُل رو برا،ی دونیم.اوردمیگُل ن. اومدمی بازم دست خالدیببخش.یراست
 ارمی برم آب بادی خاك نشسته، شرمنده، حوصله ام نمی سنگتم کُليرو!  که ازش متنفرنی کسيدارن،نه برا

 .برات بشورم
 .دی اسم حک شده بر سنگ کشي اشاره اش را روانگشت

 يازی نتو به من.  شورنی سنگت رو میحتما حساب. زننی به ات سر مانیحتما م.امروز سالگردته.ناراحت نشو _
 .ی وقت نداشتچیه.نه به خودم،نه به کمک هام. يندار
 .دوباره به سنگ قبر نگاه کرد.ستادی شد و ابلند
.  زنمی سر به ات مهی گم ازت متنفرم، بازم هر سال ی که منی که چرا با ايحتما تو هم مثل من تعجب کرد _

 . چرادمی حاال فهمیول. خودمم سوال بوديراستش برا
 . کردیمکث
 .دمتی هر سال به ات بگم هنوز نبخشنکهی ايبرا!  چرا؟ی دونیم _

 . جمع شده بود، فرو دادشی گلوي را که توي ناخواسته ابغض
 . وقت بتونم ببخشمتچی کنم هیفکر هم نم. دمیمن هنوز تو رو نبخش _

 . لرزانش را صاف کردي و صدادی کشیقی عمنفس
 .ی به بعد هم نتوننی از ادوارمیام.یب آروم بخوایخدا کنه تا حاال نتونسته باش _
 . سنگ دوختيدوباره سرش را برگرداند و نگاه آخر را به اسم حک شده رو. برداشتی را برگرداند و قدمشیرو
 ... ))يدی توحيهد(( 

 : لب زمزمه کردری بار زچند
 ...!يهد... يهد... يهد _

 لرزانش را يقدم ها. را فرو دادشی را برگرداند و بغض خفه در گلوشیرو. را برگرداندشی تکان داد و رويسر
 .دی بلعی برد و بغض خفه کننده اش را میجلو م.  بردی جلو میکی یکی

از هشت . شکست تا راحتش کندی رفت و نه می منیینه پا.  کرده بودری گشی که سال ها بود در گلویبغض
 ری را زي که هدياز همان روز. ي هدي روز خاك سپاراز.دی کشی مدكی بغض را با خودش نیسال قبل ا

 . بغض را داشتنیاز همان وقت، از همان زمان، ا. خروار خروار خاك مدفون کردند
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 ي های خودزندی دیم. زدی و دم نمدی دیم. ختندی ری اش مي که چطور آهسته آهسته خاك را رودی دیم «
 خ،ی از یاما باز هم مثل کوه.  لرزان پدر رايشانه ها.  مادر و اَسما راي هاهیگر. عمو رايادهایفر.زن عمو را

 . کردی بود و تنها نگاه مستادهیا.  زدهخی.متروك. ساکت. زدی نمادیفر. کردی نمهیگر. بودستادهیفقط ا
 يهد از گری که دی و نگاه کرد تا وقتستادیآن قدر ا. دادی گوش فرا مهی بقي کرد و به ضجه های نگاه متنها

 مثل پتک بر سرش ي هدیشگی رفتن همقتیتازه آن موقع بود انگار که حق.  از خاكی نبود به جز تلي اثرچیه
 . شددهیکوب

انگار که اصال وجود نداشت و او با . دی دی را نمرارسالنی کس امچیه.  نبودرارسالنی کس حواسش به امچیه
 . کردی از خاك نگاه می به تلرهی مات،خینگاه

او . با دست محوش کرددهی نرسنییهنوز به پا.دی گونه اش لغزي زالل اشک روي قطره کی. سوختچشمش
از شدت . نکرده بودهیاو که گر. متنفر بودياو از هد.  کردی مهی گري به خاطر هددیاو نبا.  کردی مهی گردینبا
 کس چی و هزی چچی هيابر، ي هدينه تنها برا.  کردی نمهیاو که گر. نیفقط هم.  چشمش سوخته بودیرگیخ
 نداشت يزی چرارسالنیام. مال او نبود. او نبوديپس متعلقاتش هم برا.  او نبودي برايهد.  کردی نمهی گرگرید

 . کندهی گرشیکه بخواهد برا
 عمو فتاح به ادی فريبا صدا. بوددهی به اتمام رسی کي دانست عذادارینم.  مانده بودرهی دانست چقدر خینم

 .خودش آمد
 . زدی مادی برگشته بود و فررارسالنی سرخ شده، به طرف امي اشک آلود، با چهره ای فتاح با چشمانحاج

!  کار؟ی جا چنی ايحاال اومد!یتو اونو کشت.قاتل! ؟ی کنی کار می چنجایتو ا! ؟ی کنی می چه غلطنجایتو ا _
 ...قاتل. یتو قاتل

 آن قدر مات بود که رارسالنی را گرفت و امشی جلوی که دستاوردی هجوم برارسالنی خواست به طرف امی مو
نگاه عمو .  بودهی پر نفرت بقي تلنبار شده نبود بلکه مات نگاه هاي بار مات خاك هانیا.  دست که بوددینفهم
 . شوهر عمه هایحت.عمه ها. زن عمو.فتاح

 شی و اشک هادیرا دزد مادرش نگاهش د،ی همه مهم تر نگاه پدرش، حاج محمود، به چشمان مادرش که رساز
 به طرف ی کرد، قدمی مهی که گریاسما در حال. اشکهیخواهر کوچ. اَسما ثابت ماندينگاهش رو.روان شد

 . شدوقف بلند شد که با دست پدر متي برداشتن قدم بعدي اش برايپا.  برداشت رارسالنیام
 دفن کرده ي او را هم با هددید که فهمآن جا بو.  مرده استي او هم با هددی فهمرارسالنی آن جا بود که امو

 .اند
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 یگرم.خودش را، احساسش را. گرفت خودش را دفن کندمیتصم. گرفت او هم همان کار را بکندمی تصمپس
 چال کرد و به خاك يهمه و همه را همان جا، کنار گور هد. راشیاشک ها. اش رایزندگ. نگاه اش را.اش

 .سپرد
 . عمو به خودش آمدي دوباره ادی فري صدابا
 ...قاتل. جانیگم شو از ا.قاتل _
 . کردیرا تکرار م "قاتل  " همان طور و
 ی نگاهش در نگاه دو چشم اشکن،یسرش را برگرداند که در همان ح. دی ندزی ماندن را جاشتری برارسالنیام

 دانست چقدر عاشق ی خوب مرارسالنی که امییدختر عمو. نه ساله اشيدختر عمو. در چشمان زهرا.گره خورد
 . نداشت، کمتر هم نداشتوستش از اَسما دشتریاگر ب.  چقدر که زهرا را دوست داشترارسالنی بود و اميهد

 شد از فکر آن که دهیآن جا بود که با تمام وجود حس کرد قلبش به آتش کش. دی کشری آن جا بود که قلبش تو
 .هرا هم او را مقصر بداند قلبش به درد آمد زنکهیاز فکر ا. کوچکش هم او را قاتل بدانديزهرا

قطعا او !  خواست بخواند؟ی را ميزی را از چشمان زهرا بخواند و اصال چه چيزی توانست چی آن لحظه نمدر
 . متنفر شده بودرارسالنیهم از ام

 کرد با گام ی را برگرداند و سعشی کرد که روی قاتل گفتن عمو داشت مثل مته مغزش را سوراخ مي صداگرید
 ».ردی تواند از آن جا فاصله بگی که میی حال سست و لرزانش تا جانی بلند و در عيها
 ی کرد اگر بخواهد هم نمی وقت ها حس میاصال بعض. بغض اش را خفه کردرارسالنی آن روز به بعد اماز

 توانست یتنها م. شکستی جوره نمچیبغضش ه.  توانست بشکندی جوره نمچیبغض اش را ه. کندهیتواند گر
 را نشکسته بود، شانگار به خاطر آن که در زمان خودش، بغض.انگار که بغضش طلسم شده بود. قورتش دهد

 ری کرد بغضش واقعا نفس گی وقت ها که احساس میلیخ. دادی نکرده بود، حاال داشت تقاص پس مهیگر
 بود، بدتر است، تازه ماریه هم که ب از ستارعتشی کرد وضی بست و حس می را مشیاست، آن قدر که راه گلو

 کرد، کفر نعمت کرده ی مهی گردی که بایان کردن هم نعمت است و او در زمهی گردی فهمیآن موقع بود که م
 ی خواست به کسی نه دلش مگرید. احساساتش را خاموش کرددیکل. کردن را فراموش کردهیپس، گر. بود

 يزی چای ی کسي خوشحال شود و نه برايزی چای ی را دوست داشته باشد،نه به خاطر کسیکمک کند، نه کس
 .ناراحت
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 زهای چیبعض. شد فرار کردی نمزهای چیاز بعض.  در وجود آدم استزهای چی دانست بعضی ارسالن نمری اماما
.  گونه بودنی هم اارسالنریام. رندی میکه اگر نباشد م. ژنی به اکسازیمثل ن. آدم ها مثل تنفس اندی بعضيبرا
 . زنده نبودد،ی ورزیاگر عشق نم. نبودنده کرد، زی نمیاگر مهربان. کرد، زنده نبودی اگر کمک نمرارسالنیام
 . اسعتفا دهدتشی و منتی توانست از تمام انسانی اش، باز هم نمي رغم تمام تالش های علو

 "...قاتل... قاتل... قاتل ": گفت ی که پشت سر هم مدی کشی عمو در گوشش سوت مي هم انگار صداهنوز
چند بار نفس .چند بار سرش را به شدت تکان داد.دی کشیصدا هنوز هم سوت م. را گرفتشیگوش ها. ستادیا

 .دی کشی رحمانه سوت می عمو هنوز هم بيصدا. نداشتدهیفا.دی کشقیعم
 را تند کرد تا زودتر از قبرستان خارج شیها گذاشته بود، قدم شی گوش هاي را روشی طور که دست هاهمان
 .شود
...  زن عموي ضجه هايصدا.دی شنی عمو را ميادهای فريصدا.  شدی طور منی آمد، همی وقت به آن جا مهر

 . افتادی به شماره مشینفس ها. سر باز کردني کرد برای مي به شدت پافشارشیبغض خفه شده در گلو
 دیو شا.يکنار گور هد.  خودش در آن جا دفن کرده بوددی آن بود که تمام احساساتش را از دي برادی شانی او

 خواست احساساتش ی آن که دلش نميبرا. آمدی بار را هم به زور مکی ی هم بود که سالنیهم به خاطر هم
 .را نبش قبر کند

 خودش، دی او قاتلش بود، و از دهیق بدی که از دی در کنار کس،ي از وجودش را در کنار هدی بخشرارسالن،یام
 . قاتل او بود، دفن کرده بوديهد
راهش را به طرف او . ژنده پوش افتادرمردیچشمش به پ.  باز شد انگارشی قبرستان که خارج شد، تازه راه گلواز

 درمریپ.  قرار دادرمردی پي پاي کرد و چند اسکناش درآورد و روبشی دست در جد،ی که رسکشینزد. کج کرد
 : دلخور گفتیسرش را بلند کرد و با نگاه

 !مگر من گدام پسر جون؟ _
 . زدي لبخندرارسالنیام
 ...!ی کني کارهی خوام که برام یم... نه _
 !؟...يچه کار _
 . به طرف قبرستان انداختی نگاهمی نرارسالنیام
 ...! اومدادتیاگر نه، هر وقت که ...  هر روزیاگر تونست...  نفر فاتحه بخونهی يبرا _
 !؟...ی خونیچرا خودت نم _
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 ... نگاهش را از قبرستان گرفترارسالنیام
 ... تونمی نمنکهی ايبرا _

 . مکث کردیکم
 ...! خوامی نمنکهی ايبرا _
 . به راه افتادنشی شمرده به طرف ماشیی با قدم هارمردی پي زده رتی نگاه حي جلوو

* * * * * * * 
 چرا دی فهمیخودش هم نم. به هول و وال افتادشهی مثل همدنش،یحض د به میدخترك منش. شرکت شدوارد
 سالم رارسالنیام. گونه نبودنی و بهزاد اي که با دکتر علویدر صورت.دی ترسی مرارسالنی آنقدر از امشهیهم

 پرت کرد و زی ميرا رو فشیک. وارد اتاقش شدي حرف اضافه اچی را پاسخ گفت و طبق معمول بدون هیمنش
 .ی صندليخودش را رو

 بدون رارسالنی امیول. شدری اس ام اس بود که سرازلیس. درآورد و روشنش کردبشی جي اش را از تویگوش
 .نه اس ام اس ها را خواند، و نه پاك کرد. قرار دادزی مي کرد و رولنتی را سای توجه، گوشيذره ا

 تلخ و خاطرات ي هاقتی توانست حقی میینها زمان هات. در کارش غرق شدشهی به کار شد و مثل هممشغول
بهزاد . آمد شرکتی دانست بهزاد شنبه ها را نمیم.  کردیدل آزارش را فراموش کند که خودش را غرق کار م

 نی به ای وقترارسالنیو ام  قبول شده بودي بالفاصله دکترسانسشیبعد از گرفتن فوق ل. بودي دکتريدانشجو
 بود، حاال او هم داشت افتادهی اگر او هم دو ترم عقب ندی خورد که شای کرد، باز هم تاسف میموضوع فکر م

 . خواندی را مشیدکترا
 خواست از اول ی و او دلش نمدی موضوع فکر کند، آخر فکرش به کجا خواهد رسنی به اشتری دانست اگر بیم

سرش . اول هفته نبودي برایهم، چنان شروع خوباگرچه قبرستان رفتن سرِ صبح .هفته را با آن فکرها آغاز کند
 . کندرونی تکان داد تا افکار مزاحم را از سرش بنیرا به طرف

 . آوردرونی بتوری ماني در به خودش آمد و سرش را از توي دانست چقدر گذشته بود که با صداینم
 .دییبفرما _
به احترام . از تعجب باال رفترارسالنی اميابروها.  در چهارچوب در ظاهر شدي باز شد و قامت دکتر علودر

 . بلند شدشیدکتر از جا
 ...سالم دکتر _

 : نشست و گفتی راحتي از مبل هایکی ي کرد، روی که با دست به نشستن دعوتش می در حالي علودکتر
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 ....راحت باش... نیبش...سالم  _
 ي چپش را روي داد و پاهی مبل تکی به پشتيدکتر علو. نشسترارسالنیام.ندی با دست به او اشاره کرد بنشو
 . راست قرار داديپا
 !؟... چطور بودی روز اولنم،یبگو بب... خب _
 . تکان داديدکتر سر. باغ نبود، پرسشگر نگاهش کردي که اصال تورارسالنیام
 ...سیتدر...  گمیدانشگاه رو م...  تو پسری هستیعجب حواس پرت _

 .گرفت یی رنگ آشنارارسالنی امنگاه
 ...!خوب بود... آهان _
 . متعجب شدي بار نگاه دکتر علونیا

 !؟...ی از همه زهر چشم گرفتي اون جورنی هميبرا! ؟...نیهم! ؟...خوب بود _
 . زدي لبخندرارسالنیام
 !د؟ی پرسی می چي براگهی دد،ی دونی رو مزیشما که همه چ _
 ...!ي مهدوقیمثل شقا... گرفتنهمون روز بعد از کالس چندتا از بچه ها باهام تماس _
 .ندی دوخت تا واکنش او را ببرارسالنی نگاهش را به امو
 !ه؟ی کيمهدو! ؟يمهدو _

 . تاسف تکان دادي از روي سري علودکتر
 !اد؟ی نمادتیبعد االن اسم اش هم ...  بره حذف کنهیبه اش گفت... ي کردرونی رو از کالس بچارهیدختر ب _
 کرد ی می کرده بود و سعزیچشمانش را ر. فکرش متوجه همان دختر فداکار شدراراسالنی آن موقع تازه امو

 . کرد، ناموفق تر بودی می سعشتریاما هرچه ب. اوردی دختر را به خاطر بيچهره 
 !؟...خب...  اومدادمیاالن ... آهان _
 ! بره درسش رو حذف کنه؟ی گفتی راحتنیبه هم _
 . کردمرونشی منم بخت،یبه هم رنظم کالس رو ...! راحت نبود _

 . با لبخند نگاهش کردي علودکتر
 ...! که کار اون نبودی دونی خودتم میول _
 . زدي پوزخندرارسالنیام
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 ي من هنوز روی کرد، ولی اومد معذرت خواهیبعد کالس هم مقصر اصل. دونستمیهمون موقع م... بله _
 ی خواد به کسی مای رهی گی رو گردن ميزی چیوقت!؟... خنگ فکر کرده چه خبرهيدختره ... حرفم هستم
 .ستهی عواقبش هم باي پادیکمک کنه، با

 . دادرونی نقسش را بدکتر
 بعد ي از جلسه يحاال اگه من از تو بخوام که بزار...  خودهی مسئله بنی دونم بحث کردن با تو سر ایم _

 !؟یبرگرده سر کالس چ
 . دادهی اش تکی صندلی به پشترارسالنیام
 . تام دارماری من اختنیخودتون گفته بود! ؟...نی رو بخوانی ادیچرا با _
 !؟...ی خواهش باشه چهی نی اگه ایول...  گمیاالن هم م... گفته بودم _
 . کردهی تکشی آرنج هاي برداشت و روی صندلی اش را از پشتهی تکرارسالنیام
 . چشميبه رو... چشم... ارمی حرف شما نه نمي من رودی دونیشما که م!  دکتر؟هی چه حرفنیا _

 . ادامه دادرارسالنی زد و امتی رضاي از روي لبخنددکتر
 !؟... نهای داره ی براتون فرقهی دختر با بقنی تونم بپرسم چرا ایفقط م _

 . کردرارسالنی به امی نگاهي علودکتر
 يروز اول از رو. مه که مدت ها بود گمش کرده بودمیدوران بچگ یمی صمي از دوست هایکیدختر  _

 ... که درست حدس زدمدمی فهمدمی به اش شک کردم و ازش که پرسلشیفام
 : تکان داد و دکتر ادامه دادي تنها سررارسالنیام
 .و االنم داره...  داشتهی سختی دختر زندگنیا... رارسالنی امی دونیم _
با همان .  چشمانش نقش بستي جلوي مهدوقی دختر، همان شقاي که چطور چهره دی نفهمرارسالنیام

 .دشانی دی رنگ مکی افتاد، به ی هر بار که چشمش به شان مرارسالنی که امیچشمان
به خاطر ... بخواد درس حذف کنهی راحتنی رشته قبول نشده که حاال به انی دانشگاه و انی ايراحت تو _

 ...ه داره که زودتر درسش رو تموم کنه اش هم عجلی زندگطیشرا
 و آرام اش را هم به خاطر آورده فی ظري تن صدایحت. ملموس تر شده بودشی دختر باز هم براي چهره حاال
 .بود

 تی اهميزی چای ی بخواهد به کسنکهیاحساس خطر کرد از ا.احساس خطر کرد. باره به خودش آمدکی
 داری در درونش بی دارد، حسازی به کمک نی کسدی فهمی می باز هم وقتدی دی منکهیاحساس خطر کرد از ا.دهد
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 اما هنوز هم تقال مرد، ی احساس منی ادیمدت ها بود که با. مردی مدی حس بانیا. شدی مداری بدینبا. شدیم
 و هر بار دی کشی نفس مرارسالن،ی امي رغم تمام تالش هایهنوز هم عل.  زدیهنوز هم دست و پا م. کردیم

 ،یی حرف هانی چندنی که به محض شندی دی کشد، باز هم می آخرش را مي کرد نفس های او فکر مکه
 . افتادیدوباره به تقال م

 .ي حرف دکتر علوي توآمد
 . ندارهی دانشجوها به من ارتباطی خصوصیدکتر، زندگ _

 . هوا انگاري دود شد و رفت تودشی شده بود، تمام امدواری امی که کمي علودکتر
من به حرف ... ارمی من نه نمدی بگی هر چدی دونیخودتون م...برگرده سر کالس. به خاطر حرف شما، چشم _

 . ندارهی به من ارتباطیعنی...!  ندارمی و مشکالت کسی خصوصی به زندگيشمام، اما کار
 .دی کشیآه. تاسف تکان دادي از روي سري علودکتر

 ...!باشه _
 .رارسالنی بود که دوباره برگشت به طرف امدهی رسرهیدستش به دستگ. رفت بلند شد و به طرف درشی جااز
 !؟...امروز سالگرد بود، آره... یراست _
 ي و گذشته اش خبر داشتند، دکتر علوی که از زندگیبه جز خانواده اش تنها کسان.  تکان دادي سررارسالنیام

 . خبر نداشتندزهای چیلیاگرچه، آن ها هم مثل خانواده اش، از خ.و بهزاد بودند
 . عمر بازمانده هاي خاكِ اونه، بقایهرچ _
 ...!ممنون _

 .دی را ندرارسالنی از در خارج شد و پوزخند امي علودکتر
!  کند؟ی آشتی باالخره با زندگراسالنی ممکن بود امیعنی.  پشت در مکث کردی از اتاق خارج شد، کمیوقت

 بتواند او نکهی بود به ادواریام. بوددواریاما ام. دانستیواقعا جوابش را نم!  کند؟یممکن بود دوباره با آدم ها آَشت
 بود اما، همان مکث ختهی دستش ري را به ظاهر رویک آب پارارسالنی که امنیبا ا. برگرداندي عادیرا به زندگ

 . داشتيدواری امي جا پنهان نمانده بود،ي دکتر علونیزبی که از چشمان تی و به فکر فرو رفتنینسبتا طوالن
 دخترها ي هی هم نسبت به بقازشیامت. کندی توانست کمکی مقی شقادیشا. کندي توانست کاری مقی شقادیشا

 رارسالنی بود که توجه امنیمهم ا. نداشتی فرقیلیحاال به هر دل. را جلب کرده بودرارسالنیآن بود که توجه ام
 . شدی ممرده شمتی غندی بود که باي فرصت نادرنیرا به خودش معطوف کرده بود و ا

 . را باز گرداندرارسالنی باشد که بتواند امی همان کسقی شقادیشا
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 . زد و به طرف اتاقش به راه افتادتی از سر رضاي فکر لبخندنی ابا
 

 ستادهی درب خانه اي که پشت به او، رو به رودی را دی در چادر ملدهی پوشي دخترد،ی درب خانه رسي جلویوقت
 اسما به ن،ی ترمز ماشيبا صدا. توقف کردنگی درب پارکيجلو. دادصیاز همان جا قد و قامت اسما را تشخ.دبو

اسما هم به . را به داخل راندنی و ماشکرد  بازموتیدر را با ر. نگاهش را از او گرفترارسالنیام.طرفش برگشت
 . وارد شدن،یدنبال ماش

 به ی حرفچیاسما هم بدون ه. به طرف پله ها به راه افتادی حرفچیبدون ه.  شدادهی پنی از ماشرارسالنیام
 .دنبالش روان شد

 یی گورارسالنیام. وارد شدی حرفچیباز هم اسما بدون ه. انداخت و درب را باز کرد و داخل شددی کلرارسالنیام
انه رفت و در به آشپزخ. پرت کردزی مي را روچییسو.انگار که اسما اصال وجود نداشت.دی دیکه اسما را نم

 ،ی حرفچیاسما بدون ه.ی تعارفیحت  کرد و نهینه به اسما نگاه.دی آب را سر کشيبطر. را باز کردخچالی
 نگاه اسما ینی سنگری هم زرارسالنیام. دیی پای بود و حرکات برادر بزرگترش را مستادهی وسط سالن افیبالتکل

 . گرفتن خواهر کوچکترشدهیاز ناد. بردی لذت مي بازنی داد و انگار از ای را با تعلل انجام مشیتمام کارها
 رونیب. عوض کردی دست لباس راحتکی را با شیلباس ها. وارد اتاقش شد و در را بستي همان خونسردبا

 . بودستادهی افیاسما هنوز بالتکل.آمد
آمد که طبق اسما تا نوك زبانش . مبل لم داديرو. برداشت و آتش زدزی مي از روي ـگارـی سرارسالنیام

 دانست که آن موقع اصال ی اش، اما می سالمتيآن هم تنها برا.  ـگار نکشدـیمعمول از برادرش بخواهد س
 . خواهرانه نبودي هايوقت دلسوز

 : آمرانه گفتی گرفت با لحنی ـگارش کام مـی پا انداخته بود و از سي همان طور که پا رورارسالن،یام
 !؟...یستی باي خوای میتا کِ _

 انداخت و ری سرش را به زانداخته،ی هم به او نی نگاهمی نی حترارسالنی امدی دیاما وقت. نگاهش کرداسما
 رارسالنیقبل از آن که ام. کردی ميانگشتانش را در هم قفل کرده بود و از شدت استرس باهاشان باز.نشست

 هرچه را رارسالن،ی امیِخی با برخورد اام.زندچه طور حرف ب.دی کرده بود که چه بگونی با خودش تمری کُلد،یایب
 . کرده بود، فراموش کردفیکه در ذهنش رد

 دانست تا چند لحظه ی کند و می مي دانست حاال اسما از شدت استرس دارد با انگشتانش بازی مرارسالنیام
 ي که صدادی و انتظارش به درازا نکشدی ترق تروق شکاندن مفصل انگشت ها را خواهد شني صداگری دي
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 ياما جلو. ردی را بگسما نکن و انگشتان ادی بگوشهیتا نوك زبانش آمد که مثل هم.انگشتان اسما بلند شد
 حـ ـلقه دنی با درد،ی آمد نگاهش را بگی به دستان اسما کرد و وقتی نگاهی چشمریخودش را گرفت و تنها ز

 شیناخودآگاه اخم ها.  گره خوردشی خواهر کوچولوفی نگاهش دوباره به انگشتان ظران،ی برلنی با نگفی ظري
 . هميرفت تو

. دی به خودش آمد ، خط نگاه برادرش را گرفت و به حـ ـلقه رسرارسالنی امي اخم هادنی به محض داسما
 . ـگارش گرفتـی از سقی عمیکام. زدي پوزخند صداداررارسالنیام.  دستش پنهان کردریانگشتش را ز

 !؟...عروس خانم ی کنی ممشیچرا قا _
 . را فشردشی گلويزی احساس کرد چاَسما

 . دادرونیدود را آرام آرام ب. گرفتگری دی کامرارسالنیام
 .کی عرض تبري برادمی خدمت نرسدیببخش. مبارك باشه _
 . بارش اَسما انداختي به چشمان آماده ی نگاهمین

 . هم نداشتی فرقنیاگرچه بود و نبود من همچ _
 :دی نالاَسما

 ...!داداش _
 . اش قرار دادینی بيانگشتش را رو.  نگاهش کردرارسالنیام
 ...! خواد صداتو بشنومی دلم نمیحت...! سیه _

 : توجه به اشک ها ادامه دادی برارسالنی شد و امي اسما جاري هااشک
 دیشا! ؟..یبه شمس! ؟... تولدخیتار! ؟... چقدر شدهی مهریراست! ؟...خوبن... رفت احوال نامزدتون رو بپرسمادمی _
 ...دمیشا! ؟...يالدیم

 . بلند حرفش را قطع کردي با صدااَسما
 ...!گهیبس کن د... بس کن... بس کن _
 .ستی پنهان کرد و گرشی دست هاي صورتش را توو
حاال حاالها مونده ... ي کردی چه غلطیحاال حاالها مونده تا بفهم... ی کنهی گردمیبا...  کنهیگر...  کنهیگر _

 ...ي چطور خودتو بدبخت کردیکه بفهم
 . زديپوزخند

 !؟... سوادی آدم زبون نفهم و بهی! ؟... مثل نادري زنِ مردی شه بشیچندشت نم! ؟... شهیواقعا چندشت نم _
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 . اَسما بلندتر شدي هی گريصدا
رسم ! ؟... زارنتی چقدر نامزد ميفکر کرد... زمی عزگهی تلخه دقتیحق! ؟... دهیفکرش هم عذابت م! ؟...هیچ _

بعدش ... گهی سه ماه دتشینها... گهینه، دو ماه د...گهی ماه دکی... ی دونیو رسومات مسخره اشون رو که م
 ...! بغـ ـل خوابِ آقا نادری بشدیبا

 دیانگار تازه آن موقع فهم. حرف از زبان خودش شوکه شد، دلش به درد آمدنی ادنی هم از شنرارسالنی امخود
 . چه برسد به اسماگرید.قلبش فشرده شد.  اش چه کردهی با زندگشیخواهر کوچولو

 ستادیا.دی باره از جا پرکی به اش وارد شده باشد، یکی انگار که شوك الکتراَسما
 ...!خفه شو _
به . کردنی بار در عمرش به برادرش توهنی اوليبرا. ودِ اسما هم شوکه شدخ. شوکه شدی به راسترارسالنیام

 یلی خیزمان. الگو بودی زمانکیالبته . و هم الگوقیهم رف.یهم حام.هم پدر. برادر بودشی که هم برايبرادر
 . مانده بودی در ذهنش باقرسالنرای از آن امي محوریآن قدر قبل تر که فقط تصو.  قبل تریلیخ. دورتر

 زی مي روي ـگارـی جاسي،توی،مصنوعی ساختگی ـگارش را با آرامشـیس.ستادی شگفت زده ارارسالنیام
 باز هم جلو آمد و اسما راسالنیام. عقب رفتی به طرف اسما برداشت و اسما چند قدمیچند قدم.خاموش کرد

 .باز هم عقب رفت
 .ستی ني راه فرارگری دافتی و دردی سفت رسواری اسالن آمد و اسما رفت تا کمـ ـر اسما به دری قدر امآن
 . دادهی تکواری را دو طرف سر اسما به دشیدست ها.ستادی اشی رو به رورارسالنیام
 !؟...ي کردیچه غلط _

 نیاو با خشم به چشمان آتش.  بودنی نبود، خشمگزینگاهش هم التماس آم.  کردی نمهی گرگری حاال داسما
 . شده بودرهی خرارسالنیام
 !؟ي کردیخودت چه غلط _

 . کج، کِش آمديلبش به لبخند. از تعجب باال رفترارسالنی اميابروها
 ...!يزبون باز کرد... کاهللایبار... نه بابا _
 که ی شه هرچی نملی دلنی ایول... ارمیدرسته که اومده از دلت درب... ی معذرت خواهيدرسته من اومدم برا _

 ...ی به ام بگادیاز دهنت درم
 . جمع شدرارسالنی کج امبخندل
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 جا از دل من نی اي بعد اومديتو خودتو بدبخت کرد! ؟...ياریاز دل من درب! ؟...ی کنیاز من معذرت خواه _
 !؟...ياری از دل من دربي خوای رو میاصال چ! ؟...ياریدرب

 . را بلندتر کردشیصدا
 !؟...یچ!؟...هان _

 . آرام تر شدشیصدا
حاضر بودم هر ...  کردمي که به خاطرش هر کاريخواهر! ؟...ادی که از دلم دربی کني کاری تونیاصال م_

 که يجور... چقدر باج دادم... ی دانشگاه رفتنت چقدر التماس کردم به حاجي که نرفته براادتی...  بکنميکار
 رفت و يابر...  دانشگاهفرستادت...  قولش موندي بازم روی حاجخت،ی به هم رزی همه چنکهی بعد از ایحت

 ی خواد با کسیدلم م... ی خواد درس بخونیدلم م... یآمدت بهانه آورد، گفتم چشمم کور، دندم نرم، خواهرم
 بردمت ی زدم، می ممیخودم از کارو زندگ... ی خواد مثل من بدبخت بشیدلم نم... ی ازدواج کنقتهیکه ال

از عموم ...  کننی قاتل به ام نگاه مهیبه چشم  دونستم ی که مي اخونه اونم...  رسوندمت خونهیم... دانشگاه
 کردم ی مفهی راننده، انجام وظهیمثل ...  داخلامی شد که بی تعارف هم به ام نمهی یحت... گرفته تا پدر خودم

 ... رفتمیم
 . گله مندش را به نگاه اسما دوختنگاه

انقدر ! ؟...ی موضوع مهمنی همچياونم برا! ؟...ی که انقدر راحت جا بزنیی تويبرا! ؟... تويبرا!؟...ی کيبرا _
 خوشِت هم ،ی دونم، مطمئنم که اگه مثل من از نادر کتنفر نباشی که میاونم در حال!؟...ی بشمیراحت تسل

 .ادینم
 . دوباره اوج گرفتشیصدا. را گرفت و تکان دادشیشانه ها. سکوت کرده بوداسما

 ...یدِ حرف بزن لعنت...بگو... حرف بزن _
 . بلند شدشی اَسما انگار که طاقتش تمام شده بود، صداو
من رو بهانه ...  همه اش بهانه استنای ای دونیخودت هم م...انقدر منت دانشگاه فرستادن من رو سرم نزار _

 نی که انهیحداقلش ا... در ضمن، نادر دوستم داره... ی کنهی تا حماقت خودت رو توجيبهانه کرد... ری اميکرد
 ...! کنمازدواج  خواد و من بازم باهاشی که بگه من رو نمنینه ا... فته گيطور

 بازوان اَسما جدا ي شل شد و از رورارسالنی اميدست ها. زدرونی شد و از دهان اسما بفی مثل رگبار ردکلمات
از . بستخیدستانش . ستادیاحساس کرد قلبش از تپش ا. بر قلبش فرود آوردهياحساس کرد اَسما خنجر.شد

 . بسته بودخی سوخت اما دستانش یدرون م
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 یباورش نم. زدی بررونی را بي بدتري حرف هادی ترسیانگار م.  دهانش قرار دادي به سرعت دستش را رواسما
خراب .لِه کرد. را خورد کردرارسالنی که امدی دیشد که آن حرف ها از دهان او خارج شده باشد و با چشمانش م

 ! آمده بود و چه کرده بودي چه کاريبرا.کرد
 که مردمک دی دی کرد و اَسما میاما هنوز هم مات و مبهوت نگاهش م.  از اسما فاصله گرفتی کمرارسالنیام

 که انگشتانش را مشت دی دیو م.  زندی ميدی رنگ صورتش به سفدی دیم.  لرزدی چشمان برادرش میمشک
 . کردیرا حس م فشرد که لرزشش یآن قدر محکم م.  فشاردیکرده و م

 باز هم رارسالنیاسما جلو آمد و ام.  قدم عقب رفتکی رارسالنی برداشت و امرارسالنی قدم به طرف امکی
 : گفتیمانی سرشار از پشی لرزان، با لحنییبا صدا. ستادیاَسما ا. شان عوض شده بوديانگار جا. عقب رفت

 ...به خدا من... ببخش... داداشم...داداش _
 مانی هم پشدی شان،ی خشمگدی آزرده، شای بم،با لحنیی خش دار، با صداییبا صدا.  حرفشي آمد تورارسالنیام

 :گفت
 ...رونیبرو ب _

 :دی نالاَسما
 ...ررریام _
 : زدادی فررارسالنی امو
 ....!رووووووونیب _
 .دی اَسما از جا پرادش،ی فري صدابا
 ...یخواهش م _
 بار آرام نیا.  را رها کردشیدر را باز کرد و بازو. دشیش به طرف در کشبا خود. را چنگ زدشی بازورارسالنیام

 :تکرار کرد
 ...رونیگفتم ب _

 .دی نگاهش را دزدرارسالنیام. نگاهش کرداسما
 ...! نشهداتی طرفا پنی هم اگهیبرو د... برووو...برو تا دستم روت بلند نشده _

.  هلش دادرونی به بی را گرفت و کمشی دوباره بازود،ی از طرف اسما ندی لحظه صبر کرد و چون حرکتچند
 . دادهی و خودش به در تکدی درب را کوبرارسالنی اسما که از درگاه خارج شد، اميپا
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 ی مشی کرد ،صدای نگه داشتنش منیی در پای که سعیی و با صدادی کوبی با سر انگشتان بر در ماسما
 . خواستی کرد و معذرت می مشیصدا.کرد
 ...یداداش... غلط کردم... ببخش... یداداش.. .ریام _
 رو به واری شده بود به درهی کرده بود و خهی بر در تکرارسالنیاما ام. دی کوبی که بر در میی تق تق هاي صداو

 .رو
نه در . اما انگار همان جا پشت در خشک شده بود.دی شنی اسما و تق تق ها را مي التماس هاي هم صداهنوز

 . گرفتی کرد و نه از در فاصله میرا باز م
 زی چچی شده و هرهی چند ساعت است که به خطوط کتاب خای و قهی چند دققای دانست دقیخودش هم نم «

منگ بود هنوز هم .  بودجیگ. خودش نبودي در ذهنش سر جازی چچیه.افکارش در هم و بر هم بود. دهینفهم
.  تر شده بودجی او گود، درآمده بی که از دهان حاجيلمه ابا هر ک. را هضم کندی حاجينتوانسته بود حرف ها

 تشی رضاي سکوتش را به پای هم حاجدیشا. بود و سکوت کرده بودستادهیآن قدر که مثل برگ چغندر ا
 . تعجبي از روای بود تی رضاي سکوتش از رودی فهمی کرد هم نمیگذاشته بود و حاال که خودش فکر م

 که به ندرت يکار.  خودش شخصا به اتاقش آمده بودی که حاجاوردی کرد چند ساعت قبل را به خاطر بیسع
 . بودی بار کنی آورد آخری به خاطر نمرارسالنیآن قدر به ندرت که ام. دادیانجام م

 رارسالنیام. نشستری تحرزی پشت می صندلي از در زدن، بدون آنکه منتظر جواب بماند، وارد اتاق شد و روبعد
 . سرزده رایهمانی آن ملی دلدی فهمی کرد و نمی تخـ ـت نشسته بود و متعجب نگاهش ميرو
 ! موضوع مهم باهات حرف بزنمهی خوام در مورد یم _
 . ناخودآگاه صاف نشسترارسالنیام
 ...!سراپا گوشم... دییبفرما _

 . دادرونی محمود نفسش را بحاج
 !؟... که عموت چقدر به ات عالقه دارهی دونیم _
 . تکان داددیی تاي به نشانه ي تنها سرد،ی فهمی موضوع را نمنی که ربط ارارسالنیام
 ...!برام مثل اَسما ست! ؟... دوست دارمیلی رو خي که منم هدی دونیم _
 تر جی چرا داردگدی فهمی نمراسالنی شد داستان از چه قرار است، اما امی جمله، قاعدتا داشت مشخص منی ابا
 . شودیم
 . کرددیی باز هم با تکان سر تارارسالنیام
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 ... عروسم باشهيمن از خدامه که هد _
 . باز هم سکوت کردرارسالنیام. نگاه کردرارسالنی کرد و به چشمان متعجب امیمکث
 کنم یفکر نم... ن بود مونی حرف بنی ادی بچه بودی از وقتیعنی... یعموت هم از خداشه که تو دامادش باش _

 ...نی با هم جور بودیلی خی چون که از بچگد،ی داشته باشی مشکلهی قضنیخودتون هم با ا
 زبانش ي روي کلمه اچیه. دی رسی به ذهنش نمزی چچی باز هم هرارسالنی نگاه کرد و امرارسالنی هم به امباز
 .دی چرخینم
 مطرحش کنم، اما گهی خواستم سه، چهار سال دی دونم تو هنوز کله ات باد داره، می که من مییاز اون جا _

 خواستگار داره و اگه ي گه هدیم...می حاال اقدام کندی عروسم باشه، باي خوام هدیعموت اصرار داره که اگه م
و دوم هم ... زنمی داداشم حرف نمخان  حرفيمن هم که اول از همه رو... دهی شوهرش مم،یاالن اقدام نکن

 ... بگذرمي تونم از هدی که نمنیا
 . کردرارسالنی به امی نگاهدوباره

 !؟...ي نداریتوام که مخالفت _
 کارها دارد که انجام یلیهنوز خ. نوزده سال. نداردشتری که هنوز نوزده سال بنی فکر کرد به ارارسالنی امو

 گوش به فرمان شهیهم.  کندی دوستانش زندگي هی پسر مجرد، مثل بقکیتا به حال که نتوانسته بود مثل .دهد
 گفت ی مشهی داد و همی دستش نمه بی حقوقش را هم حاجی کار کند و حتي زرگريمجبور بود تو. بودیحاج
 گناه بود گری که دیهمانیم. به کوهی حتای.  ـنما برودـی توانست با دوستانش به سینم. کندی پس انداز مشیبرا

 .امو حر
 داد، اما در ی متی وقت ها به کوه رفتن رضای گاهدیحاال شا. دانستی مي بازی کارها را قرتنی تمام ایحاج

 طور بود که نی کرد و ای نمدای وقت فرصتش را پچی که هختی ری مرارسالنی سر اميعمل، آن قدر کار رو
 او ي به ظاهر کوچک، برايزهای چنی هم باعث شده بود که انیهم.  آن ها محروم بودي از همه رارسالنیام

 . باشدیافتنی دست نییآرزو
 . را داشتشی آرزوی که از کودکيکار. بودلونی ها مهم تر، نواختن ونی اي از همه و
و حاال هم نه در .ی ،نوجوانی کرده بود، نه در نوجوانی ،کودکی پدرش، نه در کودکي سري از صدقه رارسالنیام

 !ی جوان،یجوان
 را ینوجوان.  کردن را از دست داده بودیفرصت کودک.ي روزکی ها را انجام دهد نی اي همه  خواستی ماو

 شد و مـ ـستقل ی که درسش تمام مي روزکی. خودشي خواست برایم. خواستی اش را میاما جوان. هم
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 حق گرفتن ي شد برای که مجبور نميروز.  کردی خودش کار مي شد و برای که مهندس ميروز.  شدیم
.  خواهدی مي چه کاري دهد که حقش را، دستمزدش را براحی خم کند و توضی حاجيخودش، سرش را جلو

 .ضرورت ندارد. ستی نيازی ندیو در نود و نه درصد موارد بگو. نهای ست ي دهد ضرورصی تشخیآن وقت حاج
 یهمانیم. کوه برود. ـنما برودـی توانست بدون دغدغه با دوستانش به سی شد، می که مـ ـستقل ميروز

 .اموزدی ساز بخرد و نواختن بکی.برود
 .او تنها نوزده سال داشت! ؟یآن هم در نوزده سالگ! ازدواج کند؟!  خواست؟ی از او چه می حاال حاجو
 . آمدرونی از افکار درهم و برهم اش ب،ی حاجي صدابا
 گفتم تا قبل از قرار بله ی ول،ی دونستم موافقیاگرچه که خودم هم م... ی طور که معلومه توام موافقنیا _

 ...!برون با خودت هم حرف بزنم
 . قرار دادرارسالنی دست امي دستش را رویحاج!ی فکر کرد که چه لطف بزرگرارسالنی امو
 به خان داداشم گفتم اول با تو صحبت ی ولم،ی آخر هفته قرار گذاشتي برا،یالبته چونکه مطمئن بودم موافق _

 ...!می کنی اش میبعد قطعکنم، 
 قای دقنی ا،ی لغات ذهن حاجي رهیو در دا! چقدر دموکرات شده استی باز هم فکر کرد که حاجرارسالنی امو

 ! بودیاصل دموکراس
 مشت افکار درهم و کیاو ماند و . از اتاق خارج شده بودی بزند، حاجی تا به خودش آمد که حرفرارسالنیام

 .برهم
 کی تنها به عنوان ایاما، آ. بودشی دختر عمويهد.خب معلوم بود که دوستش داشت! را دوست داشت؟يهد

 ی مهی ماي هدي که او همه جوره براي آن طورشهی هم،یی هر پسرعمویعنی؟.دختر عمو دوستش داشت
 ! گذاشت؟ی مهیگذاشت، ما

 . گرفتی مپلمی تازه امسال دي تنها هفده سال هدي تنها نوزده سال داشت و هداو
 ! او را دوست داشت؟يهد!  چه؟يهد!  را دوست داشت؟ي هداو

 هم مثل او کوله يهد.  هم مثل او درد آشنا بودي شان نبود؟هدي کرد، به نفع هر دوی ازدواج مي با هداگر
 ی مياو و هد.دندی فهمی را مگری درد هم دياو و هد.  برآورده نشده داشتي از حسرت ها و آرزوهايبار

 . شان برسندي توانستند با هم به آرزوهایم.ک کنندتوانستند به هم کم
 دی را دوست داشت؟شاياو هد. از آن بودشتری بيزی چدیشا.  نبوددیشا!  بود؟شی تنها دخترعمويهد

 همه ي هیآن قدر که پ!  خود شد؟ی آن طور از خود بشی اشک هادنیاگر نداشت چرا آن شب با د.دیشا.داشت
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 ينداشت، چرا تنها برا اگر! آن که آرامش کند؟ي تنها براد،ی را در آغـ ـوش کشي و هددی را به تنش مالزیچ
 وانی دي آن که تکه هاي تمام از کار و درس و خوابش زده بود، تنها براي هفته کی ،ي لبخند هدکی دنید

 ! از تنش در برود؟ی لبخند، آنطور خستگکی دنیحافظ اش را به هم بچسباند و بعدش با د
 . تنها هفده سال،ي ها او تنها نوزده سال داشت و هدنی اي  با همهاما
 پشت پنجره، نگاهش ،ي هددنیبا د. برخورد کرد سرش را بلند کردشهی که به شی آرامي ضربه هاي صدابا

 بر لبش ي و لبخنددی بعد چشمانش خندیو لحظات. آشنا گرفتی نگذشت که رنگيزیاما چ.اول متعجب شد
 .نقش بست

 . گفت پنجره را باز کند به خودش آمد و به طرف پنجره رفتی که مي هدي اشاره با
 ...!سالم _
 ! شده بود؟نی آن قدر دلنششی براي هدي دانست چرا آن روز صداینم. لبخند زدرارسالنیام
 .سالم _
 ؟یخوب _

 بود افتهیروز درچرا تازه آن ! باست؟ی زي که هددی دیچرا تازه م!  بود؟دهی ندبای را آنقدر زي تا به حال هدچرا
 ! آنقدر چشم نواز است؟ي هدي رهی و چشمان سبز تدیکه تضاد پوست سف

 ...!خوبم _
 دیشا.دی چرخی زبانش نميانگار کلمات رو. حرف بزندي راحت با هدشه،ی تواند مثل همی دانست چرا نمی نمو

 . کردیهم کلمات را گم م
 !؟...بابات باهات حرف زد، آره _
 . از تعجب باال رفتشی جمله انگار که از شوك خارج شده باشد، ابروهانی با ارارسالنیام
 ...!آره _

 : گفترارسالنی امي باال رفته ي بدون توجه به ابروهايهد
 !؟...ی گفتیتو چ _
 . از همان سکوت هم جوابش را گرفت انگاري هدیول. جوابش تنها سکوت بودو
 !؟...ی تو موافقیعنی _

! رد؟ی آمده بود از او بله بگي هدیعنی!  چه جورش بود؟گری دنیا.  شدشتری سوال بنی با ارارسالنی امتعجب
 ! آنقدر عجله داشت که نتوانسته بود تا آخر هفته صبر کند؟یعنی
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 . آمدرونی بالی از فکر و خ،ي پر از حرص هدي صدابا
 !؟...ی راحتنیبه هم! ؟...ي موافقت کردیعنی!؟...ی چیعنی سکوتت نیا _
 بار نی اش، ای زندگيباز هم مثل نوزده سال گذشته !  هم بود؟يگری دي فکر کرد که مگر چاره رارسالنی امو

 نیا.  فرق داشتشی بار با دفعات پنی بود که ادهیاما خودش هم فهم...! حتما... چشم... بله:  گفتی مدیهم با
 . بودیو حتما، راض...چشم...  بلهنیبار تهِ دل خودش هم به ا

 . تر شدی عصبي هديصدا
 ...ی بار حرف بابات رفترینگو که انقدر راحت ز... ریام! ؟..چرا ماتت برده! ؟...ی زنیچرا حرف نم _
 : نمود گفتی مبی عج،ي هدي برافروخته ي که در برابر چهره یبا آرامش. زدي لبخندرارسالنیام
 !؟... بار نرمریچرا ز... خب _
 .شد از فرط تعجب گشاد ي بار چشمان هدنیا

 ...!من تازه هفده سالمه...!تو تازه نوزده سالته!؟...ی گی میمعلوم هست چ _
مطمئن ...اونا قرار مداراشون رو گذاشتن! ؟... کردی گفتم نه، به حرف من گوش می ميخب مثال فکر کرد _

 ...! تونستن بدون اطالع ما عقدمون کنن، تا حاال کرده بودنیباش اگر م
 : گفتي با ناباوريهد
 !؟...ی بشمی تسلي خوای انقدر راحت میعنی _
 ری توانست تصویم. در مردمک چشمانش بودرهی کرد، بلکه خیبه صورتش نگاه نم. نگاهش کردرارسالنیام

 چقدر شفاف ي چشمان هدافتیو تازه آن وقت بود که در. ندی ببي چشمان هدي نهیخودش را به وضوح در آ
 !دتر متوجه نشده بود؟چطور زو.دی آب چشمه شایِبه شفاف.است

 ...! بار به صالحمون باشهنی ادیشا _
 . حرص زدي از روي پوزخنديهد
...  توِي شهی کاره همنیا! ؟...ي کردی مخالفت میلی هم که به صالح نبود، خیینه که اون وقتا! ؟...به صالح _

 ...! اتهشهی شدن کار هممیتسل
 . دوباره لبخند زدراسالنیام
 کس هم به چیه...  شناسهی من تو رو نمي کس به اندازه چیه... ي هدمی به هم کمک کنمی ما بتوندیشا _

 ...می خالص بشمی بتوني طورنی ادیشا! ؟...ینی بیم... تو، منوياندازه 
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داغ . برق را از بدنش حس کرد انگارانی عبور جرراسالنی قرار داد و امرارسالنی دست امي دستش را رويهد
 را در ي هدی وقتش،یاو که چند هفته پ. متعجب شدبی حاالت غرنیفتاد و خودش هم از اقلبش به تکاپو ا.شد

 . حس ها را هم نداشتنی از ایکی یآغـ ـوش گرفته بود حت
 ...در ضمن... خوام االن ازدواج کنمیمن نم... هر دومون...میما هنوز بچه ا... ریام_

 . مکث کردیکم
مطمئنم که تو هم من رو به چشم اَسما نگاه ... ي مثل برادرم بودشهیهم... ی مونی من مثل برادرم ميتو برا _
 !؟...مگه نه...!ی کنیم
 . دوخترارسالنی چشمانش را به صورت امو
 ...! گردنیمطمئن باش اونا از حرفشون برنم!؟... کار کنمی چي خوایحاال از من م _
 . لبخند زدي بار هدنیا

 رو نسبت به تو عوض دمی خوام تا دیمن فرصت م...ي دارازیم به فرصت نتو ه... ری خوام امیمن فرصت م _
 ... به چشم برادرم به ات نگاه نکنمگهیتا د... کنم

 . دادرونی را بنفسش
 کنم کمکم یازت خواهش م...  دارمازیمن به فرصت ن... کنمیازت خواهش م...ری امي کن عقبش بندازیسع _

 !؟... مگر نه،ی کنیکمکم م... کن
آن هم !  توانست درخواست کمکش را رد کند؟یم!  نه؟دی توانست بگویم!د؟ی توانست بگوی چه مرارسالنی امو

 ! را؟يدر خواست کمک هد
 . موافقت تکان دادي تنها سرش را به نشانه پس

 احساس کرد که دستش را راسالنی برداشت و امرارسالنی دست اميدستش را از رو.  تر شدقی عمي هدلبخند
 . دادرونی برداشت، چرا که تازه آن موقع بود که نفسش را پر صدا بشی گلوياز رو

 ...!ممنونم _
 ي دور شده بود که با صدایچند قدم. نشد و پشتش را کرد و به راه افتادرارسالنی منتظر جواب اميهد
 . دوباره به طرفش برگشترارسالنیام
 ...!يهد _
_..... 
 ! کنمینگاه نممن به تو، به چشم خواهرم ... من _
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 ي دوباره ي باز شد که با صداي گفتن کلمه ايدهانش برا.  گشاد شدرتی از فرط حي هدي هاچشم
 . بسته شد،ي بدون گفتن کلمه ارارسالن،یام
 اش رو ی آمادگی که بتوننی ايبرا... به خاطر تو...  کنمی انداختنش مقی به تعوي ام رو برای تمام سعیول _
 ...ی کندایپ

 . شدرهی خيبه چشمان هد.  سکوت کردیکم
 ...! که به ات قول دادمنی ايبرا _

 . تکان داد و دوباره به راه افتادي سريهد
 . اش پنهان شددهی را دنبال کرد تا از دي آنقدر با نگاهش هدرارسالنیام

 کرد کی اش نزدینیدستش را به ب. بودي دست هدزبانی مشی پی که تا لحظاتیهمان دست. را باال آورددستش
 .دی کشیقیو نفس عم

 . کردی را احساس ميدی جدي حهی بود که رابی عجو
 .دی جدي بوکی
 .دی حسِ جدکی

 ».دی جدی زندگکی هم دیشا
 دانست که یهمان قدر م.  کردی کرده بود و فکر مهی که به در تکی چقدر گذشته از زمانقای دانست دقینم
 ی هم احساس خستگشیپاها. در زدنشي آمد و نه صدای اسما مي التماس ها و خواهش هاي نه صداگرید
 . کردیم

 روشن کرد و شروع کرد به گری ـگار دـی سکی. مبل رها کردنی اوليخودش را رو.  اش را از در برداشتهیتک
 .دود کردن

ر خالف ب. نبوددیبع!  ممکن بود اَسما برگشته باشد؟یعنی. بلند شدشی در از جاي صدادنی بعد، با شنیلحظات
حرفش را پس .اسما باشد و باز هم مصرانه معذرت بخواهد. انتظارش، ته دلش دوست داشت اسما پشت در باشد

 ... شدی خنک می گرفت، آتش درونش کمی اگر حرفش را پس مدیشا. ردیبگ
 باز کردن و نکردن نیب.دی کشی پوران خانم، کالفه آهدنیبا د...  را نگاه کردرونی بی و از چشمدی در رسپشت

 سالم ي به پوران خانم داد برای حوصله درب را باز کرد و نه سالم کرد و نه فرصتیدر مردد بود، و در آخر ب
 .کردن

 ...!یانی خانم کستی جا ننیستاره ا _
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 . رفت باالشی دست پوران خانم، ابروهاي خرس بزرگ تودنی دبا
 مهی ـگار نـی سيبعد نگاهش سر خورد رو. انداختارسالنری امي آشفته ي به موهای خانم اول نگاهپوران

 خط نگاه پوران خانم را رارسالنیام. زدی عصبيپوزخند.  قرار گرفته بودرارسالنی انگشتان امنی که بيسوخته ا
 : گفتي نسبتا بلنديبا صدا. دی ـگار رسـیدنبال کرد و به س

 !؟... بوديامر _
 : دستش اشاره کرديبه عروسک تو.گرفت ـگار ـی پوران خانم نگاهش را از سو
 !؟...هی چنیا _
 تشی از حد ظرفشیآن روز ب.  او شودالی خی کرد که پوران خانم آن روز را بی در دلش التماس مرارسالنیام

 : حوصله جواب دادی برارسالنیام. پوران خانم را نداشتي تحمل غُرغُرهاگرید. تحمل کرده بود
 ... گن عروسکی لغات ذهن من به اش مي رهی داي دونم، توی که من مییواال تا جا _

 دای که ناخودآگاه در لحنش پی شده بود، با حرصي کفررارسالنی امی تفاوتی و بي خانم که از خونسردپوران
 :بود گفت

 ستاره ي رو برانی ایلی که به چه دلنهی که برام سواله ايزیچ...!  دونمی رو خودمم منیا...!دیدیزحمت کش _
 !؟...دیدیخر
 . کردی پفرارسالنیام
 ...! خوادی نملی دلهیاز نظر من هد _
 ي ها رو تونیو من تمام ا...! خوادی ملیتوجه هم دل...!  خوادی ملیمحبت هم دل...! خوادی از نظر من میول _

 ...! کنمی نمدای براش پیلی و دلنمی بیرفتار شما با ستاره م
 ...! ندارهی خاصلیچونکه دل _

 . دراز کردرارسالنیعروسک را به طرف ام. زدي خانم پوزخند صدادارپوران
 ...! شمايو نه به کادوها...نه به توجه شما... دارهازیستاره نه به محبت شما ن...دییبفرما _

 به جانی و هی عروسک از شدت خوشحالدنی که به محض ديچهره ا...  چشمشي ستاره آمد جلوي چهره
 لذت بخش رارسالنی امي ستاره براي چهره دنی دي به اندازه زی چچیو در آن لحظه ه...دی درخشی واقعيمعنا
 یمسلما دلش نم... نه!؟...ت خودش را از آن لذای! ؟... محروم کندی آمد ستاره را از آن خوشحالیدلش م...نبود
 ...آمد
 ...ارسالن... خوشگلهیلیخ _"
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 ...!چقدر شکالت... ییییییییییییوا _
 "!؟...همه اش مالِ منه _

 توانست عروسک را پس ی بود، حاال چطور مدهی درخشی با همان عروسک و شکالت ها از خوشستاره
 دی پرسی کرد، از خودش میحاال که فکرش را م.  شکستی اَبوتش مي دانست در آن صورت جودیم.ردیبگ

 ی مدیبا.دی خری مدو ستاره کاي براشتری بعد ب از حاال بهدیبا!  کارها نکرده بود؟نی از اشتریچرا تا به حال ب
 که با ی دخترکيبرا. کردی را فراموش مشی خرس و چند شکالت تمام غم هاکی که با ی دخترکيبرا.دیخر

 . کردی مرگ بودرا فراموش می قدمکی در شهی اش،که هميماری تلخ بقتی حقیچند شکالت حت
 رارسالنی امي شد، اما با کادوهای بابا فرهادش خوشحال نميچرا که با کادوها. داشتازی او ني به کادوهاستاره

 ی را که می داشت، چرا که از پدر و مادرش آن جنس محبتازی نرارسالنیستاره به توجه و محبت ام.  شدیم
 ها و دنیندو.یی غذامیرژ.  داروهان سر ساعت خوردي ها برای نگراندی دی که ميزیتنها چ.دی دیخواست نم

 که هر روز به او یتوجهات. بودزاری بود که ستاره از شان بی ها همان جنس توجهاننی نکردن ها بود و ايباز
 با کار خارج ژه،ی وي همه مراقبت هانی با اگریو د.ستی نشتری قدم بکی کرد که فاصله اش با مرگ یگوشزد م

 . ماندی و محبت کردن به ستاره کوچولو نمکردن  توجهي برایاز منزل شان، وقت
 . داشتازی نرارسالنی امي به محبت و توجه و کادوهاستاره
 گرید. اش را حفظ کندی توانست آرامش ساختگی از آن نمشتری بگرید.  بودلی آن روز تکمرارسالنی امتیظرف

 . شدی مزی داشت سررگرید. رفتیداشت از کوره در م
 . باال رفتشیصدا

! ؟...ارهی شما به من پناه مي های به محبت نداره از دست دعواها و کم توجهيازی که ننیخاطر اپس به _
 باباش رو ي هی که هدی شه در صورتی من خوشحال مي من نداره، فقط با کادوهاي به کادوهايازیچونکه ن

 ... دارهازی بچه به توجه ننیا... نیایبه خودتون ب!؟... اندازه دوریم
 . حرفشي آمد توی خانم عصبپوران

 ی قلبدی شدیی بچه که نارساهی مراقبت کردن از ی تصور کنی تونیتو اصال م! ؟... خودتي برای گی میچ _
 !؟... گذرهی فهمم شب و روزم چه طور می نمی از شدت نگرانی دونیم!؟...داره چقدر سخته

 را شی بار صدانیا. خواندیتماس را از چشمانش مال. دی دی پوران خانم مي را در صدای عجز و ناتوانرارسالنیام
 .ناخودآگاه آرام تر کرد و لحنش را نرم تر
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 هستن، به اندازه ي که مطمئنم ضروری سختي ها و مراقبت های جور نگراننی با ایول... کنمیمن درکتون م _
 شه، چه ی عروسک انقدر خوشحال مهی با دینی بیحاال که م... دی کنی رو به اش گوشزد مشیماری بی کافي

 !؟...دیری اش رو ازش بگی که دلخوشدی دارياصرار
 رارسالنیام. شده بودلی متمانیی به پای دراز کرده بود، کمرارسالنی که عروسک را به طرف امی دستحاال

 : ادامه داددیسکوت پوران خانم را که د
 دشی بندازدی تونی شما رو تنگ کرده، مياگر انقدر جا... رمی گی که دادم رو ، پس نمییمن کادو... در ضمن _

 ...!دور
 . مکث کردیکم
 ...!با اجازه... ستمی سرِحال نادیراستش من االن ز_
 . در مقابل نگاه متعجب پوران خانم در را بستو

 ـیس. شدرهی دستش خي ـگار توـیبه س... پشت در. همان جا. بعد نشستیکم کم خم شد و کم. دادکهی در تبه
 . شدی خاموش شده بود و خاکسترش پخش مگری که ديـگار
 . راحت بکشدالی ـگارش را کامل و با خـی نخ سکی قسمت نبود آن روز انگار

 ـگار خاموش دوخته بود، با خودش فکر کرد که واقعا چرا آنقدر به ستاره ـی طور که نگاهش را به سهمان
 ! داد؟ی متیاهم

 ي کالسش با بچه هاگری دي قهیتا چند دق. آمدرونی کرد و بی خداحافظی حرفچیبدون ه.  اش تمام شدکالس
 . استادي کالس بعدي کالس دانشجو بود و توکی يتو. خنده اش گرفته بود.  شدی شروع میکارشناس

 شی آمد، در جای که پشت سرش ميگفتن دختر " استاد دیببخش "با ...  قدم مانده بود به در کالس برسدچند
 . طرف عقب برگشت و بهستادیا

 ...!سالم استاد _
 . زدی مقی ذوق شقاي اش بدجور توی که کجيلبخند...  کج شدي لبش به لبخند،ي مهدوقی شقادنی دبا
 ...!سالم _

 . را داشتي توقع برخورد بهتري دکتر علوي دانست چرا بعد از حرف هاینم. پا و آن پا کردنی ای کمقیشقا
 ...! خوامی معذرت مشی پيبابت جلسه  _

 . کج تر شدرارسالنی کج امي خنده
 !؟...ي که نکرديبابت کار! ؟...ي خوای معذرت مي داری بابت چقایدق _
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 رارسالنی امياما با جمالت بعد!د؟ی شنی داشت درست میعنی. از فرط تعجب گشاد شدندقی شقاي هاچشم
 . اش دود شد و به هوا رفتیتمام خوشحال

 خودت انقدر سرت درد ی وقتیول... هی دونستم کار کی همون موقع هم میحت... د دونستم کار تو نبویمن م _
 ...! به ات بچسبهی کنم که حسابي کارهی کمک کردن ، گفتم ي کنه برایم

 و نشان از تمسخرش بود، بدجور دی دی لبش مي هنوز روقی که شقایلبحند کج... رارسالنی امزی طعنه آملحن
 .ردی بگدهی ها را نادنی اي کرد همه یسع.  کردی مي بازقیبا اعصاب شقا

 ؟... تونم برگردم سرِ کالسیم _
 !؟... کاری چي خوای من رو مي اجازه گهید... ی گرفتي اگهیشما که اجازه ات رو از کس د _
 شانه اش ي روفی کقیشقا!؟...مگر او چه کرده بود.  آن طور طعنه بارانش کندرارسالنی انصاف نبود که امنیا
 . جا به جا کردیا کمر
 ...! که نظر شما برام مهمهنی ايبرا _
 ...ی کمدی صدادار خندرارسالنی بار امنیا

 ...! سرِ کالسيای خواد بیچون که من هنوزم هم دلم نم...! خب بهتره که برات مهم نباشه _
 رارسالنیام. شد خواندی می سرش و نگاه ناباورش به راحتی را از بلند شدن ناگهاننیا. به وضوح جا خوردقیشقا

 قی دانست چرا آن قدر از بودن شقایخودش هم نم. را به قرمز، کامال احساس کردقی شقاي رنگ چهره رییتغ
قبل تر . انداختی خودش مي قبل تر هادای او را به قی بود که شقالی دلنی به ادیشا. در کالسش هراسان بود

 شد یآن قدر پر که نم...پر از احساس... پر از کمک... ی مهربانپر از. پر بودقی که نگاهش مثل نگاه شقاییها
 . ستی چه رنگدیفهم
 . افتادی اش می خودِ قبلادی به د،ی دی را که مقیشقا
.  بوددهی که مدت ها بود در خاك آرمیرارسالنی امادیبه .  دفنش کرده بودي که کنار قبر هدي همان خودادی به

 . خواست زنده شودی دلش نمرارسالنی که امي مرده اادیبه 
 ...یپس بهتره نظر من رو نپرس... یشما که اجازه ات رو از دکتر گرفت _
 . شود، به طرف در کالس به راه افتادقی از جانب شقای بدون آن که منتظر جوابو

 . آمدقی به طرف شقارارسالنی که از دور نظاره گر ماجرا بود، با رفتن امنینازن
 !؟...اجازه داد! ؟... شدیچ _

 . بودرهی خرارسالنی امی خالي هنوز هم مات و مبهوت به جاقیشقا
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 ...!نه _
 . باال رفتنی نازنيصدا

 !؟...نه _
 ...! زنهی حرف دکتر حرف نمي رویول...گفت نه _

 : شده بود گفتجی که گنینازن
 ...!می برایب...گهی بله دیعنی که نیخب ا!؟...يخُل شد _
 . راه افتاد خودش جلوتر بهو

 ی را دنبال مرارسالنیتنها نگاه ام. بوديدی استاد توحي چشم هایِپ.  درس نبودیِ پقی کالس حواس شقاسر
 ی متوجه مرارسالنی کند و امی می شان با هم تالقي وقت ها نگاه های هم مهم نبود که بعضشیکرد و برا

 .شود
چرا ... چرا! ؟...ي دی خودتو عذاب مي که داريدی رنجیاز ک! ؟...يدی رنجیتو از ک! ؟...ي دلخوریتو از چ _

 ...چرا نگاهت انقدر سرده...ی از همه متنفر باشی کنی میسع
انگار که حرف . باشددهی را شنقی شقايانگار که صدا. گره خوردقی در نگاه شقارارسالنی همان لحظه نگاه امدر
 قی نگاه شقاریدرگ.ردی گی چرا نگاهش را نمدی فهمی نمرارسالنیام. چشمانش نقش بسته بودي توقی شقايها

 .شده بود
 زارم خودتو نابود یمن نم...  کنمیمن کمکت م...!  زارمی من نمیول... ي خودت رو عذاب بدي خوایتو م _
 ...یکن
 رارسالنیام. دهدی که نشان مستی نيزی آن چرارسالنی افتاد که گفته بود امي دکتر علوي حرف هاادی به و
 .ی واقعيبه معنا. استدهی زجر کشکی

 ...! کنمیمن کمکت م...دمیمنم زجر کش... منم مثل توام _
 . زدي ناخودآگاه لبخندو
 رهی خدیشا.به طرف تخـ ـته برگشت. به خودش آمد انگار و نگاهش را گرفت قی لبخند شقادنی با درارسالنیام

 . سرزنش کندیخودش را حساب بود تا ی اما همان هم کافد،ی طول نکشهی از چند ثانشتریشدنش ب
 !؟... را چه شده بوداو
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 خواست به یدلش نم. در کالس بودي مهدوقی شقايهنوز هم فکرش مشغول نگاه ها.  آمدنیی پله ها پااز
 کرد و چه یاما چه اعتراف م. زدی با او حرف مقی خواست اعتراف کند که نگاه شقای دلش نمد،یخودش بگو

 . دانست که حرف زده بودی کرد، خودش مینم
 از پله و ی به سقوط کسهی شبییچند قدم از پله ها دور شده بود که با صدا. شده بود و دانشکده خلوت بودظهر

 دهد صی را تشخقی پله ها، توانست قامت شقانییپا.  به طرف پله ها برگشتد،ی که به گوشش رسيآخ خفه ا
 به ی چه شد که قدمدی نفهمهم  آن خودشکی. افتاده بودنی زمي پخش و پال روشیکه کتاب ها و جزوه ها

 . آمدی آشنا به نظر مشی براي صحنه انیطرفش برداشت و چقدر چن
 هی که هر روز و هر ساعت و هر ثانیشش سال.یشش سال پوچ و توخال. گذشته بوديشش سال از مرگ هد «

 تا دی طول کشی بعد از طرد شدن خودش، مدت،يبعد از مرگ هد.شش سال عذاب. اش را با عذاب گذرانده بود
 تمام کرد و ریتاخ  تا به خودش آمد و درسش را بادی طول کشیمدت. به خودش آمد و درسش را ادامه داد

 . نداشتی حس خاصچیو چقدر دردناك بود که ه...!دی اش رسیشگی هميباالخره به آرزو...باالخره مهندس شد
 و شش سالش بود که دوباره با ستیب.س خواندن افتاد و ارشد قبول شد سال گذشت تا دوباره به فکر درسه

آن دفعه پر از شر و شور ...!  بار کجانی قبل کجا و اياما وارد شدن دفعه . وارد دانشگاه شدیعنوان ترم اول
 ...!و حاال...پر از آرزو... یپر از زندگ... بود
 ياز اواخر ترم اول به اتفاق بهزاد در شرکت دکتر علو...ي دوم بود و تنها دوستش بهزاد بود و دکتر علوترم

 را يزرگر.  به نامش کرده بود راحت شدی که حاجي ايمشغول به کار شده بود و باالخره از شر کار در زرگر
 ی زندگکی شروع یعنی ها همه نی کرد که االیو آن موقع خودش خ...اجاره داد و خانه اش را عوض کرد

 .دیجد
 ...ی زندگیکم... شوریکم...  تحولی از کمغیدر.! ..غی دراما

 کی سقوط ي که با صدامودی پی می معمول در عوالم خودش غرق بود و راه رو را به طرف درب خروجطبق
 .نفر از پله ها به خودش آمد

 ،ي پرفسوریی هاشی رنگ و ری مشکینکی هم سن و سال خودش، با عبای تقريپسر. طرف پله ها برگشتبه
 پخش ي فشرد به انبوه کتاب های که مچ دست راستش را در دست چپش می نشسته بود و در حالنی زميرو

 . خودش را به پسر رساندهی در کمتر از چند ثانرارسالنیام. ستی نگری منی زميشده رو
 ... ات که نشديطور! ؟...حالت خوبه _

 . تکان دادي سرپسر
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 ... کنهی مقدار درد مهیفقط دستم ... نه _
 و دندی که به کمک پسر شتافته بود، راه شان را کشرارسالنی امدنی و توك ره گذران، با دتک

 . شروع کرد به جمع کردن کتاب هارارسالنیام.رفتند
 ... گرفتن کتاب ها دراز کرديدستش را برا... ستادی اپسر

 ...شونی کنم ببریکمکت م... ي همه رو با هم ببری تونی دستت نمنیبا ا _
 . زدي لبخندپسر

 ...!ییآقا _
 . هم قدم شدرارسالنی عدد از کتاب ها را گرفت و با امچند

 ...!يسجاد قنبر...  هستميمن قنبر _
 . کردی نگاهرارسالنی رفتند به امی همان طور که راه مو
 ...!يدی توحرارسالنیام... رارسالنیام_

 .ستادی ای درب اتاقي با تمام شدن جمله اش، سجاد جلوهمزمان
 ...!خوشوقتم _

 ي روي قبل از آنکه وارد اتاق شود، تابلورارسالنیام...  برد و درب اتاق را باز کردبشی جي سالمش را تودست
 ...در را از نظر گذراند

 )) یدفتر انجمن اسالم(( 
 اتاق را اشغال ي فضاشتری بي فلزي از قفسه هایی هافی اِل مانند که ردیاتاق.  دنبال سجاد وارد اتاق شدبه

 ...  مملو از کتاب و برگه و مجله وییقفسه ها. کرده بودند
 هم ي اشهی شزی مکی بود و ی چند صندلشی قرار داشت که رو به روی نسبتا بزرگزی ضلع سمت چپ، ميانتها

 . شاننیب
 . اتاق رفتي انتهازی به طرف مسجاد

 !؟... ارسالنای! ؟...ریام! ؟...رارسالنیام! ؟... صدات کنمیحاال چ _
 . گرفتواری دي نصب شده روي هاهی نگاهش را از قفسه ها و پوسترها و اطالعرارسالنیام
 ... کننی صدام مری امشتریب...ي که راحت تریهرچ _
 ... کنمی صدات مریمنم ام...خب _
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نگاهش . داد قرارزی مي رفت و کتاب ها را روزی هم به طرف مرارسالنیام.  گذاشتزی مي کتاب ها را روسجاد
 ... در دانشگاه جلب شدینگیتی مي هیبه اطالع

 !؟...ي شرکت کردنگایتی جور منی ايتا حاال تو _
 . بود جواب دادی طور که نگاهش به متن آگههمان

 ...!ستمیاهلش ن...نه _
 ... دادرارسالنیبرگه را برداشت و به دست ام... دی خندسجاد

 ...!ي اهلش شددیشا... ای دفعه رو بنیحاال ا _
 . را گرفتبرگه

 ...! بشمزای جور چنی وقت دوست نداشت وارد اچیبابام ه _
 : کتاب ها شده بود گفتیی که حاال مشغول جا به جاسجاد

 دم ی به ات قول ما،ی بار رو بهی نیا... یعضو نش... ی فقط سمپاد باشی تونیم...ی وارد بشستی نيازین _
 ...ادیخوشِت ب

 دیشا... ی سرگرمي برادیشا...  شرکت کردنگیتی بعد در آن مي هفته رارسالنیبدل شد و ام ها رد و شماره
 ... آزار دهندهي منحرف کردن ذهنش از فکرهاي هم برادیو شا... گذران وقتيبرا
 زد و ی حرف مادی که با شور و حرارت زیآن هم در حال... دی دبونی را پشت تري که سجاد قنبری آن جا، وقتو

 ...! انجمن استسیی ري که سجاد قنبردی کردند، تازه فهمی اش مقی با کف زدن تشوهی جاها بقیبعض
 از اعضا، در یکی هم دیشا...  سمپادکی هم به عنوان دیشا...  به عنوان دوست سجادرارسالنی آن روز اماز

 . گذراندی م تمام اوقات فراغت اش را در دفتر سجادبای شد که تقري طورگرید. کردیجلسات شرکت م
 . بودي شان در شرف برگزاري هانگیتی منی از بزرگتریکیاواخر ترم سوم بود که ...  ترم بعدکی

 زد ی حرف مجانی با هبونی شده بود که پشت تريدری به للی از سمپاد، تبددی به خودش که آمد درارسالنیام
 . آمدی حضار به وجد مي و از کف زدن هادی کشی مادیو فر

 وقت به شان فکر هم نکرده چیه.  نداده بودتی وقت به شان اهمچی غرق کرده بود که هیلی را در مساخودش
 ... بوددری لکیبود و حاال او 

در .  در و آن در زده بودندنی اش به ای هماهنگي ماه تمام براکی که ینگیتیهمان م.  بودنگیتی همان مدر
 . را برگزار کردندنگیتیگذاشته بودند، م چرخ شان ي که الیی چوب هايآخرش هم با همه 
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 و از حنجره دنشی چقدر گذشته بود از هوار کشدیخودش هم نفهم... سجاد حرف زده بود و حاال نوبت او بوداول
 بعد هم زد و یو کم... يریدرگ...  اعتراضيصداها. که سالن شلوغ پلوغ شددنشی کشادیپاره کردنش و فر

 ...خورد
و ... ي مشت بعدد،یایتا به خودش ب...  برصورتش فرود آمدی بهت زده تنها نظاره گر بود که مشترارسالنیام

 ...و تازه آن وقت بود که به خودش آمد...يبعد
! ؟... کهيبرا! ؟... چهي دانست برای که نمیدر حال...  زدی خورد و میم... خوردی زد و میم... کرد به زدنشروع

 !؟...ستیک دانست طرف حسابش ی نمیحت
 ي و طرف هادی دانست چقدر خورده بود و چقدر زده بود که با ورود حراست دانشگاه، زد و خورد ها خوابینم

 .دعوا از هم جدا شدند
 »... به دفتر حراست برده شدندگری و چند تن درارسالنی آن جا بود که امو

 چ،ی آن دختر که هریدرگ.  آن دختر کندری درگنی از اشتری خواست خودش را بیدلش نم. ستادی اشی جاسر
 .ستدی باعث شد بانیهم. کسچی هریدرگ

 ...ي اش با سجاد قنبرییبه روز آشنا...  بارها و بارها به آن روز فکرکردبعدها
 ی کمک به سجاد خودش را به تک و تا نمي از رهگذران، براگری دیلی که اگر آن روز او هم مثل خنی ابه

 . افتادی اتفاقات بعدش هم نم کدام ازچیانداخت، ه
 . متنفر کردشتری که او را بیاتفاقات
 ی که در مدت زمان کوتاهياز سجاد.يو از سجاد قنبر...  محبوب دانشکده اشسییاز ر...  از دانشگاهمتنفر

 . که به او نارو زدی دنگقیرف. دنگشقیشده بود رف
 . تند دور شدیی ها به او پشت کرد و با قدمق،ی شقاي زده رتی چشمان حيجلو
 .دی پرسی حالش را میکمکش کرد تا بلند شود و مدام با لحن نگران. رساندقی خودش را به شقانینازن
 ...!سکته کردم...يبدجور افتاد!؟...یسرت چ! ؟... نشدشونیزیدست و پات چ!؟...یخوب! ؟...ی شقي شدیچ _
 . دوخته بودرارسالنی امی خاليتنها نگاهش را به جا... دادی کدام را نمچی جواب هقی شقاو

 برساند رارسالنی خواست خودش را به امیم. اتفاق افتاده بود که هنوز هم بهت زده بودعی سرزی همه چآنقدر
 ... سوالکی دنی پرسيبرا

آن قدر پله ها را ...  شدن به استاد جوانکی نزدي براستی نشتری بي دانست بهانه ای که خودش هم میسوال
 . خورد و افتادچی پشی آخر پاي پله ي برساند که رورارسالنی تا خودش را به ام کردی طعیسر
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 که به طرفش رارسالنی امدنی بود، با ددهیچی پشی که در پاي رغم دردی افتاد، علی مسخره بود، اما وقتدیشا
 . شددای پخودی سوال بکی بهتر از يخوشحال شد از آنکه باالخره بهانه ا. برگشت، در دلش خوشحال شد

پشتش را به او کرد و با قدم .ستادی ارارسالنی که امدی هم نکشهی به چند ثاندیشا...دیی نپايری اش دی خوشحالاما
 . بودرهی اش خی خالي هنوز هم به جاقی دور شد و شقاعی سرییها
 .. از اول آن جا نبودیی شد که گودی رفت و ناپدعی قدر سرآن
 تفاوت از ی و انقدر بینی ببي جورنی آدم رو اهی ی تونی که مي کار کردیچ! ؟... با خودتي کار کردیتو چ _

 ...  روی همه تلخنیا! ؟...ي رو از کجا آوردي همه سردنیا! ؟...یکنارش رد بش
 ای.  سوالکیبا .  کردی ها رابطه برقرار نمی به آن راحترارسالنیام...!  حرف ها بودنیکارش سخت تر از ا... نه
 خود دکتر نیباالخره ا. اش کندیی توانست راهنمای مي دکتر علودیشا. کردی ميگری فکر ددیبا...  جزوهکی

 ...! نبودلی می هم بقیهرچند خود شقا... بود که از او کمک خواسته بوديعلو
 کرد که به ی فکر میی کرد، به کارهای پارك منگی پارکي را تونیهمان طور که ماش. از سرکار برگشته بودتازه

با آن که ... دوش آب سرد. گرفتی دوش مدیاول از همه با.  خواست انجام دهدیمحض ورود به آپارتمان م
 مبل لَم يبعدش رو...  آوردیتنش در م  را ازی بود و هوا نسبتا سرد، اما باز هم تنها دوش آب سرد خستگزییپا
 ي داشت و نه حوصله خچالی ي تویینه غذا... شدلای خیشام را هم همان موقع ب... دی نوشی داد و قهوه میم

 ترك بود، ي آنکه مثال توادیو با ...  ـگارـی نخ سکی هم دیشا... همان قهوه بهتر بود...  را داشترونی بيغذا
 ... زديپوزخند

ال رفته بود  دو پله را بایکی...  قفل کرد و به طرف پله ها به راه افتادموتیدر را با ر... شدادهی اش پ206 پژو از
 يچشمان منتظرش را به باال...ستادی اشی آمد، بر جای منیی که هراسان پله ها را پایی پاهاي صدادنیکه با شن

 ...پله ها دوخت
 روپوش ي دوشش انداخته بود و باعجله دکمه هاي را روفشی هراسان پوران خانم که کي چهره دنی دبا

 .ختی ـنه فرو رـی بست، ناخودآگاه دلش در سی اش را میمشک
 دنیبا د. دی اش دو405 يبه طرف پژو...  عبور کردشی با عجله از جلورارسالن،ی توجه به امی خانم بپوران
 . آه از نهادش برآمدنی ماشي پنچر جلوکیالست

 . پوران خانم به طرفش رفتي درمانده ي چهره دنی با درارسالنیام
 !؟...یانی اومده خانم کشی پیمشکل _

 ...دی چشمانش را دي اشک توي تازه آن موقع بود حـ ـلقه هارارسالنیم به طرفش برگشت و ام خانپوران
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 ...مارستانیگفتن ستاره تو مدرسه حالش بد شده، بردنش ب...  زنگ زدنمارستانیاز ب _
 ... بر قلبش چنگ انداختی کسییگو! ؟...مارستانیب! ؟...ستاره

 ... باز کردموتی اش را با ر206 درب ی بدون معطلرارسالنیام
 ...! رسونمتونیمن م _
 مکث کرد و بعد یپوران خانم لحظات...  به راه افتادنی بدون آن که منتظر جواب پوران خانم شود به طرف ماشو

 ... روان شدرارسالنیبه دنبال ام
 پوران خانم مثل مته ي کردن هانی فنی فد،ی کشی میی ها النی ماشنی کرد و از بی می طور که رانندگهمان

 از نقاط ضعف بزرگ یکی را نیو ا... را نداشتی کردن کسهی وقت تحمل گرچیه...  اعصابشي رفت رویم
 ... دانستیخودش م

 !؟...آقا فرهاد کجاست _
 ... اش را با دستمال پاك کردینی خانم بپوران

 ...!تیمامور _
 که آقا فرهاد دی فهمی آمد بعدش می و بحث زن و شوهر نم جريهر وقت که صدا... زدي پوزخندرارسالنیام

 ...! استتیمامور
 ...!ستیخوبه خلبان ن _

 را درك کرده بود، چشمانش را به دستانش دوخته رارسالنی امزی و طعنه آمزی خانم که لحن تمسخر آمپوران
 ... کرد ادامه دادی همان طور که دنده را عوض مرارسالنیام... کردی مي دستش بازيبود و با دستمال تو

 ...!ستی ننجای دخترشم ایِضی که وقت مرهی چه پدرنیا _
 ... براق شدرارسالنیبه طرف ام...  خانم برافروخته شدپوران

 ...! داشته باشهی موضوع به شما ارتباطنی کنم ایفکر نم _
 ... به طرفش انداختی نگاهمی نرارسالنیام
 ...! مطمئنا به ستاره ربط دارهیول...دیبه من شا _

 ... خانم مشکوك نگاهش کردپوران
 !؟.. گفتهيزیمگه چ! ؟...چطور _
 ... خونسردانه جواب دادرارسالنیام
 ...! که باباش رو دوست نداره چونکه باباش دوسش ندارهنیبه جز ا...  نگفتی خاصزیچ _
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 ي پوران خانم انداخت که حاال دوباره با دستمال توي به چهره ی نگاهمی تمام شدن جمله اش، دوباره نبا
 ... کردی ميدستش باز

 نی چندی دختر هشت ساله باهیچرا ...  ربط دارهدی حتما به شما که مادرشی نداشته باشه، ولی به من ربطدیشا _
 !؟... بکنهيفکر

 ...پوران خانم به حرف آمد بعد یلحظات... نکردي پافشارگری هم درارسالنیام... پوران خانم سکوت بودجواب
 با هم میبزرگ که شد... می رو دوست داشتگهی هم دیاز بچگ... می و پسرعمه بودییمن و فرهاد دختر دا _

 ی که بچه دار نممیدی بعد از پنج سال فهمنکهیتا ا...  خوب بودزیتا چند سال اول همه چ... میازدواج کرد
 داد ی ممیفرهاد همه اش دلدار... بودم   داغون شدهیلیخ...  از منهمعلوم شد مشکل...  دنبال درمانمیرفت...میش

 يریعمه ام شروع کرد به بهانه گ...  حرفش نموندي روشتری سال بکی تا یول... ستی گفت براش مهم نیو م
 طالق ای دوباره ازدواج کنه و ي اجازه بددی باای... پدر بشهدی که نباهی گفت گناه پسر من چیم... خوادیکه نوه م

 ... کردتی ها به فرهاد هم سرايری بهانه گنی که انیتا ا...  شدمی نمی کدوم راضچیمن هم به ه... يریبگ
 ...دی کشیآه
من با همه ... رمی طالق بگای بدم که دوباره ازدواج کنه و تی رضادی باای و گفت ستادی روم اي روز علنا توهی _
 ی راههی زدم تا ی ميبه هر در... اون موقع واقعا درمونده بودم ... هاش، هنوز هم دوستش داشتمی نامهربوني
 ... کنمدایپ

 ... بر لبش نقش بستي کرد و لبخندیمکث
انقدر خوشحال بودم که حد ...  شدیباورم نم...  رفتمی ابرا راه مي ستاره رو باردارم انگار رودمی که فهميروز _

 دوران نی ترنیری تونم بگم شیبه صراحت م...  کرددای مون نجات پیزندگ...  طورنیفرهاد هم هم... نداشت
 ...ختی اومدن ستاره به هم رای از دنبعد زیاما همه چ... اما... بودمی مشترکمون، نه ماه بارداریزندگ

 را به وضوح شی لرزش صدارارسالنی دوباره شروع به حرف زدن کرد، امیوقت...  دادرونی را پر صدا بنفسش
 ...کرد یحس م

 ی شد بدتر می هم بزرگتر میهر چ...  دارهی قلبدی شدیی نارسامیدی اومدن ستاره، فهمایچند ماه بعد از دن _
 وجه حاضر نبودم چیمن هم به ه... باال بودیلی عملش خسکی بود، رکی کوچیلی هم چونکه خیاز طرف... شد

 شد ی ستاره بزرگتر میاما هر چ... ت ستاره رو دوست داشیلیخ...  خوب بودلیفرهاد اوا...خطرش رو قبول کنم
 ي آورد و بسترینفس کم م...  شدی که کبود مدی رسیی به جایوقت...  شدی اش هم باهاش بزرگتر ميماریب
اما ...هی از من فراردمی دیم... هی از خونه فراردمی دیم...  کالفه ستدمی فهمیم... شدی موونهیفرهاد د...  شدیم
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 پارسال اوضاع یوقت...ناراحته...  ستاره نگرانهي که برانی زاشتم به حساب ای رو ماش همه! ؟... چرادمیم فهینم
 ... فرهاد منفجر شدگهی قلب، دوندی پي انتظار براستی لي شد و اسمش رفت تومیستاره وخ

...  را به طرفش گرفتي دستمال کاغذي با دست چپش جعبه رارسالنی شدت گرفته بود و امشی اشک هاحاال
 ... برداشت و ادامه دادیکیپوران خانم 

 شب وسط دعواها به ام گفت من رو مقصر وضع ستاره هی که نیتا ا...  هاش شروع شديریدعواها و بهانه گ _
 گفت من یم...  کننی شه، و بچه رو سقط می مشخص مي دوران بارداري توی قلبییگفت نارسا...  دونهیم
 ی من به خاطر خودخواهگفت یم... ستاره رو نگه داشتمم،یه خاطر خودم، به خاطر حفط زندگ دونستم و بیم

 ...خودم ستاره رو بدبخت کرد
 ... به هق هق افتاده استهی که از شدت گردی دی مرارسالنی امحاال

...  خوردم که من خبر نداشتمی قسم میهرچ... کشتمی ستاره رو مي همون دوران بارداري تودی گفت بایم _
 شده، ماری بعد از تولد بدیشا...  نداده بودصیتشخ...  به من نگفته بوديزی خوردم که دکترم چی قسم میهر چ

 ... کردیباور نم
 :دی پرسی با لحن آرامرارسالنیام... ستی گری پوران خانم قطع شده بود و تنها ميصدا

 !؟...ي کردی سقطش میاگر خبر داشت! ؟...ی چیاگر خبر داشت _
 ... تکان دادنی خانم سرش را به شدت به طرفپوران

خدا رو ... دمی نفهمي دوران بارداري کنم که توی خدا رو شکر میول...ابن رو به فرهاد نگفتم... هرگز... نه _
اگر درسته که ... درسته مراقبت ازش سخته... ضهیدرسته ستاره مر...! ندادصی کنم که دکترش تشخیشکر م

...  دارممی زندگي که تويزی چي همه ه بازم ستاریول... کشمی از اون عذاب نکشم، کمتر از اون هم نمشتریب
 ... بکنمي خوب شدنش هر کاريحاضرم برا

 ... زدي لبخندرارسالنیام
 ...! به وجودت افتخار کنهدیستاره با _

 ... اشک ها لبخند زدانی خانم هم در مپوران
اون هم مثل فرهاد من رو مقصر بدونه که به ...  روز اونم من رو مقصر بدونههی که نی ترسم از ای مشهیهم _
 ... آوردماشیدن

 ... برگشترارسالنی آمده باشد، به طرف امادشی به ی که موضوع مهمیی گوناگهان
 !؟... دونهیمن رو مقصر م! ؟... گهی نميزی مورد چنیدر ا _
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 ... تکان دادنی نه به طرفي  سرش را به نشانهرارسالنیام
 ...! منشی پادی بي زاری که نمهی از دستت شاکشهیفقط هم... نه _

 ... همرارسالنیام... دی خانم خندپوران
دلت !؟...ي چرا انقدر ستاره رو دوست داردمی من هنوز که هنوزه هم نفهمیول...نگرانشم! ؟... کار کنمیخب چ _

 !؟... سوزهیبراش م
 دی پرسی بارها و بارها ازخودش مرارسالنی بود که امی سوالنیا...!  گذاشته بوديزی بد چي رو خانم دستپوران
اما مطمئن ... ردی گی که نسبت به ستاره دارد از کجا نشات می حسدی فهمیخودش هم نم...افتی ی نمیو جواب

 ...!ستیبود هر چه هست، ترحم ن
 ي تابلودنی گشت که با دی ميدنبال راه فرار... نداشت که بدهدی جوابیعنی...  بدهدی خواست جوابی نمدلش

 ... زدي ناخودآگاه لبخندیعتی شرمارستانیب
 ...!میدیرس... مارستانی از بنمیا _
 شد و به ادهی پوران خانم پن،یبه محض توقف ماش... بودی پرت کردن حواس پوران خانم کافي همان براو

 ... هم نشدرارسالنی منتظر آمدن امیحت...دی دويطرف درب ورود
 
 را تند کرد، آخرش هم شیهر چقدر هم که قدم ها...  را زد و به دنبال پوران خانم روان شدموتی ررارسالنیام

 را به دنبال پوران خانم گرداند و او را شی چشم هاد،ی رسرشی پذي رو به رویوقت... نتوانست به او برسد
 ...افتین

 !؟...دی داریانی کي به اسم ستاره يماریب... انم خدیببخش... سالم _
 ... اش درآوردیی جلوي برگه هاي سرش را از توزن
 !؟... بودهیمشکلشون چ _
 ... جانی مدرسه حالش به هم خورده آوردنش اي امروز تونکهیمثل ا...  دارهی قلبیینارسا _

 ... را فشردبوردی کي رودی چند کلزن
 ... سمت راستي راه رويانتها...  دوميطبقه ... ن هستژهی ويبخش مراقبت ها _
 !؟...مگر ستاره چه شده بود! ؟...ژهی ويمراقبت ها...  احساس کرد سرش به دوران افتادرارسالنیام

قلبش به ... مودی زمان ممکن پله ها را به سمت باال پنیدر کمتر...تحمل صبر کردن نداشت... پر بودآسانسور
چند ! ؟... ستارهي اش برای نگرانای دانست به خاطر باال آمدن از پله ها بود و یخودش هم نم...  زدیشدت م
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 که قلبش ي بارنیآخر... طور نزده بود  آنی کسيقلبش برا....  آن طور نگران نشده بودی کسيوقت بود برا
 خواست به آن یحاال نم... نه... د که بويروز...  بود کهيروز...  بود را به خاطر داشتدهی کوبیآن طور از نگران

چرا که ... اش بازگرددی قسمت زندگنی خواست به آن بدتریدلش نم... حاال وقتش نبود... نه...روز فکر کند
 يجود...  شدیستاره خوب م...  شدی خوب مدیستاره با...  شدی منی بدتردیامروز نبا... دامروز مثل آن روز نبو

 و دی کشی سرك مرارسالنی املی وساي گشت و توی برمدیبا... گشتیخانه برم شد و ی خوب مدیاَبوتش با
 ... کردی اش میعصبان
 ... شدی مشهی اَبوتش مثل هميجود...  شدی خوب مستاره
قدم ...  که مشغول حرف زدن با دکتر بوددی راهرو پوران خانم را ديدر انتها...  را به طرف راست چرخاندسرش

 .. را تند کردشیها
 ي صدا به حرف های کرد و بی را با دستمال پاك مشی که اشک هادی تر که شد، پوران خانم را دکینزد

 ... دادی گوش مانسالیدکترم
 يحاال صدا...  تر شدکینزد... آرامش گرفته بود، دوباره به تپش افتادی اندکنی که بعد از آن همه تلققلبش

 ...دی شنیدکتر را م
 هاش حالش به هم دنیامروز هم به خاطر دو... ستی اصال براش خوب نتیعال کنم،فی مدیباز هم تاک _

 ی تر مي قلب ضروروندی بشه، پشتریهر چقدر که تعداد حمله ها ب... ستی نی خوبطیدخترتون در شرا... خورده
 ...دی مراقبش باشیلی خدی نشده، بادای پی انتظاره و هنوز مورد مناسبستی لي که توییاز اون جا... شه
 ...رارسالنی به امیبعد هم نگاه...  به پوران خانم کردینگاه...  مکث کردیکم
پس ...رتریممکنه هم د...گهی سال دکیممکنه ... گهی ماه دکیممکنه ...  بشهدایممکنه فردا مورد مناسب پ _

 ... خواهد بودشتری درمان بي شانسش براد،ی مواظبش باششتریهرچه ب
 ... شده بودرهی دکتر خی خالي نشسته بود و به جامکتی نيرو رارسالنی بعد امیلحظات

* * * * * * * 
 ي قرار بود تا فردا تواطی احتياما برا...  برگشته بودي ستاره به حالت عادتی شد که وضعی می ساعتکی
 ... و تحت نظر باشدمارستانیب

 در دیپوران خانم را د...  درب اتاق ستاره را باز کرديال...  چلو کباب وارد بخش شدي با پرس هارارسالنیام
 گونه گرشی صورتش قرار داده بود و با دست دي که کنار تخـ ـت ستاره نشسته بود و دست ستاره را رویحال
 ... کردی ستاره را نـ ـوازش مي
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دست ...ذاشت غذاها را هم کنارش گي سهیک...  نشستمکتی نيدر را بست و رو... کِش آمدي به لبخندلبش
 ... هم قرار دادي ـنه اش قالب کرد و چشمانش را روـی سي را روشیها

 سهیچشمش به ک... نشسته به خواب رفته بودرارسالنیام...  شدکی نزدمکتیبه ن...  خانم از اتاق خارج شدپوران
 در رارسالنیدوباره به صورت ام...ستی چي محتواسهی کباب مشخص بود که کياز بو...  افتادمکتی ني روي

وجودش باشد که خودش را آن   مثل او آن قدر احساس دري کرد پسری وقت فکر نمچیه...  شدرهیخواب خ
 ... رفتکتری نزدیکم...  با آنها نداشتی نسبتچیآن هم او که ه... طور معطل او و دخترش کند

نه ... ی اصلرارسالنیام...  اشیخودِ واقع...  بوديگریاصال انگار کسِ د...  در خواب چقدر معصومانه بودصورتش
 نگاه سردش را یوقت...  چشمانش بسته بودیوقت... ی تفاوتینقاب ب...  زدی که نقاب بر چهره میرارسالنیآن ام

 ی آدم نمنیاز ا... دی ترسی آدم نمنی خانم از اورانپ...! نگاه تلخش را، صورتش چقدر معصومانه بود... دی دینم
... ی بود و خالی که نگاهش تهدی ترسی ميپوران خانم از پسر... که نگذارد دخترش دوست او باشد دیترس

 توانست یبه وضوح م...  پسرنیاما ا...  آزار دهندهشهیو لحن صحبتش هم...  تفاوتیچهره اش سخت بود و ب
 ... بر دلش نشستهرارسالنی امنیاحساس کند که ا

 ی چهره اش واقعا مهربان مگری شد دی ابروانش از هم باز مياگر گره ...بود در هم گره خورده ی اندکابروانش
آخرش هم آن حس ... مردد بود... ابروها را از هم باز کندي هی داد تا دست ببرد و گری قلقلکش میحس... شد

 ... شدروزیناخوانده بر عقلش پ
 

 به خودش آمد و دستش را پس رارسالنی بود که با تکان امدهی رسرارسالنی صورت امیکی تا نزدانگشتانش
 ... کردشی شود، صداداری کامال برارسالنیقبل از آن که ام... دیکش
 !؟...يدی توحيآقا!؟...يدی توحيآقا _

... زمان و مکان را گم کرده بود...  صورت پوران خانم متعجب شددنیاز د... باز شدندرارسالنی امچشمان
 بر یدست... افتی را درتشی در رفت آمد، موقعي و پرستارهامارستانی بدنیبا د... نگاهش را در اطراف گرداند

 ...دیصورتش کش
 ...نی از اشتری بگهید... دیخسته شد... دیدی زحمت کشیلیخ _
 ... حرفشي آمد تورارسالنیام
 !؟...دارهیستاره ب _

 ... جمله اش را خوردي هیبق...  پوران خانم باز مانددهان
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 ...آره _
 !؟...نمشی تونم ببیم _
 ... آشنا شده بودرارسالنیانگار امروز تازه با ام! ؟... نهدی توانست بگوی پوران خانم مو
 ...نتتونی خواد ببی زنه که می مدام غُر ممارستان،ی بدی شما هم اومددی که فهمیستاره از وقت... البته _
 ... بلند شدشی از جارارسالنیام
 ...رمیرفته بودم شام بگ _
 ... اشاره کردمکتی ني روي سهی کبه
 ...دیدیزحمت کش _
 !؟...دیبه آقا فرهاد خبر نداد...  ستفهیوظ _

 ... تکان دادنی نه به طرفي خانم سرش را به نشانه پوران
 ...دوباره...  خودشي ره تویدوباره م...  شهی دونم بفهمه وضعش بدتر میم _

از نظر او ...  پوران خانم را درك کرده بودیامروز تازه کم...  تکان دادي سررارسالنیام...  را قطع کردحرفش
اما در ... بودنی قابل تحسرارسالنی امي باز هم براش،ی ها و دعواهایبا تمام بداخالق... پوران خانم واقعا مادر بود

 و دی پرسيزی نه او چگرید...! را پدر بخواندي پدرنی چننست توایاصال نم...  کردیمورد آقا فرهاد اوضاع فرق م
 ...به طرف در اتاق رفت و وارد شد...  گفتيزینه پوران خانم چ

 ...دی ستاره را شني را که بست صدادر
 !؟...ومدیارسالن ن... مامان _
 ...دی خنددنشیستاره به محض د...  شدکی به تخـ ـت نزدرارسالنیام
 !؟...ياومد _
 ـنه ـی که به سیی هامی و سژنی تخـ ـت، با ماسک اکسي ستاره رودنیدلش از د...  تکان دادي سررارسالنیام

 ییبوق ها...!  دوست داشتبی را عجي مقطع دستگاه کناري بوق هايو صدا...اش وصل شده بود، به درد آمد
 تخـ ي باز روي که حاال با موهایت اُبويجود...  دادی اَبوتش مي جودي قلب خسته و کوچولودنیکه خبر از تپ
 به دست چپش یسرم... اَبوتش بودي بسته نشده، باز هم جودي فرفري با همان موهایول...  بوددهیـت دراز کش

 ستاره اش را سوراخ فی که دست ظریسوزن...  بودرارسالنی اعصاب امي روبیو سوزن سرم عج...وصل بود
 ...کرده بود

 ... تخـ ـت نشستي لبه يرو
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 !؟...ي اومدریچرا انقدر د _
 : گذاشت گفتی دهان ستاره مي را روژنی که ماسک اکسی در حالرارسالنیام
 ...ماسکتو بزار_

 ...دیخند... دوباره ماسک را کنار زدستاره
 ... خوام حرف بزنمیم...  خوامینم _
 خی توبی کرد با لحنیسع... بار دستش را برنداشتنیاما ا...  صورتش برگرداندي دوباره ماسک را رورارسالنیام

 ...گر حرف بزند
 !؟...ي بود کردي چه کارنیا _

 ... صورتش کنار بزندي کرد ماسک را از روی سعستاره
 ...! شنومی می هم بگي طورنیهم...  خوادینم _

 ي توانست لب های ماسک هم مری از زرارسالنیام...  مخالفت باال انداختي شانه اش را به نشانه ستاره
 ...ندی اش را ببدهیبرچ

 ... دستش را با اکراه برداشتت،ی ستاره را نداشت مخصوصا در آن وضعیکه طاقت نارحت هم او
 ... دلخور بودشی پیانگار نه انگار که تا لحظات...  به خنده کِش آمدشی ماسک را برداشت و دوباره لب هاستاره

 ...!چون دوست داشتم _
 کرد یدر عوض سع...  گرفت تا نخندندی را مشی لب هايبه زور جلو...  باال رفترارسالنی اميابروها
 شی از هم باز شد و لب هاشیابروها...  نکردنديروی کدام از فرمانش پچیاما ه...  را در هم گره دهدشیابروها

 ي حال و هوادی فهمیو م  شدی مری شان شدنی با دشهی که ستاره همی نابياز همان خنده ها...دیخند
 ...! ستی آفتابرارسالنیام
 !؟... چه طرز حرف زدنهنیا! ؟...هی اغهی چه صگهیدوست داشتم د... چشمم روشن _

 ...دی باز هم خندستاره
 ي بازی مدرسه وسطي بار با بچه هاهی آرزوم بود شهیهم...گهیخب دوست داشتم د...  گمیدروغ که نم _

 ...!کنم
 ...اما ستاره باز هم با خنده ادامه داد... فشرده شدرارسالنی امقلب

 ینم...  به جاش اومدگهی خانم دهی بود، ومدهی مون نیامروز مرب...  زاشتی ورزشمون نمی وقت مربچی هیول _
 ...يمنم رفتم باز... دونست
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 را رارسالنی دل امشی دانست که چطور با حرف هایو نم...دی خندزی دهانش قرار داد و ري را جلوشی هادست
 دیاما با...  گذاشت حرف بزندی که نميجور...  را بسته بودرارسالنی امي راه گلويبغض بد... کشدیبه آتش م

 از آن شتریاگر ب...  گرفتی قدرت من از آشتریاگر بغضش ب... يزیهر چ...  گفتی ميزی چدیبا...  زدیحرف م
 را که ستنیگر...  کردی خفه اش مای و ستی گری مدی باای گرید...  آمدی از پسش برنمگرید...  شدی مریگلوگ

 ی شد، خفه کردنش هم سخت تر میبزرگتر که م...  کردی حاال خفه اش منی همدیپس با... فراموش کرده بود
 ...شد
 ی شیمجبور م...  جانی ايای بی شیمجبور م! ؟... شهی حالت بد م،ي بدوي جورنی اگر ای دونستیمگه نم _

 !؟...یآمپول بزن
 ... باز هم با خنده جواب دادستاره

 ...! دونستمیم... چرا _
 : لرزان و سست گفتییبا صدا...  داد و گفترونی نفسش را برارسالنیام
 !؟...ي بازیچرا رفت! ؟...پس چرا _
 یوقت. .. زاشتنی وقت نمچیه...  شدی وقت نمچیه...  دوست داشتمشهیهم...!  که دوست داشتمنی ايبرا _

 ...ي شه، رفتم بازی مدمیامروز د
 ... ادامه دادجانی را برهم کوفت و با هشی هادست

 هی... دوبار هم توپ رو گرفتم بچه ها رو آوردم تو... ی دونینم...  دادفی چقدر کِی دونینم...  ارسالنيوا _
 ...بارم نسوختم

 یدر خود فرو م...  شدی خورد مرارسالنی کرد و امی مفی تعررارسالنی امي اش را براي بازجانی با هستاره
 ... آمدیدلش به درد م.. رفت

باالخره ...اشکال نداره که به خاطرش به ام آمپول بزنن...  کنمي بازی بار وسطهی آرزوم بود که شهیهم _
 ... کردمي بازیوسط

باالخره دلش را به گرفتن .. . کردی ستاره مقاومت مدنی در آغـ ـوش کشي برالشی به شدت با مراسرسالنیام
 ... را نـ ـوازش کردشیدست کوچک ستاره را در دست گرفت و با شصتش، رو... کردیدست ستاره راض

 ...دی گرفته پرسیی صدابا
 !؟...ي داریی چه آرزوگهید _

 ...دی دوباره خندستاره
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 ...نمی رو ببایدوست دارم در _
 !؟...نیهم _
 شم ی خوب میمن کِ... برمتی مي خوب شدی گه وقتیم...  گه بعدای مشهی مامان همیول...نیهم _

 !؟...ارسالن
دخترك کوچک، آنقدر ... شد انگاری کرد قورتش دهد، بزرگتر می میهرچه سع...  کردی نمشی رهای لعنتبغض

 ...! دور و درازش حساب نکرده بودي خوب شدنش را جزو آرزوهای داشت که حتنانیبه خوب شدنش اطم
 ...!ی شیزودِ زود خوب م.. .زود _
 !؟...نمی ببای دري بریبعدش منو م _
 ... سرش را تکان دادرارسالنیام
 ... برمتیم... آره _
 !؟...قول _
 ...قول _
و ... بود و برگشته بوددهی را دای رفته بود شمال و دررارسالن،یانگار با همان قول گرفتن از ام... دی از ته دل خندو
 ... ستاره به خودش آمديبا صدا... فکر کرد که چقدر خوش کردن دل او ساده استرارسالنیام
 !؟...يدیبه اش رس! ؟...ی داشتیی چه آرزويتو بچه که بود _
 ...شدم... مـ ـستقل بشم...شدم...  خواست مهندس بشمیدلم م _
 !؟...يدی آرزوهات رسي به همه یعنی _

 که با دستش ی خواند و پسرکی که می دور و دراز دخترکریکه با نقش بستن تصو... بلهدی باز شد تا بگودهانش
 ... تکان دادنی نه به طرفيسرش را به نشانه ...  شد و دهانش را بستمانی زد، پشی ملونیو
 ... بزنملونی خواست وی دلم میاز بچگ... نه _
 !؟...يپس چرا نزد _
 ... زاشتینم... بابام دوست نداشت _

 ... دلخور نگاهش کردستاره
 امروز ی کنم، ولي بازیمامانم دوست نداشت وسط...ومدمی من میول...  توشی پامی زاشت بیمامان منم نم _
 ...! کردميباز
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با ... مارتی قلب کوچک بنیبا هم...  منمارِی کوچکِ بيستاره ...  که تودی خواست بگوی دلش مرارسالنی امو
از ... ی تر هستي قو،يدی توحرارسالنیاز ام...  نه، از منای تپد ی مگری دي قهی دو دقی دانی که نمی قلبنیهم

 ...یمن با عرضه تر هست
 ... زنهی قشنگ میلیخ...  من دارهي از دوستایکی! ؟...ی زنیچرا حاال نم! ؟...ي خری نملونیخب چرا حاال و _

 ... کوچکش گرفتي را با دست هارارسالنی امدست
 !؟...ي خریم _
 ... که اصال متوجه سوال ستاره نشده بودی تکان داد در حالي تنها سررارسالنیام
 کرد که ی مهی خودش را توجشهی که همنی رغم ایعل...! ترسو بودکی شهیاو هم...  گفتی راست مي هددیشا

 دانست از خطر یم...  دانست که ترسو بودیتنها به خاطر احترام به بزرگتر بله چشم گو شده بود، خودش م
 ...شهی همدی هراسی کردن مسکیاز ر... دی ترسیکردن م

 ...!او ترسو بود...  بودي با هدحق
 رفتن و نرفتن نیب... پا و آن پا کردنی ای کمرارسالنیام... خواندی مبل لم داده بود و روزنامه مي رویحاج «

 ... زد و جلو رفتایبه در داده بود، دلش را ي که به هدی قوليادآوریاما با ... مردد بود
 !؟... باهاتون حرف بزنمقهی شه چند دقیم _

و ...  تکان دادي کرد و سررارسالنی امي به سر تا پاینگاه...  آوردرونی روزنامه بي سرش را از تویحاج
 فکر کرد مگر تکان داد زبانش چقدر سخت و طاقت فرساست که حاضر بود سرش را تکان دهد اما رارسالنیام
 طور قدرتش را به رخ نی ات خواسیانگار دلش م...  بودی حاجي شهی کار همنیو ا...!  کلمه حرف نزندکی

 ...بکشد
 ... دی کشقی نفس عمکی... آب دهانش را قورت داد...  نشسترارسالنیام
 ... حرف بزنمنی که صبح گفتی خواستم راجع به موضوعیم _

 ... را دوباره متزلزل کردرارسالنی اميش به دست آمده  حرکتش آرامنیو هم... باال رفتی حاجيابروها
 ... شنومیم _
 ... بگم آخهيچطور...  منیعنی...يهد... خواستم بگم کهیم...  خواستم بگمیم _

 ... سر رفته بود حرفش را قطع کردرارسالنی امي که حوصله اش از تته پته کردن هایحاج
 ...!درست حرف بزن بچه _
 ... کرده بود، همان بچه را چنگ زددای پيزیر با آن جمله دست آو که انگارارسالنیام
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 ...!می خواستم بگم ما هنوز بچه ایم...گهی دنیهم _
 ي ادامه ي برارارسالنی بود تا امیو همان کاف... گرفتتی از عصبانینگاهش رنگ...  درهم رفتی حاجيابروها

 ...حرفش مجبور شود نگاهش را بدزدد
 ...!دی برنامه رو عقب بندازنی مدت اهی... نیاگه اجازه بد _
 !؟...مثال چه مدت _

 ...اما باز هم ادامه داد...  کردی را حس می سرشار از حرص و تمسخر حاجلحن
 ... سه سالایدو  _

 ...و بعدش... دی را شنی پوزخند حاجيصدا
 ...! دمیاجازه نم... رینخ _

انگار نه انگار که او ...  نگاه کردید کرد و ناباورانه به حاج سرش را بلنرارسالنیام...  خش خش روزنامهيصدا
...  گرفته بوددهی را نادرارسالنیاصال وجود ام...!  باشد، سرگرم مطالعه بوددهی شنيزی چی زده باشد و حاجیحرف

 رارسالنیو ام... افتادی مرارسالنی امادی به ازیکارها و ن مثل تمام آن نوزده سال که تنها به هنگام... شهیمثل هم
 بود که رارسالنی امشهیهم...  زدی حرف آخر را می حاجشهیهم...  زدی و دم نمدی دی مشهیهم! ؟...چه کرده بود

 ...! گفت چشمیم
 را از کجا آورد و چه طور به خودش یآن همه جسارت و گستاخ! ؟...چه طور شد! ؟... چه شددی هم نفهمخودش

 ... بکشدی حاجي دست هاانیماجازه داد روزنامه را از 
با آن هم لجام ...  کردند که با آن همه خشمی مي فرمان برداری چشمانش از چه کسدی هم نفهمخودش

 ... کردی نگاه مرهی خرهی خ،ی از شکستن ابهت و احترام حاجی شرمی و با آن همه بیختگیگس
 ... همان طور در هوا خشک شده بودی حاجي هادست

 ي از ناباوری با رنگيگریو د...جانی و هی ماالمال از گستاخیکی... مانده بودندگریکدیبه  رهی جفت چشم خدو
 ... بعدترش خشمیو کم... بعد حرصیکم... اول

 ... زدي کرد و رنگش به قرمزتی از نگاه به چهره اش هم سرای که خشم حاجدی دی مرارسالنی امو
 !؟...ي کردیتو چه غلط _

او ...  نشستی عقب مدینبا...  اما عقب ننشستدی لرزیکم... اما سست نشددیلرز...دی لرزی حاجادی از فردلش
 ...ستی کرد که ترسو نی ثابت مي به هددیبا
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 شی اش صدای بار در طول نوزده سال زندگنی اوليبرا... بارنی اوليبرا... دیای دربشی بود تا صدای همان کافو
 ...حتما... چشم...  از بلهری به غی بار با کلماتنیا... درآمد

 ...! کردمی مدی باشی وقت پیلی که خيکار _
 ... به سالن آمده بودندی حاجادی فري صدادنی مادر و اَسما دوخت که با شني دهی را به چشمان ترسنگاهش

 ... شمرده شمرده حرف زدو
 ...! کنمینم...ازدواج... حاال...من _

 ...تادسیا...دی مبل کوبي روزنامه را رویحاج
 ...!ی کنی مجایتو ب _
 ... بودی کافی کردن حاجی آتشيو همان برا... زدي پوزخندرارسالنیام
مغازه ات رو ... تو که خونه ات آماده ست...  رو نداشته باشهطشی خوام ازدواج کنم که شرای گه نمی میکی _

 !؟... چه مرگتهگهید...  کنمی که درست متمیسرباز...  زنمیهم به نامت م
 ... هم باال رفترارسالنی اميصدا

 ...ستمی خودم باي پاي خوام روی که منهیمرگِ من ا _
 : آورد گفتی را در مرارسالنی امي که ادایدر حال...دیچی در خانه پی پر از حرص حاجي خنده يصدا

 ... داشته باشنیطی شرانی مردم از خداشونه همچيبچه ها... بدبخت....! ستمی خودم باي پايرو _
 ... کردی پرتاسف به حاجینگاه...  زدي پوزخندرارسالنیام
 ...! تواميمن بچه ...! ستمی مردم نيمن بچه ...نهی همقایموضوع دق_

 ... تکان دادنی را به طرفسرش
 ...!ی حاجی کنی فراموش مشهی که همهی همون موضوعقای دقنیا _
چونکه فراموش ! ؟... زنمی دارم خونه و مغازه رو به نامت می کنم تو بچه امیپس حتما چونکه فراموش م...اِ _
 !؟... کنمی رو درست متی دارم سربازی کنم بچه امیم
 ... حرفشانی مدی دورارسالنیام
 ...! خوامی می که من چدی فکر کندیبا! ؟...ناستیمگه به ا _

 غیاما در... ندی در جنس نگاهش ببيرییتغ... ندی ببی در رنگ نگاه حاجيریی حرف ها، تغنی داشت بعد از اانتظار
 ...!لونی اپسکیاز 
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 که من نهیمهم ا...  به صالحت نباشهي خوای که ميزی چدیشا...! ي خوای می که تو چستی ننیمهم ا _
 ...! خوامیصالحت رو م

 ي خواسته هاي هادنی زور گفتن ها و با پتک بر سر کوبي نبود برایحی صالح خواستن، توجنی اایآ!؟...صالح
 !؟...خودش

 ... بر سنگ بوددنی کوبخی مثل میحرف زدن با حاج...  نداشتدهیفا... نه
 ... دادرونی را پرصدا بنفسش

 ...من هنوز بچه ام...ستمی خودم باي پاي رودیمن اول با_
 ... کردرارسالنی را نثار اميزیرآمی نگاه تحقیحاج

 نی زمری تازه پشت لبت سبز شده بود دختر مردمو تو زی که وقتییتو! ؟...تو!؟...يتو بچه ا...! من بچه ام _
 ... کهيخفت کرد

 ... که به اَسما افتاد، حرفش را خوردنگاهش
 ...اَستغفراهللا _

 ... برگرداند و به طرف تلفن رفترراسالنی را از امشی پنداشت، روی که انگار بحث را تمام شده می در حالبعد
 ... کنمی می زنم به عموت ، قرار آخر هفته رو قطعی االن زنگ منیهم _
خودش هم ... تمام بودزی همه چگری آمد دیاگر حاال کوتاه م...  فرصت آخر استنی دانست که ای مرارسالنیام
 قول را ای! ؟... داده بودي که به هدیتنها به خاطر قول! ؟... اش چه بودي آن همه پافشارلی واقعا دلدی فهمینم

 !؟... بستی را مشی دست و پاشهی که همییها ها و احترام ها و مرزمی شکستن تمام حريه بود برابهانه کرد
 ...ی حاجنیبب _

 ...سست نشد... دی نلرزرارسالنی بار امنیاما ا...  به طرفش برگشتیحاج
 نی اي وقت توچیمن ه... طمع نکردمی وقت به دختر کسچیمن ه... رو خفت نکردمی وقت کسچیمن ه _

 اهی ساهی سای رو زی همه چن،انقدری خودتون غرقي دهی افکار پوسيشماها انقدر تو... نیشماها بود... عوالم نبودم
 فرق کمک کردن رو با خفت کردن دیتون ینم...دی رو بفهمییزای چنی چندی تونیکه نم...دی سفدی سفای د،ینی بیم

 ...یذهن و فکرت مسمومه حاج...ي گردی گناه و کفر م رد ازهی دنبال ،ي و هر کاريزی هر چيشما تو...دیبفهم
 ... شنودی حرف ها را از دهان پسرش منی شد ایباورش نم...  شدی منیی به شدت باال و پای حاجي ـنه ـیس
 که برام نیمن از ا...  متنفرمنایمن از ا...  روی لعنتي زرگرينه اون مغازه ...  خوامیمن نه پولِ تو رو م _

 ... متنفرميری بگمیتصم
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 ... را چنگ زددی تپی آن مری که قلبش زییو جا...  ـنه اش قرار گرفتـی سي روی حاجدست
 ...!ستمی تو ني برده گهید... من _

 ...ستی رو به راه نی که حالِ حاجدی دیمنصوره خانم م...  خم شدی حاجقامت
 ... دادی رحمانه ادامه می انگار و بدی دی را نمیاصال حاج...دی دی نمزی چچی هرارسالنی امو
... ی کنلی رو به من تحميزی چی تونینم...ی به من زور بگی تونی نمگهید... مردرارسالنی اون امگهید _

 بگم نیی مثل گاو سرمو بندازم پای بگی که هر چستمی بچه نگهیمن د...! ستمیمن بچه ن... ی گیراست م
 ...چشم

 ...رمی گی ممی خودم تصمي برانوزده سالمه و خودم...رارسالنمیام... من
 ... را برگرداند و به طرف اتاقش به راه افتادشیرو
 !؟... شدیچ... یخدا مرگم بده حاج _
 ... انگار به همراه شکستن گلدانی افتادن کسي صداو

 سرزنش ی را زبانرارسالنیام...  کردی مهیمنصوره خانم گر...  برده بودندژهی وي را به بخش مراقبت هایحاج
 بود و ستادهی اياَسما مظلومانه گوشه ا... بودی کافرارسالنی امي برازشی کرد، اما همان نگاه سرزنش آمینم

 ...دی کشیدماغش را باال م
 ... با حاج محمود نبودرارسالنی امي بگو مگوانی زد و هنوز در جری فتاح نگران قدم معمو

 ...!لش خوب بودداداش که صبح حا! ؟...ي دفعه اهی شد یآخه چ _
 ... پرسدی و معلوم نبود از که مدی پرسی سوال را منی بار اکی قهی رفت و هر چند دقی مراه
 ... داد و نه منصوره خانمی می جوابرارسالنی امنه
 ی را مشت کرده بود و انگشتانش در گوشت دستش فرو رفته بود و خودش نمشی دست هارارسالنیام

 یاما در کمال تعجب م... اما...  بوددهی ترسیحت...  بودیعصب...ناراحت بود... ن بودنگرا...  کردیحس نم...دیفهم
باالخره ...  حرفش را زده بودخره که بعد از آن همه سال باالنی نبود از امانیپش...! ستی نمانی که پشدید

 ی شد خودش را نمی کم می تار مو از سر حاجکی ی دانست اگر حتیاما م...  کرده بودیخودش را خال
 ...!دیبخش

 مـ ـستقل شود و بعد ی خواست کمیدرست است دلش م...!  نداشتی مشکلي که خودش با ازدواج با هداو
 ...! بود انگاری راضی بار اول بود که ته دل خودش به زور گفتن حاجياما برا... ازدواج کند



طعم شیرین رمان                                                 روي خط صفر              رمان   

@donyayroman 123 

 به ایو ! ؟...يتنها به خاطر هد... ه خرج داده بودلجاجت ب...  کرده بوديچرا آن طور پافشار!؟... چه شده بودپس
 به عمد و ی که حاجیتیبه خاطر شخص...!  شدی سرکوب مشهی که هميبه خاطر غرور! ؟...خاطر خودش بود

 !؟...دشی کوبی برد و می سوالش مری عمد زریغ
 باعث نیاما ا...  کردی میاحساس سبک...  آنها ،سبک شده بودي دانست که با همه یفقط م...  دانستینم
 ...دی بخشی آمد خودش را هرگز نمی می بر سر حاجیی بالنیاگر کوچکتر...  شد عذاب وجدان نداشته باشدینم

* * * * * * * 
 ژهی وي را در بخش مراقبت های قرار بود تا فردا حاجاطی احتياما برا...  بود که خطر رفع شده بودی ساعتمین

 وصل شده ی حاجي ـنه ـی شد که به سرهی خیی هامیبه س...  بودستادهی اشهی شيلو جرارسالنیام... نگه دارند
 که آرام باال و ي ـنه اـیبه س...  کرده بودخ که دستش را سورایبه سرم...  دهانشي روژنیبه ماسک اکس... بود
به ...ی زندگ داشت واتی نشان از حشی مقطع بوق هاي که لرزان بودنش، صدایبه نوار قلب...  شدی منییپا

 ...!شی کردن هانی فنی خواهر کوچکش و في دهی ترسيبه چشم ها...  مادرشياشک ها
 ممکن ی شد که بر سر حاجی مییاگر او باعث بال! ؟... آمد چهی می بر سر حاجییاگر بال...!  به درد آمدقلبش
 !؟... چهد،یایبود ب

 ،یبه خودش قول داد به محض بهبود حاج... همان جا به خودش قول داد...!  خارج از حد تحملش بودنیا... نه
 ... دهدتی رضايبه نامزد

* * * * * * * 
...  رفتندی آمدند و می مادتی عي و آشنا برالی را مرخص کرده بودند و از صبح دسته دسته دوست و فامیحاج
عمو فتاح با آن ...!  عمو فتاح بودي از همه جالب تر بود، واکنش هاسالنراری امي که برايزی آن چانی منیدر ا

 لحظه هم حاضر نبود برادر کوچکترش را کی...!  گشتیهمه دبدبه و کبکبه، مثل پروانه به دور حاج محمود م
 ...! بوددهی وقت از او ندچی هرارسالنی بود که امیی همان رونیو ا...تنها بگذارد

 ...!یمهربان
 زد و نه ی می شان حرفياما نه خودش در مورد دعوا...  کرده بوددای روز گذشته بود و حاج محمود بهبود پدو

 ... اَسمایمنصوره خانم و نه حت
 ... وارد شد،ی گفتن حاجدیی بفرمايبا صدا...  کوتاه بر در نواختي چند تقه رارسالنیام

با ...  در دست داشتیکا پشتش قرار داشت و کتابدو مت...  بوددهی اش دراز کشی تخـ ـت سلطنتي رویحاج
 ... دوخترارسالنینگاهش را به ام... کتابش را بسترارسالنی امدنید
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 پروا یب...  تواند گستاخ باشدی بود چقدر مدهی که تازه فهميپسر...  که انگار تازه شناخته بودشي پسربه
 ...! شرمی بی حت،ی از نظر حاجایو ...باشد

 ... بوددای در نگاهش هوي از دلخوريانگار رد... یول...دی فهمی را نمیاه حاج نگرارسالنیام
 ... جلوتر رفتراسالنیام
 ... خواستم باهاتون حرف بزنمیم _

 نیاما ا!؟... باز هم فکر کرد مگر چرخاندن زبانش چقدر زحمت داشتراسالنیو ام... تکان دادي تنها سریحاج
 ...! شکسته بودی طلسم بردگگرید...! و نه سست شد... دینه لرز...  نه هول شدزهای چنیبار با ا

 ... دادرونی را بنفسش
 ...! شرطکیاما به ... من حاضرم حرفتون رو قبول کنم _

 ... گرفتتی از رضای رنگی حاجنگاه
 !؟... کنمی مای که گفتم برات مهیطیعالوه بر او شرا _
 ...!بله _
 ...! شنومیم... بگو...خب _
 ... کردی مکثرارسالنیام
 نشی بفرستنی خوام به ام قول بدیم...  وقت دانشگاه رفتنه اشهگهیچهار سال د...اَسما تازه چهارده سالشه _

 ...!دانشگاه
 ... کردی پفیحاج

 !؟.. خوره آخهیدانشگاه به چه دردش م _
 !؟... ستی حاجي هم جزو همان صالح خواستن هانی فکر کرد نکند اراسالنی امو

 ... زديپوزخند
 یپر از ب... چشمانش پر از اعتماد به نفس بود...! دوخترارسالنی نگاهش را به چشمان مصمم امیحاج
 ...یو پر از غرور جوان...ییپروا

با ...  بوددهیبا آن که از دستش رنج... دی پسندی مشتری را برارسالنی امنی کرد که ای به خودش اعتراف مدیبا
 ...!مرد شده بود...  بزرگ شده بودرارسالنشیام... دشی پسندی مشتریاما ب...که دلخور بودآن 

 یچشمانش برق م...  مصمم بودشیپسر رو به رو! ؟... درخواستشرشی توانست بکند به جز پذی چه کار مو
 ...!مرد شده بود...! بزرگ شده بود...!زد
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 :دیو همان باعث شد تا بدون تعلل بگو...!گ شده بود آنقدر بزری کِرارسالنشی با خودش فکر کرد امو
 ...!باشه _

... دیای آنقدر راحت کوتاه بی کرد که حاجیاصال فکرش را نم...  از شدت تعجب باال رفترارسالنی اميابروها
 ی که افتاد، علی رغم تمام اتفاقاتی علی حاجیوتا چهار سال بعد وقت!؟... بودی قلبي از اثرات سکته نی ایعنی

 فرستادن اَسما ماند، آن موقع بود که شگاه به داني قولش براي را طرد کرده بود رورارسالنیرغم آن که ام
 ...! را درست نشناختهی حاجدی فکر کرد شارارسالنیام
 !؟...دی حرفتون نزنری زدی دیقول م!؟...دی دیقول م _

 زینگاهش لبر...  پر از رنجش بودی که نگاه در نگاهش نبود، چراي از دلخوري بار ردنیا...  نگاهش کردیحاج
 ... بودياز دلخور

...  قولم بمونمي وجودم هست که روي توی هنوز انقدر مردونگیول... به قول تو فکرم مسموم باشهدیشا _
 ...!یطیتحت هر شرا

خجالت . ..دی تهِ دلش خجالت هم کشیحت... انتظار آن همه نرمش را نداشت...  به وضوح جا خوردراسالنیام
 ... کرده بودی که نثار حاجیی به خاطر حرف هادیکش
 ...من معذرت... من _

 ...  حرفش را قطع کردیحاج
 !؟... هماهنگ کنمي بعدي هفته ي پنج شنبه يپس با عموت برا _

 ...! هم ندادی معذرت خواهي به او اجازه یحت! ؟... بودی قبلی همان حاجنیا...  متعجب شدرارسالنی امنگاه
 ...!بله _
 هم او را به عنوان يباالخره هد...  خواهد دادحی توضشیبرا...  حرف خواهد زدي موقع فکر کرد که با هدآن

 ... آمدی هم کنار ميباالخره هد... رفتی پذی اش مندهیهمسر آ
 ... را دوست داشتندگریهم د...  با هم بودندیاز بچگ...  که نبود، دختر عمو و پسرعمو بودندهرچه

 ... آمدی کنار مي بود که هدمئنمط
 »...! همان اشتباه بزرگش بودنی او

 نتیدرب کاب... دی چرخی آشپزخانه به دور خودش ميتو...  شام چه سر هم کندي دانست برای معمول نمطبق
 بار به سمت کی...  رفتی بار دستش به تخم مرغ ها مکی... را همخچالیدرب ...  بستی کرد و میرا باز م
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و در آخر هم دستش به ... بردیم  کرد و به سمت کنسروها هجومی را باز منتی بار درب کابکی...  و گوجهاریخ
 ... قرار دادشی درب خانه، تلفن را سر جايتلفن رفته بود که با صدا

 ظرف کی که ی بود در حالستادهی اَبوتش پشت در ايجود... نگاه کند، در را باز کردی آن که از درون چشمبدون
 ... دستش گرفته بوديغذا تو

 ... گذاشتشی را به نمادشی کوچک و سفي لبش به خنده کِش آمد و دندان هارارسالنی امدنی دبا
 ...!سالم _
 ...سالم _
 دستش رد شد و وارد خانه ری هنوز فرصت نکرده بود لبخند ستاره را پاسخ دهد که دخترك از زرارسالنیام

 ... رفت شروع کرد به حرف زدنیخانه مو همان طور که به طرف آشپز...شد
 ...ارمیتازه شم خودش غذا داد گفت برات ب... امی مامانم اجازه داد ب،ی کنیباور نم... ارسالن... يوا _
 ... در را بست و به دنبال ستاره روان شدرارسالنیام
 ...! شهیمن که باورم نم! ؟... شهیباورت م _
 : گشت، ادامه دادی را به دنبال بشقاب منتی کابي که خم شده بود و توی حالدر
 ...! تا ساعت نُه خونه باشمدیفقط گفت با _
و ...  کردی محو ستاره را نگاه مي داده بود، با لبخندهی همان طور که به چهارچوب در آشپزخانه تکرارسالنیام

 و لوله و می سچیبدون ه... سرحال... شاد...دی دی طور منیفکر کرد، چقدر خوب است که ستاره را ا
 ... مقطع بوق هاي صدادنیبدون شن...یماسک
 ... گذاشتزی مي بشقاب ها را روستاره

 !؟...االن ساعت چنده _
 نیا...  جنب و جوشنی بود ابایچقدر ز...  هنوز هم محو ستاره بودرارسالنیاما ام...  بودرارسالنی اممخاطبش

 ... ستارهيتن ها ارسالن گفی و حتیجانی هيو حرف زدن ها... لبخند
 ...! بودنی همیزندگ

 ... انداختيواری به ساعت دی بشود ،نگاهرارسالنی بدون آن که منتظر جواب امستاره
 ...! جا بمونمنی تونم ای مگهی دمی ساعت و نکیفقط ... مهیساعت هفت و ن... يوا _

 قرمز و يزرشک ها...  واقعا اشتها آور بودی تازه و خانگي غذايبو...  خوردندی نشسته بودند و شام مزی مپشت
 ... برنج پنهان شده بودریمرغ و مخلفاتش که در ز...  زرد شده با زعفرانيبرنج ها...  برنجيبراق رو
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 رارسالنی امي نبود که اشتهاییزهای چزها،ی چنیا...  را باز کندرارسالنی امخی نبود که ییزهای چزها،ی چنی ااما
 رفت آن ی نهار مای شام ي بعد از قطع رابطه اش با خانه، برایبارها و بارها، حت...ع غذا بخوردرا باز کند تا با ول

 ی کرد نمیاما هر چه تقال م...  دستپخت مادرش معرکه بودکه نیبا ا...  پختی که غذا را مادرش منیجا، با ا
 ... کردی مری گشی شد و در گلویهر لقمه انگار سنگ م... توانست لقمه ها را راحت فرو ببرد

با ارسالن ...  گفتی که از مدرسه اش مییبا ماجراها... شیبا خنده ها...  بوديگری دزی غذا خوردن با ستاره چاما
 ی با لبخند از لبش پاك مرارسالنی اوقات و امی کرد گاهی مری که دور دهانش گیی با برنج هایحت...گفتنش

 ...کرد
 تنها رارسالنیو ام...و باز هم ستاره... ستاره... ستاره... دی خندیستاره م...  خوردیستاره م...  گفتی مستاره

 ... زدیلبخند م
 ...! وقت به ستاره اَخم نکندچی هگری داد که دی زد و به خودش قول می ملبخند

* * * * * * * 
 .سالم: شازده کوچولو گفت"

 .سالم:  گفتسوزنبان
 ؟نجای کنى ایتو چه کار م:  کوچولو گفتشازده

 برَدشان گاهى به سمت ی را که مىی مىکنم و قطارهامی تقسىیمسافرها را به دستههاى هزارتا:  گفتسوزنبان
 . فرستم گاهى به سمت چپیراست م

 . با چراغ هاى روشن و غرّشى رعدوار اتاقک سوزنبانى را به لرزه انداخترىیعالسی همان دم سرو
  روند؟یپىِ چى م! عجب عجله اى دارند-

 ! داندی هم بپرسى نمویاز خودِ آتشکارِ لکوموت:  گفتسوزنبان
 .  و در جهت مخالف گذشتدی با چراغهاى روشن غرّگرىی دریعالسیسر

 برگشتند که؟: دی کوچولو پرساریشهر
 : گفتسوزنبان

 . گردندی برمنهایآنها رفتند ا. ستندی ها نی اولنهایا-
  را که بودند خوش نداشتند؟ىیجا -

 :فت گسوزنبان
 . را که هست خوش نداردىی وقت جاچی زاد هیآدم-
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 .دی غرّی نورانى سومرِیعالسی رعدِ سرو
 :دی کوچولو پرسشازده

  کنند؟ی دارند مسافرهاى اولى را دنبال منهایا-
 : گفتسوزنبان

فقط بچه هاند که .  کنندی دهاندره مای برَد ی خوابشان مایآن تو .  کنندی را دنبال نمزىی چچی هنهایا-
 . هاشهی دهند به شیدماغشان را فشار م

 : کوچولو گفتشازده
 عروسک پارچه اى مى کیبچه هاند که کُلّى وقت صرف . فقط بچه هاند که مى دانند پىِ چى مى گردند-

 ری ز آن را ازشان کِش برود مى زنندکىی به هم مى رساند که اگر تیکنند و عروسک براى شان آن قدر اهم
 ...هیگر

 : گفتسوزنبان
 ". بچه هاستارِیبخت، -
 !؟...ارسالن _
 ی عصبدی پری که ستاره وسط کتاب خواندنش مشهی بار مثل همنیا... کتاب درآوردي سرش را از تورارسالنیام

 ...بلکه لبخند زد...کالفه نشد...نشد
 !؟...بله _

 ... را سفت کردشی طبق عادت کش دور موهاستاره
 !؟...ی چیعنی بچه هاست، اریبخت  _
! ؟... فهمدی ستاره چقدر از شازده کوچولو را مدی فهمی وقت ها واقعا نمیگاه...  دادرونی نفسش را برارسالنیام

 اش ی که آدم بزرگ ها معنیآن هم در حال! ؟...ابدی ی کند و می را جستجو میچطور با ذهن کودکانه اش معان
 قشنگتر از ای دندند،ی فهمیچرا که اگر واقعا م...  کنندی مدنی فهميفقط ادعا...  کنندیدرك نم...  فهمندیرا نم

 ...! شدی که بود، منیا
 را شترشی بایو ! ؟... پرسدی فهمد، می را که درست نمیی فهمد و تنها جاهای را مشترشی دانست ستاره بینم
 !؟...پرسد ی مدی آی به نظرش آشنا می را که کمیی فهمد و تنها جاهاینم
 ...! شنی بچه ها خوشبخت میعنی... بچه ها خوش شانس اندیعنی _

 ... سرش را به طرف چپ کج کردستاره
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 !؟... شنی خوشبخت نمیعنی! ؟...ستنی آدم بزرگا خوش شانس نیعنی _
 خوشبخت که چ،ی هستندی مثل خودش، خوش شانس که نیی آدم بزرگ هادی خواست بگوی دلش مرارسالنیام
 ... شوندی هم مگرانی دی ناخواسته باعث بدبختی بلکه گاهچ،ی هستندین

 ... از بچه ها هم نه خوش شانس اند و نه خوشبختی رفت، بعضی چرا راه دور ماصال
 ها را درك ی زود بود تا تلخيادیهنوز ز...! نه! ؟... ها رانیا! ؟... کوچکشي به ستاره دی توانست بگوی چه ماما

 ... شدی دل خوش مدیفعال با... هنوز کوچک بود...کند
دلخوش کردن بچه ها راحت ... خوشبخت کردن بچه ها راحت ترهیول... شنیاونا هم م... چرا _

 ...خوشحال کردن بچه ها راحت تره...!تره
 ...دی خندستاره

 ... همرارسالنیام
 رحمه، ی چقدر بیندون که زندگ...  حرفاستنی زشت تر از ایلیخ ایبخند و ندون که دن...بخند... بخند ستاره(( 

 هی ستی حاضر ن،ی بزرگنی به انی زمنی اي که رولهی و بخسی چقدر خسای دننیبخند و ندون ا...مثل آدماش
 هیگر...یضجه بزن...ی جا، التماس کنجب وهی نی اي برادی که باسهیانقدر خس...!  تو نگه دارهيوجب جا برا

 ...))بخند... بخند ستاره...یکن
 

 اش ی به ساعت مچی که کرد، نگاهي کارنیاول...  به خودش آمدرارسالنی امفونی زنگ آي بعد با صدایلحظات
انگار ستاره هم تعجب ! ؟... توانست باشدی می چه کسیعنی...  شب بودي قهی دقیساعت هشت و س... انداخت

 :کرده بود که گفت
 !؟...هی کیعنی _
 چیبدون ه... دادرونی مادرش، نفسش را پر صدا بي چهره دنی رفت و بادفونیبه طرف آ...  بلند شدسالنراریام

 ... را زدفونی آي دکمه ،یحرف و سخن
 !؟... بودیک _
 ...!مامانم _

 ... برخاستشی از جاستاره
 ...!پس من برم خونه مون _
 : کرد گفتی که در را باز می در حالرارسالنیام
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 ...!ي وقت دارگهی ساعت دمیتو که تا ن _
 کی مادرش، ي با اجازه رارسالنی اميآمدن به خانه ... حرف بود، دوباره نشستنی ستاره که انگار منتظر همو

 ... اش را هم از دست بدهدقهی دقکی خواست یدلش نم...  داشتگری ديمزه 
چه شده بود که آن ...  شده بودرین فکرش هم درگهمزما... ستادی را باز کرد و به انتظار منصوره خانم ادرب

 !؟...وقت شب مادرش قدم رنجه کرده بود و به خانه اش آمده بود
 نگاهش را به پله ها دوخت مود،ی پی منصوره خانم که هن هن کنان پله ها را مي تق و توق کفش هاي صدابا

 را در دست یه داشته بود و قابلمه کوچک بغـ ـلش نگری که چادرش را زی بعد منصوره خانم در حالیو لحظات
 ری زرارسالنیام... خانم وارد شدوره کنار رفت و منصی حرفچی بدون هرارسالنیام... داشت، در پاگرد ظاهر شد

 دانست شام چه بخورد و نه به ی که نمیی دلش فکر کرد نه به آن شب هايتو... گفت و در را بستیلب سالم
 !دی رسی آسمان شام منیامشب که از زم

دست راستش ...  داد و دست چپش را به دورش حـ ـلقه کردهی کوچک را به شکمش تکي خانم قابلمه منصوره
 ...اندازدی برارسالنیرا بلند کرد تا به دور گردن ام

 ...سالم مادر _
 سرش رارسالنی که ام اش بنشاندیشانی بر پي و بـ ـوسه ااوردی بنیی را پارارسالنی کرد سر امی همزمان سعو

 ... و دست منصوره خانم از دور گردنش باز شددیرا کنار کش
 ... مهم نبودرارسالنی امياما برا...  شدي منصوره خانم ابرنگاه

 ...!سالم خاله _
 کرد و در ذهنش به زی را رشیچشم ها... سالم گفتن ستاره، منصوره خانم تازه متوجه حضور او شدي صدابا

 ... کردی دخترك جستجو متیو هافتنیدنبال 
 ...!سالم _

 : رفت گفتی همان طور که به طرف منصوره خانم مستاره
 !؟...نی ارسالن شام آورديبرا _

 ... لب و با تعجب زمزمه کردریز...  سرگردان شدرارسالنی ستاره و امنی متعجب منصوره خانم بنگاه
 !؟...ارسالن _

 باشد، قابلمه را از دست منصوره خانم دهی آن زمزمه را شنای باشد و دهی انگار که نه انگار آن نگاه را دستاره
 ...گرفت
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 ...!میبا هم خورد...  ارسالن شام فرستاديمامانم برا... نی اومدری کم دهی _
 ... قابلمه را باز کرددرب

 ...!مامان منم زرشک پلو با مرغ درست کرده بود... اِ _
 دانست ی که مرارسالنیام...  دوخته شدرارسالنیضب آلوده شد و به ام بار غنی متعجب منصوره خانم انگاه

 و ندیای را گرفته بود تا کِش نشی لب هاي گذرد، خنده اش گرفته بود اما جلوی چه در ذهن مادرش مقایدق
 شده بود، به ستاره دی ناامارسالنریمنصوره خانم که از جواب پس دادن ام...  اش را حفظ کرديهمان ظاهر جد

 ...نگاه کرد
 !؟...بابات کجاست _

 ... به منصوره خانم نگاه کردي موقع جا خورده بود، با ناباوری سوال بنی که از استاره
 ...!ادی مریشب ها د...خب سرِکاره _

 ... ابروانش باز شودي راحت شود و گره الشی بود تا خی منصوره خانم کافي هم براهمان
 : رو به مادرش گفترارسالنیام
 ...!دی شیسرِپا خسته م... دییبفرما _
او ... شی رو به رورارسالنی از مبل ها نشست و امیکی يمنصوره خانم رو...  ستاره قابلمه را به آشپزخانه بردو

 ... همرارسالنیسکوت کرده بود و ام
 !؟...هی دختره کنیا _
انگار نه انگار ...  هشت سالش شده بود وستیانگار نه انگار که ب...  در دلش گفت باز هم شروع شدرارسالنیام

 ...باز هم همان لحن مواخذه گر... باز هم همان لحن طلب کار...  کردی می جدا زندگگریکه د
 ...!یی باالي هیدختر همسا _
 !؟... کنهی کار می جا چنیخب ا _
 ... کردی پفرارسالنیام
 فی سال مونده تا به سن تکلکیهنوز .. .دینترس... هشت سالشه...  وقتای گاهشمی پادی مي جورنیهم _

 ...! هم راحت باشه، به اش نظر ندارمالتونیخ...برسه
 ... تاسف تکان دادي از روي خانم سرمنصوره

 ...! نداشتشیقبال انقدر زبونت ن _
 ... زدي پوزخندرارسالنیام
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 ...! قبالدی گی مدیخودتون هم دار _
 ... قدم شدشی منصوره خانم هنوز سکوت کرده، خودش پدی دیوقت...  مکث کردیکم
 ... مطمئنادیومدی وقت شب ننی که ای احوالپرسيبرا! ؟... سرِ اصل مطلبدی برنی خواینم _

 ... نگاهش کردزی خانم التماس آممنصوره
 ...مادر...ریام _
 ... حوصله حرفش را قطع کردی برارسالنیام
 ی پشت منو خالی بارم فراموش کردم که بازم به خاطر حاجنیا...  بارم فراموش کردمنیا...باشه _

 ...! شنومیم... خب...نی ها باهام رفتار کردبهیفراموش کردم که شما هم مثل غر...يکرد
 ي را توي فنجان چاکی که ی آرام و با دقت، در حالیی همان لحظه حواسش به ستاره جلب شد که با قدم هاو
 بار نتوانست نی که کرد، ايهر کار... آمدی به طرف آن ها مزد،ی گذاشته بود و نگاهش به فنجان بود تا نرینیس

 دستش مطمئن بود که يلرزش ها از تکان ها و... بر لبش نقش بستي و لبخندردی خنده اش را بگيجلو
 شده در ختهی ري چادنید، با د قرار دازی مي را روینی که سیو زمان... کرده استی خالینینصف فنجان را در س

 ...! مطمئن شد،ینیس
 نگاه دنی با درارسالنیام...  نشسترارسالنی مبل، کنار امي منصوره خانم قرار داد و روي را جلوینی سستاره

 ... بعد خنده اش را جمع کرد هر طور که شدهیاما لحظات...  گرفتی خنده اش مشتریمتعجب مادرش، ب
 !... کنم مامانیگوش م _

 ... جوابش را گرفتي نگاه جدکی به ستاره کرد و با ی خانم نگاهمنصوره
 ... بچهنی ايجلو... آخه _
 ...دی حرفش را بررارسالنیام
 ...! ندارهيرادیا...  ماماندیبگ _

و ... مطرح کندبه،یآن هم غر...  بچهکی ي شان را جلوی منصوره خانم سخت بود تا مسائل خانوادگي براانگار
 ی اش کند ستاره را راهی گوشت تلخ تر از آن حرف ها بود که بتواند راضرارسالنی دانست امی خوب میلیخ

 ... سر اصل مطلبفت باره رکیپس به ناچار شروع به حرف زدن کرد و ...کند و بعد صحبت کنند
 ...! اَسماستیِ ماه عروسنیآخر ا _
 ... به وضوح جا خوردرارسالنیام
 !؟... همه عجلهنیچرا با ا! ؟...یچ _
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 ...!می چرا کِشش بدگهی خوان، دی رو مگهی دو تاشون همه دیوقت _
 ... زدي پوزخندرارسالنیام
 !؟... دستتوني بشن، دخترتون بمونه رومونی پشدی ترسیم! ؟...هیچ _

 : گفتي خانم با لحن هشدار دهنده امنصوره
 ...!ررریام _
 ... جواب بدهدی هرچند ساختگی کرد با آرامشی سعرارسالنیام
 !؟...ادی از دست من برميچه کار... چشم... باشه _
 ی نمی حرف برامون درآوردن که چرا اصال خودتو آفتابی االنشم کلنیتا هم... یتو برادر عروس! ؟...ی چیعنی _
 !؟... نادر چند بار تا حاال سراغت رو گرفتهی دونیم... یکن
 ...! کنمیو آفتاب خودمدیپس به خاطر آقا نادر با... آهان _
 خونه ي که پس فردا به اش سرکوفت بزنن توی کني کاري خوایم... به خاطر خواهرت... نه به خاطر اون _
 !؟... شوهري
 ... حرص اش بودي که به وضوح نشان دهنده يخنده ا...  کردي خنده ارارسالنیام
 بدبخت ی دستیماها اَسما رو دستش...  ندارهی نخوردن اَسما به من ربطایسرکوفت خوردن ... نینترس _

 ...دیهمون طور که من رو بدبخت کرد... دیکرد
 ... شدی خانم به وضوح عصبمنضوره

 ...! خوانی صالح بچه اشون رو مشهیپدر و مادر هم _
 !؟... کنهی صالح فقط داره ما رو بدبخت منیپس چرا ا _
 ...!ي رو نابود کردتی خودت زندگيتو خودت با دستا _

 ... باال رفترارسالنی اميصدا
 یمثل روز برام روشنه که اَسما خوشبخت نم...!دی شوری حرف گناه خودتون رو منی با ادینُه ساله که دار _

 ...! کنهی ازدواج بدبختش منیا...!شه
 ي ندهی آی در مورد زندگی خواست کسی وجه دلش نمچیبه ه...  سرخ شده بودتی از عصبانگری خانم دمنصوره

 ... اگر آن شخص پسرش باشدیحت...ی عروسيآن هم دم دم ها...  گونه حرف بزندنیدخترش ا
 ...ستادی اسرِپا

 ...! شگون ندارهی عروسکی جور حرفا نزدنیا... ریزبونت رو گاز بگ _
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 ...! استدنی بحث، مثل آب در هاون کوبشتری بي ادامه دی باز هم پوزخند زد و منصوره خانم فهمرارسالنیام
 ... پشت سرش روان شدرارسالنیام...  به طرف در به راه افتادی حرفچی هبدون

 ...! رسونمتونی مدیصبر کن... شبه _
 : کرد گفتی خانم همان طور که درب را باز ممنصوره

 ...!بابات دم در منتظره...  خوادینم _
 ...ستادی اشی برجارارسالنیام
 ...! باالانین کنم ب دعوتشودیچرا زودتر نگفت... اِ _

قبل ...  و به طرفش برگشتستادی به خشم آمده بود، ارارسالنی امزی خانم که دوباره از لحن تمسخر آممنصوره
 ... گرفتیشی از او پرارسالنی بزند، امیاز آنکه حرف

لهو و لعب از بس توش فسق و فجور و ...!  خونه نجسهنی ایحواسم نبود که از نظر حاج... دیببخش... ي وايا _
 ...! شهیانجام م
 ... و رفتدی تاسف تکان داد و درب را پشت سرش کوبي از روي خانم سرمنصوره

فکش ...  در گوشت دستش فرو رفتشیانگشت ها...  مشت شدشی دست هارارسالنی آن موقع بود که امتازه
 !؟...چرا...منقبض شد

 ...! شدی معلوم بود، خواهرش داشت آخر ماه، عروس مخب
 بود، تازه به ستادهی اشی روبه رودهی وحشت زده و ترسیی ستاره که با چشم هادنیبا د...  طرف سالن برگشتبه

 ...خاطر آورد که او هم آن جاست
 ستاره ي به روشهیقول داده بود که هم...  آمد به خودش قول دادهادشیاما ...  برود خانه شاندی خواست بگویم

 اوقات ی دانست لبخند زدن، گاهیچرا که آن موقع نم...! فرستاد به خاطر قولشو به خودش لعنت ... لبخند بزند
 ...چقدر سخت و دردناك است

 ... شُل شدیفکش کم... دی کشیقی عمنفس
 ... ابروانش باز شديگره ... گری دقی نفس عمکی
 ... بر لبش نقش بستيو لبخند...گری نفس دکی

 ... هم لبخند زدستاره
 ...ستادی اشیستاره رو به رو...  مبل انداختنی اولي رو خودش رارارسالنیام
 !؟...ی عروسيدعوت شد _
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 ... تکان دادي تنها سررارسالنیام
 !؟...يتوام دوست دار...  دوست دارمیلی خیمن عروس _
 ... تکان دادي هم تنها سرباز
 !؟...هی انقدر عصبانشهیمامانت هم _
 ... لبخندش را فراموش نکردش،یو در تمام سر تکان دادن ها... تکان دادي تنها سررارسالنی هم امباز

 : انداخت و با تاسف گفتزی مي روي به فنجان چای نگاهستاره
 !؟... بد بودیعنی...! هم نخوردیی چایحت _
 ... واقعا لبخند زدرارسالنی بار امنیا

 !؟... گفته بدهیک... نه _
 !؟...پس چرا نخورد _
 ...! خورمیحاال خودم م... بهتر که نخورد _

 آمد ی نمادشی... مکث کردیکم...  کردکی فنجان را به لبش نزدرارسالنیام...  با ذوق فنجان را آوردستاره
 شد و معلوم بود سردِ ی از فنجان بلند نمي بخارچیه... آمدی نمادشی ظهر ایصبح ... دم کرده بودی را کِيچا

 ...سرد است
 مانده را سر يچا...  کوچکشي ستاره یِتنها و تنها به خاطر دلخوش...  را به لب برد تا بنوشدي چااما

 ... نگاه پر از ذوقشریتنها و تنها به خاطر ستاره و ز...بدون عطر... تلخ... سرد...دیکش
 !؟... رفته بودی به عروسی بار کِنی و فکر کرد آخردی را سر کشيچا
 ...! آمدی نمادشی

 !؟... بودی بار کِنیآخر واقعا
 ...! بودشینُه سال پ...! آهان
 !؟... که رفته بودیِعروس
 ...! خودشیعروس...! آهان

 ...! خودش رفته بودی بار به عروسنیآخر... به خاطر داشت... يآر
ه هم...  شدیهنوز هم باورش نم...  بودي آمدنِ هدرونی منتظر بشگاهی درب آرايدسته گُل به دست رو به رو «
 ... اتفاق افتادعی سریلی خزیچ
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 و يخواستگار...  عمو فتاح رفتندي به خانه ي خواستگاريمارستان،برای از بی هفته بعد از مرخص شدن حاجکی
و ...  نشسته بودری را بر سر کرده بود و سر به زي گلداردیچادر سف... کرده بوداری سکوت اختيهد... بله بران

 ی همان دومدی بعدتر فهمیول...خالفتش مای بگذارد و تشی رضاي دانست سکوتش را به پای نمرارسالنیام
 ...درست تر بوده است

 به عنوان نشان، انی برلي هانی با نگمت،ی گران قفیدستبند ظر...قول و قرارها گذاشته شد...  ها زده شدحرف
 ... خوانده شدتی محرمي غهیص... قرار گرفتيبر دست هد

 ...!ی سادگنیبه هم...  نامزد شدند،ي و هداو
 جواب مثبت يحاج فتاح از قول هد...!  حرف بزنندگریکدی آن موقع بود که به آن ها اجازه داده شد تنها با و

 نبود زودتر صحبت يازیپس ن...  را داده بودیبرادر کوچکتر هم از قول پسرش جواب قطع... را داده بودیقطع
 ...!کنند
 داشت که وارد آن اتاق شده ی دفعات قبلي حس هاي سوای حسرارسالنی شده بودند، امي وارد اتاق هدیوقت
 ... شده بودسی اش از عرق خیشانیپ... ناخودآگاه تپش قلبش باال رفته بود... بود
 ...خودش را هم بعد از چادر...دی تخـ ـت کوبي چادر را از سرش برداشت رويهد
 ي اروزهی فیلباس آب...  لباس چسبانش کردي از روي هدفیاندام ظر به ینگاه...  جلو رفتی کمرارسالنیام

 نیی کمـ ـر تنگ بود و دامنش از کمـ ـر تا پايتا رو...  بودیقی اش قاقهی داشت و ي حـ ـلقه اي هانیکه آست
 ... شدیگشاد م

 ...دندی درخشی نور مری زشی هاي ها و سنگ دوزي دوزمهره
 ...دی دی می لباسنی را در چني بار بود که هدنیاول

 ... تخـ ـت نشستي روکنارش
 بلندش صورتش را پوشانده يموها... شی داده بود و سرش را به دست هاهی را به زانوانش تکشی آرنج هايهد
 ...بود
... ندی را ببي خواست صورت هدیدلش م...  بود که بر جانش افتاده بودی چه حسنی دانست ای نمرارسالنیام

 ... داردیشیت با آن که اصالح نکرده است، اما ته آرا دانسی که میصورت
 ... شدروزیآخرش هم حسش بر او پ...  رفتی نامزدش غنج مي چهره دنی دي برادلش

 مثل يهنوز کامال موها را کنار نزده بود که هد...  رفت تا کنارشان بزندي هدي دستش به طرف موهاناخودآگاه
 ... گرفترارسالنی به طرف امدیه تهدانگشتش را به نشان...دیترقه از جا پر
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 ...!يحق ندار... ی به من دست بزنيحق ندار _
 جالب شی باز هم برایول... قرمز شده بوددش،ی پوست سفی و ناراحتتی که از شدت عصباندی دی مرارسالنیام

 ... کردی نمهی اما گرد،ی لرزی مشیلب ها... دی لرزی دستانش میبا آن که از ناراحت...  کردی نمهیبود که گر
 ...!دروغگو... یی دروغگوهیتو  _
 !؟... کرده بودهی کتاب آن طور گرکی به خاطر ي باز هم فکر کرد که چطور هدرارسالنی امو
 ...!يقول داده بود... ری اميتو به من قول داده بود _
هره اش اصالح نشده و دخترانه با آن که چ...محو او شده بود... دی شنی را نمي هدي انگار حرف هارارسالنیام

 بود ی و نامزدش است، کافستی نی قبلي آن هدگری صورت دنی دانست صاحب ای که منیبود هنوز، اما هم
 یِ که در کنار لباس آبدشیسف پوست...  بلند و لخـ ـتشي موهادنیاز د... لذت ببرددنشی آن که از ديبرا
 دانست چقدر گذشته بود از محو شدنش که با ینم...  آمدی به نظر مشهی از همدتری و سفباتری زي اروزهیف

 ... به خودش آمدي هديصدا
 ...!با توام _
 ... دوختنیی چشمانش را به پارارسالنیام
 ...!دی کشمارستانیکار بابام به ب...  کهيدید...  ام رو کردمیباور کن من تمام سع _

 ... زدشی در موهای با حرص چنگيهد
 ...!يقول داده بود... ری اميتو قول داده بود _

 سرش رارسالنیام... نبودیرفتنی پذشی برارارسالنیانگار عذر ام... را بفهمدرارسالنی توانست حرف امی نمانگار
 ...ستادی اي هديرو به رو...  بعد خودش هم بلند شدیلحظات... را بلند کرد

 ...!گهی کردم دی مدی کار بایچ...  که نشديدی خودت دیول... قول دادم... آره _
 ... زدي پوزخنديهد
 ...!یی ترسوهیتو ... ری امشهیهم... يدی ترسی مشهیتو هم _

 ... در هم رفترارسالنی امي هااَخم
 !؟...ي نکردیخب خانم شجاع چرا خودت سع _

 ... ناخودآگاه باال رفتي هديصدا
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 يخونه !؟...ونقدر کتک خوردم چرا اون شب ای کنیفکر م!؟... نکردميفکر کرد! ؟... نکردميفکر کرد _
 ي چه نقشه ايدی توحي که برادرادمیمن زودتر از تو فهم...  بودنیاصل موضوع ا...  رفتن بهانه بودهیهمسا

 ...برامون دارن
 !؟... نزده بودی همان شب حرفيچرا هد... شده بودجی گی به کُلرارسالنیام
 ...!رمی بمدی خودِ بابامم ترسگهیانقدر که د! ؟... چند بار بعد از اونم مخالفت کردم و بازم کتک خوردمی دونیم _
 ... لب زمزمه کردری دوباره زرارسالنیام
 ... ام رو کردمیمن تمام سع _

 : آرام تر گفتیی بار با صدانیا... صورتش کنار زدي را از توشیموها... دادرونی نفسش را با حرص بيهد
 باشم ی تونم برات همسر مناسبیچونکه من نم... ی بکنی سعشتری به،ی که عروسگهی ماه دکیبهتره تا  _
 ... به خاطر خودت بکن،ی کني کاریستیاگه به خاطر من حاضر ن... ریام
 به رارسالنی اتاق نمانده بود، امي عطرش توياگر بو... اتاق بودهيانگار نه انگار که اصال تو... اتاق خارج شداز

 ...! متعجب بوديهنوز هم از واکنش و برخورد تند هد... توانست ادعا کند دچار توهم شده استیجرئت م
 ...! بوده استيگری دزی کرد که چرا تصورش از محرم شدن چفکر

ه  معاملیاو با حاج...  کند که دوباره شروع به اعتراض کندی هرچه که کرد، نتوانست خودش را راضرارسالنیام
او به ... بوديگری دزیاصل موضوع چ... ها همه بهانه بودنی دانست که ای خودش هم خوب میول...!کرده بود

 هم از همان بله بران دیشا... ی از نوجواندیاش... ی از بچگدیشا...!  دانستی اش را نمیکِ...!  دل باخته بوديهد
 ... به بعدییکذا

 ي گفت هدیبه خودش م. شدمانیو بعدترها چقدر که پش...کشد دست بي تواند از هدی دانست که نمی مفقط
 ی عروسيدهای خري که برایاما وقت...  باالخرهدی آیهرچقدر هم سرکش باشد، کنار م. دی آیباالخره کنار م

 به طرز آزاردهنده يهد... ختی ری در دلش فرو ميزی چد،ی دی را مي هدی و تلخي رفتند و سردی مرونیب
 کنار هم قرار ي که متضاد هم بودند اما در وجود هدیتیدو خصوص...  تفاوتی و بنیخشمگ...  تفاوت بودی بيا

 ...گرفته بودند
 زنگ نیو ا...نی تفاوت و خشمگی تفاوت و مغموم، بلکه بی نه بیول... تفاوت بودی بزی نسبت به همه چيهد

 ی معجون خطرناکنی تفاوتِ خشمگی شد رام کرد، اما بی تفاوتِ مغموم را میب... رارسالنی امي بود برايخطر
 ... نخواهد بودی دانست رام شدنیبود که م
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 حاال هم مثل ی دوستش دارد ولي فکر که هدنیتنها با ا...  دادی می فکر خودش را تسلکی تنها با رارسالنیام
 ... کرد، لج کرده بودی بار حرف زور برود و لج مری شان که حاضر نبود زي هایبچگ

 ...! دوستش داردي مطمئن بود که هداما
 ...! گرفتی آرام مباالخره

 ...! کردی خودش قابل تحمل مي فکر برانی دردناك را تنها با ايدهای خرآن
 ...! دوستش نداشتيچرا که هد... بودرارسالنی اشتباه بزرگ امنی دومنی او

 : گفتفونی آي که ازتوی کسيباصدا
 ... داخلانی تونن بیاماد مآقا د _
گروه ...و وارد شد...دی اش کشی کراوات طوسي به گره یدست... جا به جا کردیدسته گل راکم...  خودش آمدبه
 ... هم به دنبالشيلمبرداریف

 ... آمدرونی بي باز شد و هدي تا درستادی در پاگرد به انتظار ایلحظات
...  کردیاشتباه م... نه...  شده بودبای زدی در آن لباس سفي که هدیبه راست...  ماندرهی خی لحظاترارسالنیام

 ... آمدی به نظر مبای زي در تن هددیلباس سف
 ... کردندی کرد و آنها اجرا می را گوشزد می زد و نکاتی میی حرف هالمبرداریف
 ،بهي در هم هديا اخم هدنی به محض درارسالنی از داماد خواست تا عروس را ببـ ـوسد،امي در آخر وقت و

 ... دستش اکتفا کرددنیبـ ـوس
 باالخره یوقت...  را برانداز کندي هدشتری ساکت شود تا او بتواند بلمبرداری خواست فی دلش مرارسالنیام
 ... دوختي داد، دوباره نگاهش رابه هدتی رضالمبرداریف

 از آن از شتریو فرصت دست نداد تا ب... و می مالشیآرا...  فرشده و رها شدهيموها... موهاي تودی سفي هاگُل
 ي هدي قرار گرفت و کاله شنل تا چانه ي دوش هدي بلند روینگاه کردن به عروسش لذت ببرد چرا که شنل

 شنل گرفت و به ری شده در زن نگاهش را ازصورت پنهارارسالنیام...  پنهان شديصورت هد... آمدنییپا
 ... اش پنهان کرده بوددهی را از دي دوخت که هدییصاحب دست ها

 ...دی بشری هم پيانشااهللا به پا... مبارك باشه پسرم _
 ...! زن عمویمرس _
 يدستش به طرف کاله شنل رفت و از رو...  کردی می آن شنل احساس خفگری،زي هدي به جارارسالنیام

 ...دشی اش باال کشیشانی پي رو،تاي هديچانه 
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 ...! بودتفاوتیتنها ب...  نبودنی خشمگتفاوتِی بگری ديهد...دی را دي بود که نگاه مات هدآنجا
 ... مات گرفتي زن عمو نگاهش را از آن چشم هايباصدا

 ...!ابونی خي توادی بي جورنی نداره اتیخوب...!  پسرمی کنی مکاریچ _
 ... بالفاصله شنل را به حالت اول باز گرداندو
 ...دیشماهم مواظب باش... گهی خونه درمیمن با آژانس م... خب _

 : ادامه دادرارسالنی به اموخطاب
 ...!ای کنی رانندگاطیبااحت _

 ... جواب نشد و از در خارج شدمنتظر
 ...دی اش بر خود لرزي را در دست گرفت و از سردي دست هدرارسالنیام
 ینه اش را پوشانده بود و حت چاي که تا روی و با شنلدیای مادرش کوتاه بي بود که آنقدر راحت جلودی بعي هداز
 ...افتدی راه بند،بهی را ببشی پاي توانست جلوینم
 ...! تفاوت بودی واقعا بيهد...  بود،اما اتفاق افتاده بوددی چند بعهر

 دنیبا چشم دزد... دست در دست هم... هادنی کف زدن ها و کِل کشيبا صدا...  اسفنديبا بو...  باغ شدندوارد
 ... کردن گوسفندی دلخراش قربانيها از منظره 

 ... سردتری سرد و دستانی با نگاهيگریو د... گرمی پر تپش و دستانی با قلبیکی... عقد نشستندي سر سفره بر
 ي باالدنی قند سابياَسما و زهرا آماده برا...  سرشان گرفته شدي بااليدی سفيپارچه ... پدرها آمدند... عاقدآمد

 ... شان قرار گرفتيقرآن روبه رو. .. بودندستادهیسرشان ا
 ... سکوت کرده بوديو هد...دو بار...  بارکی...  شروع به خواندن خطبه کردعاقد

 ...دی را پرسلمیعاقد دوباره و ک...  شدی طوالنيسکوت هد...  بار سوم خوانده شدي براخطبه
 ... ها بلند شددنی کف زدن ها کِل کشي که بله را گفت و صداي لرزان هدي صداو

 ی کسدیشا... دی و دلش لرزدی فهمرارسالنی امیول...  راي هدي صداي لرزش مظلومانه دی نفهمی کسدیشا
چرا که به ...  بله گفتن اجازه گرفت و نه از پدرش و نه از بزرگترهاي نه از مادرش برايحواسش نبود که هد

 ...اجبار همان ها بله را گفت
 ي نگاهش را از تورارسالنیام... دی کشی او نفس راحتي به جارارسالنیو ام... د برداشته شي از سر هدشنل

اما به دنبال ...نگاهش سرگردان بود...  گشتی در جمع مينگاه هد...  دوختي هدی عروسکي به چهره نهیآ
 ...دی نفهمرارسالنی،امیچه کس
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 ... شدرهی خنهی را حس کرد انگار که او هم در آرارسالنی نگاه امینی سنگيهد
 ي شدن خطبه ي تمام دختران بعد از جارایآ... دلش به درد آمدي هدي و سردی تفاوتی بدنی از درارسالنی امو

 !؟...عقد آنقدر سرد بودند
 که لب دی درارسالنیام... گرفته شد و به جام دوخته شدنهینگاه شان از آ... شان گرفتي جام عسل را جلویدست
 ...آمد کِش ي برکی ي به لبخنديهد

 بدون آنکه به او نگاه يهد...  قرارگرفتي دهان هدي عسل رفت و جلوي تورارسالنی کوچک امانگشت
 ...کند،دهانش را باز کرد

 دهد،بدون تعلل انگشتش را در ی را انجام مي اجباري افهی که انگار دارد وظي جورد،ی رسي نوبت به هدی وقتو
 ... بردرارسالنیعسل فرو کرد و به طرف دهان ام

 که یمینگران از تصم...  نگراني سرد و دامادیعروس...  هم همان گونه گذشتیی مراسم آن شب کذاي هیبق
 ... داشتشروی که در پی مبهمي ندهینگران از آ... گرفته بود

 شان ي که حاج محمود به نامش کرده بود، با پدر و مادرهای رفتند،آپارتمانرارسالنی به آپارتمان امی وقتشب
 ... کردندیخداحافظ

نه ...  کردی با پدر و مادرش خداحافظی و با همان نگاه تهی احساسچی بدون هي که هددی دی مرارسالنیام
 و رغبت به آغـ لی با می شد و نه حتي از چشمانش جارختی که زن عمو ری در مقابل آن همه اشکیاشک

 ...گار داد انی انجام مفهی وظکی ياز رو...  اجبارکی يهمه را از رو...! ـوش شان رفت
 ی مهی از پدر و مادرش گری پنداشت عروس به هنگام خداحافظی مشهی فکر کرد که چرا همرارسالنی امو

 !؟...کند
* * * * * * * 

اگر ...  مردد مانده بودرونی آن برارسالنی به داخل اتاق خواب رفته بود و امي شد که هدی مي اقهی دقچند
 زد و بعد از چند تقه وارد ایآخرش هم دل را به در! ؟... کرد چهی شان برخورد مي باز هم مثل روز نامزديهد

 ...اتاق شد
 کرد، یهر کدام را که جدا م... بودشی از موهارهی تخـ ـت نشسته بود و مشغول باز کردن گُل ها و گي رويهد

 ... دادی تخـ ـت قرار مي کنار هم رو نمود، مرتب وی مبی عجرارسالنی که از نظر امیبا آرامش
 !؟...يکمک الزم ندار _
 ...ستادی دستش از حرکت ایو نه حت...  زدینه حرف... سرش را بلند کردنه
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دستش را جلو برد و مشغول باز ... ندی جلوتر برود و پشت سرش بنشرارسالنی سکوت هم باعث شد تا امهمان
 نفس ي صدای به راحتراسالنی زد اما امی نمیحرف...ستادیکت ا از حريدست هد... شدي از سر هدرهیکردن گ

 ...دی شنی نسبتا بلندش را ميها
 ... ها را باز کردرهی تمام گباالخره

 !؟... لباست رو هم باز کنمپی زي خوایم _
 ...دیچی در اتاق پپی باز شدن زي بعد صدایو لحظات...  هم سکوتباز
 ... بلند شدرارسالنیام
 ...!ی که راحت لباس عوض کنرونی رم بیمن م _

 ... به طرفش هم برنگشتی حتيهد...  باز هم سکوت بود و سکوتجوابش
 شب ياو برا...  بودختهیبه هم ر... کالفه بود... انداختی صندليکتش را درآورد و رو...  آشپزخانه شدوارد

 ... داشتيگری اش تصورات دیعروس
 ...دی نفس سر کشکی...  نشستزیپشت م... درآوردخچالی ي آب را از تويبطر
 ... نشدآرام
 ....دی هم سرکشباز
 ... هم کالفه بودباز

 ... شدی نمکی نزدي به هدامشب
 ... شدیباز هم خنک نم...  و باز هم کالفه بوددی هم سر کشباز

 ... زدی دست نمي به هدامشب
 ... زدی ميگری که بدنش را را فرا گرفته بود حرف دی گفت اما تبی خودش مبه
 ... و باز هم آتش درونش نخفتدی هم سر کشباز

 ... کراواتش را شُل کردي گره
 ...دوباره و دوباره... دی کرد و پشت گردنش کشسیدستش را خ...  را باز کردیی ظرفشوریش
 ... دادرونینفسش را ب... ستادیا

 ... نشودکی نکند به او نزددای اش را پی آمادگيش قول داد که تا هدبه خود... آرام گرفتباالخره
 ...حرارت بدنش کم تر شده بود...  حالش بهتر بودحاال
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 بود و تنها نور کم جان آباژور اتاق را روشن کرده کی تارمهی اتاق نيفضا...  به در زد و وارد اتاق شدي اتقه
 ـنه ـی نفس در سش،ی رو به روي صحنه دنی که چشمانش به نور اتاق عادت کرد و از ددی نکشیطول... بود

 ...!اش حبس شد
 که به زور یلباس...  بوددهی پوشی کوتاهری که لباس خواب حریدر حال...  تخـ ـت نشسته بوديرو... يهد

 ... را پوشانده بودشی از شکم و پاهایقسمت
 ی را ميحاال بهتر هد... جلوتر رفتیکم...  آوردی در نميسر از کار هد.. . شده بودجی گی به راسترارسالنیام
چرا که نه ...  متعجبش کردياما باز هم هد... نگاهش را بدزدد...  خجالت بکشدی کميانتظار داشت هد... دید

 ... شده بودرهیخ رارسالنی به چشمان اممای بلکه مـ ـستقد،یتنها نگاهش را ندزد
 یچانه اش م... کردی نگاه مرهی خرهی و هم چنان مصرانه خدی دزیه بود، اما نگاهش را نم سرخ شدشی هاگونه

 ...دی باریاما نم... چشمانش قرمز بود... اما سکوت کرده بود... دیلرز
 ...همان طور چشم در چشم... رهیهمان طور خ... ستادی ارارسالنی امي بعد بلند شد و رو به رویلحظات

 که به زحمت آرامش کرده یقلب...  چشمانش را بسترارسالنیام... قرار دادرارسالنی امي گونه ي را رودستش
 ... اش آورده بود، دوباره اوج گرفتنیی که به زحمت پایتب... بود،دوباره به تپش افتاد

 ... نشودکی نزدياو قول داده بود که آن شب به هد...  آن به خودش آمدکی... اما
 سرد ي که با قرار گرفتن لب هادی بگويزیدهانش را باز کرد تا چ... رتش جدا کرد را گرفت و از صوي هدمچ
 ... بسته شدي کلمه اي دهانش بدون اداش،ی بر لب هايهد

 ... به دور گردنش حـ ـلقه شدي هدي هادست
 ي چه بـ ـوسه انیا...  سردترشیلب ها...  سرد بودي هديدست ها...!  آن وسط اشتباه بوديزی چکی اما
 !؟...بود
 یهر چه قدر که الزم بود صبر م...!  گونه باشدنی رابطه اش با همسرش انی حاضر نبود اولرارسالنیام... نه

 ... کردی صبر مدیبا... کرد
 ... از لبـ ـانش جدا شدي سرد هديلب ها...  را از دور گردنش باز کردي هدي هادست
 ... در نگاهش شدرهی دوباره خي هدیِ تهنگاه

 ...!ي اش رو نداریتو امشب آمادگ...! نهي طورنیا.. .نه _
 ... زدي پوزخنديهد
 !؟...یباالخره که چ _
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...  رنجای دنکی...  دردای دنکی...  در پشت اش داشتی معنای دنکی جمله نیا... باال رفترارسالنی امياَبروها
 تنها از سر لج ينکند مخالفت هد...  که نکند واقعا اشتباه کرده باشدنیشک کرد به ا... آن جا بود که شک کرد

 !؟... نبوده و واقعا دوستش نداشتهيو لجباز
 بخشنده تر از آن بود که رارسالنیو ام... فرصتیکم... خواهدی فرصت میاما خودش گفته بود تنها کم... اما
 ... فرصت را ندهدیکم
 ...! طور فکر کندنیبهتر بود ا... يآر
 ...! باشهي جورنی شب مون انی خواد اولیدلم نم...ي اش رو نداریآمادگ... امشب نه _
 ي براي هديلب ها... به طرفش برگشترارسالنیام...  را چنگ زد شی بازوي طرف در برگشت که هدبه

 ي را روشیو دست ها...دی بـ ـوسی بار به شدت منی تفاوت که انیبا ا...  قرار گرفتشی بار بر لب هانیدوم
 ... دادی حرکت مرارسالنی امي ـنه ـیس
 تجربه تر از آن که ی نداشت و در اوج احساسات بود و بشترینوزده سال ب...  قولش را فراموش کردرارسالنی امو

 ... اش صرف نظر کندی و قانونیبتواند از همسر رسم
 ... دادی را پاسخ مي سرد هديحاال با تمام وجود بـ ـوسه ها...  حـ ـلقه شدي به دور هدشی هادست

 که ی لحظاتدند،یچی پی مگری دکی بستر مشترك شان، در ي بار بر رونی اولي که برای بعد، وقتی لحظاتو
ت و  سر و صوررارسالنی که امیلحظات...  شان به شماره افتاده بودينفس ها...  سرد نبودي هدي لب هاگرید

 ... کردی را بـ ـوسه باران مي هديشانه ها
 تازه اول مشکالتش نی از آن که اغیدر...  حل شده استي به همان زودزی کرد همه چی زمان بود که فکر مآن
 ...بود
 که هر دو در یزمان... شدن شان بودیکی دانست بعد از یفقط م...  دانست چقدر گذشته بودی نمرارسالنیام

 ... شدی منیی ـنه هاشان باال و پاـی که سیزمان...  شان نامنظم بودي بودند و نفس هادهیشکنار هم دراز ک
 بعد، یلحظات...  قرار داد و نـ ـوازشش کردي هديدستش را بر گونه ...  برگشتي به طرف هدرارسالنیام

 ...! حرکت ماندی بیدستش از حس خنک
 ... هق هقیهر چند ب...  صدایهر چند ب...  شده بودي جاري هدياشک ها...!  بودسی خي هدي گونه

 ... زده باشدششی که عقرب نییگو... دی دستش را پس کشرارسالنیام
 ... و از اتاق خارج شددی چطور لباسش را پوشدینفهم

 ... دادهی مبل تکی فشرد و به پشتشیسرش را در دست ها...  سالن نشستي مبل تويرو
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 ... و به هوا رفت حس و حال خوشش دود شدتمام
 !؟... عذاب آور بودشی آنقدر برارارسالنی بودنش با امیعنی...! کرده بودهی با او، گری بعد از هم آغـ ـوشيهد

هم آغـ ...  بعدي شب هاي اجباري های شد بر هم آغـ ـوشی آن شب، شروعی طور بود که هم آغـ ـوشنی او
 در ي نشست و به نقطه ای سالن مي مبل توي از شب روی تا پاسرارسالنی که بعد از آن ها امیی هایـوش

 ... نداشتی هدف خاصچی که هیی شدن هارهیخ...  شدی مرهیفضا خ
 ... نداشتی که به جز هجوم افکار آزار دهنده تا مرز انفجار مغزش، ارمغانیی ماندن هاداریب
 ...ي هدياره  کرد به خاطر اشتباهات فاحشش دربی که نثار خودش میی در آخر، لعنت هاو

 یمی که دوباره همان خودِ قديهمسر... نکردهی بعد از آن شب هرگز گرگری که ديهمسر...  همسرشي درباره
 ...! کردی نمهی وجه گرچی که به هيهمان خود... اش شد

 ...ی آدم آهنکیمثل ...  روحیسرد بود و ب... اما
 ی که درمانيدرد...  کردی که ذره ذره خوردش مییبال... رارسالنی جان امي اش شده بود بالي سردنی همو

 »...!نداشت
 
 و نه رونی کرد به خاطرش برود بی که نه صرف می ساعتکی...  تا شروع کالسش وقت داشتی ساعتکی

 ادی ماندن و رفتن مردد مانده بود که به نیب...  خفقان آور دانشگاه بدگذرانش کندي آمد در فضایحوصله اش م
 ...دانشکده را ترك نکرده باشد امکان داشت دکتر هنوز...  اش انداختی به ساعت مچینگاه...  افتاديدکتر علو

 در اتاق يدو سه نفر...  به در زد و وارد شديتقه ا... مودی فکر از پله ها باال رفت و راه اتاق استاد را پنی ابا
 ی هر روز در محل کار مبایر، چرا که تقر آمد که در دانشگاه برود سراغ دکتی نمشی پادیز...  منتظر بودندیمنش

 ماندن و رفتن مردد نیب...  شدمانی بودند، از آمدنش پشر که منتظر مالقات با دکتي چند نفردنیبا د... دشید
 که دستش را پشت کمـ ـر یدر حال... شدانیبود که در اتاق دکتر باز شد و قامتش در چهارچوب در نما

 شده بود لی از شدت خنده به عقب متمای کرد، سرش اندکی معتشیمهمانش قرار داده بود و تا دم در اتاق مشا
دستش را از پشت کمـ ـر ... افتادرارسالنی کرد، نگاهش به امی اش می در خنده همراههم و جوانک همراهش

 : گفترارسالنیجوانک برداشت و خطاب به ام
 ...! ساعته منتظرتمکی! ؟... شدداتیباالخره پ... ه عجبچ _

 ...! خودش سرزده آمده بودالیاو که به خ...  از شدت تعجب باال رفترارسالنی امياَبروها
 ... کردی خداحافظجوانک
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 ...!ي معطلم کردی کافي که به اندازه ایب... ایب _
 چند یرلبی زي هاي وري حوصله و احتماال دری درهم و بي به چهره هارارسالنی امي نگاه گذرایوقت

 و پشت سر دکتر وارد اتاق دی ندزی از آن درنگ را جاشتریب...دی رفتار دکتر را فهملی منتظر افتاد، دليدانشجو
 ...شد

 ...شی رو به رورارسالنی نشست و امزی پشت مدکتر
 !؟...يبا بچه ها کنار اومد! ؟...کالسِت چطوره... نمیبگو بب... خب_
 ... زدي لبخندرارسالنیام
 ...!بهتره بگم اونا با من کنار اومدن _

 ... تکان دادنی سرش را به طرفدکتر
 !؟... چه خبرقیاز شقا _
 خوشش ي مهدوقی دکتر در هنگام ادا کردن اسم شقایمی چرا از لحن صمدی خودش هم نفهمرارسالنیام
 ...امدین

 ...!هیمثل بق ...رهیم... ادیم... یچیه! ؟...يمهدو _
 ...! نمودی مبی بود عجنی از اری دکتر فکر کرد که اگر به غو
 ...! داشتم ازتی خواهشهی _
 ...!دییشما امر بفرما _

 ... دادهی اش تکی به صندلدکتر
 داشته شتری دوست دارم هواشو بیی جوراهی...می قدیلیخ... ممهی قدي از دوستايبهت که گفته بودم پدر مهدو _

 ...!یباش
 ... دکتر دور نماندنیزبی حرکتش از چشمان تنیو ا... دادرونی حوصله بی ناخودآگاه نفسش را برارسالنیام
 !؟...هی چقایمنظورتون دق _
 ادی که بتونه بي خوش نشون بدي به اش رویی جوراهی... ی که مشکل داره کمکش کنیی درساي تویعنی _

 ...!ازت سواالشو بپرسه
 ...!ي کرد دکتر علوی طلب مییزهایچه چ...!  خوشيرو...! ش گرفت خنده ارارسالنیام
 !؟...رتبه اش چند بوده _
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 نی اش در اي حال، هر گونه کنجکاونیاما با ا...! درهم رفترارسالنی ربط امی سوال بنی دکتر از ايابروها
 ... بوددی از امییمورد بارقه ا

 ... تکان دادنی تحسي به نشانه ي رتبه، سردنی با شنرارسالنیام
 ...!گهیامرِ د... چشم... باشه _

 ... بر لب دکتر نقش بستيلبخند
 ... هم هستگهی دزی چهی ،یعالوه بر سالمت _
 !؟...جانم _

 داد و با هی تکزی مي را به روشی مهم آرنج هاي حرف هاانی اش که به هنگام بیشگی طبق عادت همدکتر
 ... دستش شروع کرد به ور رفتني توسیخودنو

 ...! دکتر مشفقشی پي خوام بریم _
 ... مکث کردی کم،ي که دکتر علويجور...  در هم رفترارسالنی امي هااَخم

 ...رونی بی اتاق رفتنی که از انیبعد از ا...  حاالنیهم... ششیامروز برو پ... نتتیخواسته که بب _
 به شدت ،ی تلخنیو در ع... بوددهیرنج...  لرزش داشتد،ی به گوش دکتر رسی بار وقتنی ارارسالنی اميصدا

 ... نمودیمظلومانه م
 ... که باهام کردنیی کارايبعد از همه ! ؟...چرا _

 ... حرفشانی مدی دودکتر
 ... نکردياون با تو کار _

 ...ی ناخودآگاه باال رفت کمرارسالنی اميصدا
 ...! کمکم هم نکردیول _

 اش را سیخودنو... بوددهی اش را دتی به ندرت عصبانرارسالنیام...  شدی میببه ندرت عص...  شدی عصبدکتر
 ...دی کوبزی ميرو
 غی تونست کمکت کنه، دری اگه می دونیخودت هم م! ؟...ي کِشش بدي خوایچقدر م... ری امگهیبس کن د _
 ...!نیهم...  دانشکده ستسییفقط ر! ؟... مگههی اون کيفکر کرد...  کردینم
 کی...  گفتیدرست م...!  دانشکده بودسیی رکیتنها ...! زد و فکر کرد چقدر فروتنانهي پوزخندرارسالنیام
 ...!گری حرف ها را نداشت دنی ناقابل که ااستیر
 ... را برداشتفشیک...  برخاستشی جااز
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 ...!با اجازه دکتر _
 ... به طرف در به راه افتادو
 ...!ریام _
 ...ستادیا

 جوون هی خواد مثل یدلم م... يای برونی بيدیچی که دور خودت پي الهی پنیدوست دارم تو از امن ... پسرم _
 دیبا... يزی ها رو دور برنهی کدیبا... دنی نفس کشيبرا...  کردنی زندگيبرا... ی کنیهم سن خودت زندگ

! ؟...ي خودت تا حاال متوجه نشدیعنی...! بندنیاگرنه همونا راه نفست رو م... ی وجودت خفه کنينفرتارو تو
 !؟...ی کنی زارن زندگی ها نمنی که هميمتوجه نشد

 ... دادرونینفسش را ب... آب دهانش را قورت دادرارسالنیام
 ....!خداحافظ _

 ...دی رسرارسالنی دکتر به گوش امدنی آه کشيصدا
 ...!خدا به همراهت _
چشمانش ... نگاهش را در سالن چرخاند... هم خارج شدیمنشاز اتاق ...  لرزان اتاق را ترك کردیی قدم هابا

 ... دوم قفل شدي طبقه ي پله هايرو
 ... چه شد که به طرف پله ها به راه افتاددی هم نفهمخودش

دلش ...  خواست راحت تر نفس بکشدیدلش م! ؟... نهای خواست ی دانست، دلش مینم...  بودری خودش درگبا
 یینفرت ها...  که آن همه مدت در خودش نگه داشته بود نفس بکشدی خواست بدون آن همه بغض و نفرتیم

...  توانستی نمگرید...  بوددهیبر... خسته شده بود... را بند آورده بودشینفس ها...  را بسته بودشیکه راه گلو
مردانه ... درست...  پهن بودشیه هاشان...  بکشدشی را بر شانه هاي توانست بار آن همه نفرت و دلخورینم

کم ...  نبوديزی بغض و نفرتش در تمام آن مدت کم چینیاما سنگ... درست...  مرد بودکیاو ... درست... بود
 ...شهی همي بار براکی...  بارکی...  خواست رها شودیدلش م...  نبودریکم نفس گ...  نبودنیسنگ

 ... رودی دارد پله ها را باال مدی، دبه خودش که آمد...  چه شددی هم نفهمخودش
 هیاز بق...  شدی خالص میکی نیاز ا!؟... اش را چههیبق...  کردی را درست میکی نی کرد، ای همزمان فکر مو

 !؟... شدی خالص مدیچگونه با
 !؟... شدی خالص مدیاز آن چگونه با... به همسر مرده اش... ي اش به هدي نفرت اَبداز

 ...!شهی همي برایعنیو اَبد، ...!  بودي اَبدي به هدنفرتش
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 ...!افتی ی نمیی رهاي وقت از هدچی هاو
 

 یدلش نم...  پا و آن پا کردنی ایباز هم کم... قلبش به تپش افتاد... تعلل کردیکم... دی درب اتاق رسيجلو
 يآخر سر...  آمدیاما از پس اش برنم...  بودری دلش ، با قلبش درگيتو... خواست قلبش آن طور تاپ تاپ کند

 ... بر در نواختي به درك گفت و چند تقه اکیهم 
انگار تنها او بود که همان ... هم همان بودیدخترك منش... اتاق همان بود و مبل ها هم همان...  اتاق شدوارد

 ...نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند و وارد شد... نبودرارسالنیام
 بر سر صفحه شی نوشت و بعد به سرعت انگشت های مقابلش مي برگه ي توییزهای چزیدخترك پشت م «
 ... کردی مپی زد و باز هم تای بعد خط می کرد و کمی با خودکار اضافه ميزیدوباره چ...  آمدی فرود مدیکل
 با ي هانی فنی في صدااز...  اتاق منتظر نشسته بودي هم تويگریبه جز او دختر د... را پشت سرش بستدر

 ی اش نمینی بي دستمال هم جلوکی خدا، يمحض رضا... کندی مهی که دارد گردی شد فهمیفاصله اش م
 خدا تنها، يرضا  محضرارسالنیو ام... نرودرارسالنی اعصاب امي نکند و رونی فنیگرفت تا آن قدر ف

 ... دختر کردشکشی را پیدستمال
 سیی وارد اتاق ردیی بفرماي نواخت و با صداي بر در بعدي بعد اجازه ورود به او داده شد و تقه ایلحظات

 ...دانشکده شد
 ... جلوتر رفت و با او دست دادرارسالنیام...  بلند شدشی مشفق از جادکتر

 ...!سالم بر مهندس جوان و دردسر ساز ما _
 ... بودرارسالنی تفاوت امید و ب دکتر مشفق تنها لبخند سري لبخند پدرانه جواب

 ...!سالم دکتر _
 ي آمد و رو به رورونی اش باستی رگاهیدکتر مشفق هم پشت جا...  از مبل ها نشستیکی ي رورارسالنیام
 ي که جلوی جو گندمییبا موها...  نسبتا قد بلند و چهار شانهيمرد...  از مبل ها نشستیکی ي رورارسالنیام

 ...انشکده دیِ محبوب و خاکسییر...  بودشرفتیبود و در حال پ ختهیسرش تک و توك ر
 ...! خواستمتی چي که برای دونیحتما خودت خوب م _
 ... تکان داددیی تاي سرس را به نشانه رارسالنیام
 ...!ی اخراجدمیشا!؟...قی تعليبرا _

 ... تاسف تکان داد و لبخند زدي از روي سرمشفق
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 ... تا کمکت کنمنجای ايایبه ات گفتم ب! ؟... پسريدیچرا انقدر ناام _
 ... اش دادی اش را به صندلهیتک...  کردیمکث
 !؟...ارنی بگم برات بي خوری ميزیچ... قهوه... يچا _
 ...!تشکر... نه _

 ... دادرونی نفسش را بمشفق
 ...نجای اادی، م کننيری گمی چندتا از شماها تصمي که قراره برایئتی نفر از طرف اون هکیاالن  _

 ...غیاما در... ندی در نگاهش ببيریی تغدی دوخت تا شارارسالنی را به چشمان امنگاهش
 ...ادی از دست من برنمي کارچی ه،ی نکنياگه خودت همکار... ادی اش کنم که بیبه زور تونستم راض _
 :دی پرسی تفاوتی با لحن برارسالنیام
 !؟... کار کنمی چدیمن با _

 ... ادامه داددوارانهی حال امنی تا ته اش را خواند، اما با ارارسالنی امالی خی مشفق از لحن بدکتر
 ...ی کنیمونی ابراز پشی اومد، کمی وقتهیفقط کاف... یچیه _

 ...اما دکتر بدون توجه به آن پوزخند ادامه داد...  نقش بسترارسالنی بر لبان امی کجلبخند
 ...ی کنیمعذرت خواه _

او تنها حرف زده ! ؟... کندی عذرخواهیمگر او چه کرده بود که بخواهد از کس...  درهم رفترارسالنی اميابروها
 ...حرف...فقط حرف زده بود... بود

 شی جلويبرگه ... درهم اش راي را و اخم هارارسالنی تفاوت امینگاه ب...  بار هم نادبده گرفتنی مشفق ادکتر
 ... گرفترارسالنیرا برداشت و به سمت ام

 ... از تو صرف نظر کننگهی که ددوارمی امیعنی...  تمامهگهی د،ی رو هم امضا کننیا _
 شی که با خواندن هر خط اخم هادی دیدکتر مشفق م... شروع کرد به خواندن...  برگه را گرفترارسالنیام
 ...شد یصورتش قرمزتر م...  شدی مشتری بشیلرزش دست ها...  رفتی در هم مشتریب

 ...دی کوبزی آخر، نامه را بر مدست
 ...! کنمی رو امضا نمنیمن ا _

 ... بلند شدشی از جانی خشمگرارسالنیام... تاسف تکان دادي از روي مشفق سردکتر
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 و ی خالف شئونات اسالمي مرتکب کارهاگهیتعهد بدم که د! ؟... تعهد بدمدیبا...  کنمیمن امضاش نم _
 ي جلسه هیاون فقط ... نزنمی ملتی خالف امني جلسات گروه حرف هايتو!؟... دانشگاه نشمي تویاخالق
 ...نی بود، هميانتقاد
 ... خودش اشاره رفتي ـنه ـیدستش را به طرف س... اتاق راه رفتي توی قدمچند

من مشـ !؟...تن ها گرفی پارتيمن رو چندبار تو! ؟... دانشکده رابطه برقرار کردمي مردم تويمن با دخترا _
 !؟... خورمیـروب م

 ...دی آرامش بخش سخن بگوی نگه دارد و با لحننیی را پاشی کرد صدای سعرارسالنی مشفق برخالف امدکتر
 که هیی تهمت هانای ایول...ی هستی دونم چه جور آدمیم...  شناسمیمن که تو رو خوب م....پسرم... يدیتوح _

 شن که بشن آتش ی مدای پیی آدماهی اون وسط شهیهم... هم متاسفانه شهادت دادنيبهِ ات زده شده و عده ا
امضاش کن و خودتو خالص ... کن امضاش... نهی راه ممکن همنیبهتر...  شه کردی نمشیکار... معرکهاریب

 ... کنهی کمک متتی به وضعنیا... کن
پشت ... برخاستشیدکتر مشفق از جا... بود و نگاهش را به آسمان دوختستادهی پشت پنجره ارارسالنیام

 ...رو به پنجره... ستادیسرش ا
 گم که اهل یم... ی هستیی گم که پسر با خدایم...  زنمی آقا اومد، من باهاش حرف منی که ایوقت...نیبب _

 ...ی خونی گم که نماز میم... يغمبریقرآن و پ
 :دی پرسنرارسالی باشد، رو به امدهی به ذهنش رسيزی که تازه چانگار

 !؟...ی خونینماز م _
 ... برگشت به طرف دکتر مشفقرارسالنیام
 دوسـ ـت هی یتا حاال حت...  مردم نظر بد ندارميبه دخترا...  خورمیاما مشـ ـروب هم نم...  خونمینماز نم_

 !؟...ستی نی کافنایا...دختر هم نداشتم
 ... تکان دادي سردکتر

 ...اما...  من هستيبرا _
 .... حرفشانی مدی دورارسالنیام
 ... کمکم کن که مجبور نشم اون برگه رو امضا کنميجور...  کمکم کني اگهیاگه هست پس طور د_

 ... تکان دادي سرمشفق
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 ي به عهده ماتی تصمنیا...  دانشکده امسییمن فقط ر... تونمی باور کن من نمیول... تونستمی کاش ميا _
 ...رنی گی م رو از باالماتیتصم... ستیمن ن

نه مترسک پشت ...  باشدارداری بده که اختی را به کستی پس لطفا جادی خواست بگوی دلش مرارسالنیام
 ...!زیم
 ... من همه کاره امدی کنیشماها فکر م _

 ... رساند و تلفن را جواب دادزیخودش را به م...  زنگ تلفن، حرفش را قطع کرديصدا
 ... داخلدی شون کنییراهنما! ؟...بله _

 ... نشستزی قرار داد و پشت مشی را سر جایگوش
 ...! سفارش نکنماگهیپسرم، د... اومد _
 شد و مرد دهی بر در کوبيو دکتر فرصت نکرد باز هم سفارش کند، چرا که تقه ا... تنها نگاهش کردرارسالنیام
 ... در دست وارد اتاق شدیحی با کت و شلوار و تسبی سالانیم

 به طرف مرد رارسالنیام... و تعارفات رد و بدل شدیسالم و احوالپرس...  برخواستشی مشفق از جادکتر
 ... دادیبرگشت و سالم

 ی که دو روز بود نمیآسمان...  مانده بودي به آسمان ابررهی هنوز هم پشت پنجره، خرارسالنیاما ام... نشستند
 ... کرد انگاری مغیخدا هم رحمتش را در...دیبار
 ... تاختی مشفق افسار صحبت را در دست گرفته بود و مکترد
 ي و هم توی کارشناسي دوره يهم تو... ما هستني برجسته و نمونه ي از دانشجوها،يدی توحي آقانیا _

 ... ارشديدوره 
 ...دی باری داشت و نمدنی به باریبی عجلیم...  کردی به آسمان نگاه مرهیخ
 ...ممکنه خطا بره... خامه... گهیجوونه د...  خبیول... اهل نماز و خداست _

 : نبود گفتدای از نرمش درش پي که اثری لب به سخن گشود و با لحنمرد
 !؟.... دکترمیمگر ما جوون نبود _
 به دیشا...  شده بود منتظر باران بودرهی چه شده بود که آن طور به آسمان خدی فهمی خودش هم نمرارسالنیام

 ... بودي دل او هم ابريحال و هوا...دی باری بود و نمی خودش هم باراني حال و هواخاطر آن بود که
 دی که بامیی من و شمانیا... ی و جاهلهیکارشون جوون...  کننی االن فرق مي جوونایول...دیی فرمایدرست م _

 ...میری و دست شون رو بگمیببخش
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 ... تکان دادي سرمرد
 ...رمی گی ممی که تصمستمی تنها من ننی که ادی دونی میول _
 با دی دونیخودتون هم م...  نبودم که بتونم با همه صحبت کنمیتی من در موقعیول...  دونمیم...  دونمیم _

 ي آقادی خوام که شما بدونیمن م...می صحبت مشخص کني وقت مناسب رو براکی می تونستيچه دردسر
 ...هد بدهقراره تع... رفتهی اشتباهش رو پذيدیتوح

 ... ارسالن دوختری به امنگاهش
 بار تا به حال تعهد داده کی! ؟... نکرده بود که بخواهد تعهد بدهدياو که کار...  بودرهی هنوز هم خرارسالنیام

 ادشی... کرده بودي مدرسه کتک کاري از بچه هایکیبا ...  بودییآن وقت ها راهنما...  قبل ترهایلیخ... بود
 دعوا کرده یول...  زبان زد بودینی و متیاز نظر آرام  کهییاو... آمد سر چه بود که او از کوره در رفته بودینم

بعدش مجبورش کردند تعهد ... بزرگ کاشته بودی چشم پسر بادمجانيپا... بدجور هم دعوا کرده بود... بود
 را ي دانست عمل بدیاما تعهد داد چرا که م. .. نبود از کارشمانیآن موقع تعهد داده بود، با آن که پش... بدهد

 ...همرتکب شد
 !؟... حاال چهاما

 ... زدشی مشفق صدادکتر
 !؟...يدی توحيآقا _

چطور شده بود که ... مسلما نبود! ؟... راهش بودنیا! ؟... شدی کرد به کار نکرده، مشکلش حل می اعتراف ماگر
 رو به نی روزه از اکی باره و کی زدند، ی مانتیداقت و د و صیی عمر حرف از راستگوکی که ییهمان آدم ها

 ...دی و حاال دروغ بگوزدی را دور بری قبليا خواستند تمام آموخته هیچرا حاال از او م! ؟...آن رو شده بودند
 !؟... شدی ممگر

 !؟...پسرم! ؟...يدی توحيآقا _
 ... شده بودزی دکتر مشفق التماس آميصدا
 که یصفت! ؟... اش نبودیی نشان از ترسوگفتیاگر دروغ م ! ؟... کرد به کار نکرده، ترسو نبودی اعتراف ماگر
 ... ناسزاتر بودشی برایی از هر فحش و ناسزاشهیهم
 ... خواست هم که بشودینم... ترسو نبوداو

 ... را از آسمان گرفتدشی ناامنگاه
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در را ... گاه متعجب شان، به طرف درب اتاق رفت نریز...  اتاقي نگاه کردن به دکتر مشفق و مرد توبدون
 کیبه ...  بود آخرش به کجا ختم خواهد شددهی او هم فهمدیشا...  نبودگری دی اتاق منشيدخترك تو... دیکوب

 ...نیمشت تعهد دروغ
 ... آمدی رفت و مینفسش راحت م... کردی می آمد، احساس سبکرونی دانشکده که باز

 ... همشیو روز بعد از فردا... همشیفردا... دی آن روز نبارآسمان
 ... هم مثل چشمانش اعتصاب کرده بودند انگارابرها
 پاکت نامه تا ته اش دنی آورد، با دشی مهر و موم شده از طرف دانشگاه براي نامه ای ماه بعد پستچکی یوقت

 ...را خواند
به ... تنها به خاطر تعهد ندادن...!ر سمپاد بودنتنها به خاط...  دوترميآن هم برا...  شدقی تعلی راحتنی همبه

 ...به خاطر ترسو نبودن... خاطر دروغ نگفتن
 ي تودای که چرا جددی احوالش شد و پرسيای به خانه اش آمد و جوي چند روز بعدترش سجاد قنبریوقت

 انجمن را بر استی به سِمت ر،ي که سجاد قنبردی فهمرارسالنی تازه آن وقت بود که امندش،ی بیدانشگاه نم
 دهی انجمن را خط کشدور شهی همي آب خوردن تعهدنامه را امضا کرده بود و برای به راحتد،ی کشیدوش م

 ...!بود
 سجاد دی بدتر شد که دیو حالش وقت... کردیاحساس خفگ...  انگار نفس کم آوردد،ی شنی وقترارسالنیام

 که یی بود پس آرمان هادهی که پرسرارسالنی در جواب امد،ی نوشی اش را مي که چای در حالی به راحت،يقنبر
 !؟... چهي زدیازشان دم م

گفته بود دو خواهر ... و گفته بود که نان آور خانه است...  حرف هانی االی خی زده بود و گفته بود، بيلبخند
 ...!ندارد فرصت زهای جور چنی و اقی تعليگفته بود او برا...  وظفه بر گردنشیکوچکتر دارد و کُل

 گفته بود ی با خنده و شوخي که سجاد قنبری وقتدی بند آمده بود و به حد انفجار رسشتری برارسالنی نفس امو
 ...! کنندهی تقدیکه با

 شهی همي دوستان انگشت شمارش هم براستی را نه تنها از خانه اش، بلکه از لي وقت بود که سجاد قنبرآن
 »... انداخترونیب

... ي چه شماره ادی ندرارسالنیام...  گرفتي را برداشت و شماره ایدخترك گوش... گفتی اش را به منشیلیفام
برگردد ...  خواست برگرددیدلش م...  شده بودمانیپش...يزی چه چدی نفهمرارسالنی گفت و امی در گوشيزیچ
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 شی و او برادیایستاره ب... نه خاردد خواست برگیدلش م...  کالس رفتن را هم نداشتيحوصله ... به خانه اش
 ... اعصابش برودي وسط کتاب خواندنش سوال بپرسد و رویشازده کوچولو بخواند و ستاره هِ

 يلبخند... اصالن تکان نخورده بود... خودِ خودش بود...  شدانیقامت دکتر مشفق در درگاه نما...  باز شددر
 ... لبش بوديرو
 ...!دییبفرما...دی افتخار دادباالخره... يدیجناب توح... سالم _
 ... با دستش به داخل اتاق اشاره کردو
 چطور و به فرمان چه شی پاهادیاما خودش هم نفهم... اما...  مردد بودیکم...  پا سست کردی کمرارسالنیام

 ... به راه افتادیکس
* * * * * * * 

 کرد با چند کلمه حرف آن قدر سبک یخودش هم فکر نم...  سبک تریلیخ...  که آمد سبک تر بودرونیب
 یگاه... ي وقت ها با دلخوریگاه...  بودختهی ررونیهرچه را که در آن مدت در دلش تلنبار شده بود ب... شود

 که لبخند پدرانه یدر حال... ودو مشفق همه را گوش داده ب... وقت ها هم با بغضی و گاهتیوقت ها با عصبان
 ي تندیحت...  را با جان و دل گوش دادرارسالنی امي حرف هايهمه ...ود هم کمـ ـرنگ نشده بیاش اندک

 ... را بسترارسالنی که دهان امیجمالت...  گفتیو در آخر جمالت...  با خودش رارارسالنی اميها
 که به ی ببخشدیمن رو با... پسرمی خوام من رو ببخشیفقط ازت م... ي حق داری بگیهرچ...  يحق دار "

اون قدر شجاعت ...  از حقت دفاع کنمدی که باي شجاعت و جسارت نداشتم تا بتونم اون جور توياندازه 
...  دفاع کنمی از حق کسه کنی اي که داشتم دست بکشم، تنها و تنها براییزای چیلینداشتم که بتونم از خ

من اگر ... ی کردم دروغ بگی مجبورت مدی که باي اوهیبه ش...  خودمي وهی به شی کردم کمکت کنم ولیسع
 کی ی که حاضر نشد دروغ بگه، حتي کردم به پسریافتخار م...  کردمی پدرت بودم حتما به ات افتخار ميجا

 ... مثل تويپسر... دارم خورم که پسر نیو واقعا حسرت م...!یدروغ مصلحت
 تونستم ی اصال نمقت،ی تعلانیز جر چه کنم که بعد ایول... رمی ازت سراغ بگنای خواست زودتر از ای دلم میلیخ
 "... گرفتمی مياحوالت رو از دکتر علو...  صورتت نگاه کنميتو

 کرده بود رارسالنی امقی گرفته بود و گفته بود تمام تالشش را بعد از تعلرارسالنی را به طرف امي برگه ابعدش
در ...! و پاك هم کرده بود...  پاك کندرارسالن،ی بسته بودند به ناف امي را که به نحوییتا دروغ ها و بهتان ها

 ها ی پارتي بار دخترباز و مشـ ـروب خوار توو  بندی بي از دانشجوي خبررارسالن،ی دست امي تويبرگه 
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 فالن، در انجمن خِی تاری متشنج کردن جو سخن رانلی که به دلییدانشجو...  نوشته شده بودقتیحق...! نبود
 ...! درآمده بودقیبه تعل... رهی و غی ملتی ضد امني و حرف هابیکاذ دانشگاه، نشر ایاسالم
...!  مهم نبودرارسالنی امي گذاشته بود، اما براشی گفت و چهارتا روی کامل را نمقتی باز هم آن برگه حقاگرچه

 ونشری به خانه اش آمده بود و او بي که سجاد قنبري بارنیبعد از آخر...! خودش قبول داشت چه کرده است
...  به او نداشتی ارتباطچی بود که هنداخته اي مهلکه اي که چرا خودش را تونیکرده بود، فکر کرده بود به ا

 ... خودشان اعتقاد نداشتندي که خودشان هم به حرف های کساني بود برادهی چه آن طور هنجره اش را دريبرا
 بود که نی مهم بود، اشی که برايزی آن روزش در جلسه نداشت، تنها چي به درست و غلط حرف هايکار

 که یی تنها تهمت هانیو در آن ب... کرده بود، پس حقش بود که تاوانش را پس دهدچهی بازیخودش را به راحت
 ... دادیبه او نسبت داده بودند عذابش م

 ...ـانش نقش بست بر لبـ فی خفي دستش را از نظر گذراند، لبخندي توي برگه یوقت
 یو خودش م...ی سبک شده اند اندکشی کرد شانه هایاحساس م...  کشدی کرد راحت تر نفس می ماحساس

 ... مشفق بودي دستش نبود، بلکه به خاطر حرف هاي پاره کاغذ توکی ها تنها به خاطر نی ايدانست که همه 
 دای پی بار کسکی يبرا... گفت که حق با اوستی بار کسکیبعد از سال ها ...!  گفت حق داردرارسالنی به اماو

 ترسو رارسالنی شد که بفهمد امدای پیکس...  شد که از او معذرت بخواهددای پیکس... شد که او را مقصر نداند
 ...ستین

 " گفتی و مدی کشیبه رخش م... دی کشی آن جا بود و او به رخش ميهد... آن جا بودي خواست هدی مدلش
 "... وقت نبودمچیه... ستمیمن ترسو نبودم و ن... نیبب...نیبب

 توانست به او ی پدرش بود و مي کاش جاي که آرزو کند ایکس...  شد که به او افتخار کنددای پی کسباالخره
 بار هم که شده پدرش به او افتخار کی ي آرزو داشت براشهی که در تمام عمرش همیی اويبرا... افتخار کند

 که مد نظر پدرش بود ازدواج يبا دختر...  دانشگاه قبول شدنیدر بهتر... بودعیه راه و مط سر بشهیهم...کند
 ...کرد
 ... بارکی یحت...  باز هم پدرش به او افتخار نکرداما
 که رارسالنیاما ام... کمک کرده استرارسالنی دانست با آن چند کلمه حرف چقدر به امی دکتر مشفق نمدیشا

 ... کردی پدرش به او افتخار مي را که به جاي مرددی بخشیم... دی بخشیمعلوم بود که م...  دانستیخودش م
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 دیبا...  کردی دل خوش می محبتنی به کوچکتردیبا... ی محبتی بيدر آن وانفسا... ي پدری بي آن وانفسادر
... بهی غرياگرچه مرد... اگرچه پدرِ خودش نه...  به او افتخار کرده بودي شد از آن که باالخره پدریذوق زده م

 ... داندیاش م ی سرافکندگي هی هنوز هم او را مای دانست پدر اصلیاگرچه که م
 وقت ها بدجور به یگاه...  داد و دل خوش کردبیخود را فر...  به خود دروغ گفتستی بای وقت ها می گاهاما

 ... بودازی نیالی خي های دروغ ها و دلخوشنیا
هر چقدر که شانه ...  و بزرگیهرچقدر که مرد باش...  استازی پدرانه ني وقت ها بدجور به محبت هایگاه
 ... ستبرتی ـنه هاـی پهن باشد و ستیها
 ...ی هم گاهباز
 ...ییجا

 ...يروز
 ...يهرچند مجاز...  محبت پدرانهي است به ذره اازین
 ...! بودی کافنرارسالی امي برانی همو

 ... دادی گوش منی نازني هایی کالس به انتظار نشسته بود و طبق معمول داشت به پرگودر
 !؟...يامروز بعد از ظهر چه کاره ا _

 : آورد گفتی در مفشی کي را از توسشی که خودنوی در حالقیشقا
 ...یوتراپیزی بابا رو ببرم فدیبا _
 !؟... پاهاش چطورهتیوضع _

 ...دی کشی آهقیشقا
 ...ستهی باهیچند ثان...  و عصا و لهی تونه با کمک میبه زحمت م... مثل سابق... یچیهنوز که ه _
 !؟... دهی انجام میوتراپیزیاالن چند وقته که ف _

 یزوتراپی را که از شروع فی چند ساعتی توانست چند سال و چند ماه و چند روز و حتی می به راحتقیشقا
 که يروز... روز تصادف...  ماه بعد از آن روز شوم و منحوس بودکیچرا که تنها ... دی گذشت بگویپدرش م

 باره کیو ...ردی آرام بگیاندک دی رفت تا شای که میشانی پریزندگ...  تر کردشانی شان را پرشانی پریزندگ
 ... کندرانی و بن وخی مانده را هم از بی باقي آمد انگار،تا همان ذره ذره هايتندباد

 ... سالکی _
 ...چهار ماه و پانزده روز... سال وکی...  در دلش ادامه دادو
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 !؟... دادی بده تا حاال مجهی اگر قرار بود نتی کنیفکر نم... یول...  خوام ناراحتت کنم هاینم _
 ...مه داد که نکند دلخور شده باشد، دست پاچه حرفش را ادانی از فکر انیو نازن... تنها نگاهش کردقیشقا
 ...ی کنیکمک من هم رو که قبول نم... برات سخته... ادهی که خرج و مخارجش زنهیمنظورم ا_

 ... بر لبش نشاندیحیلبخند مل...  شدنی نازنی متوجه دست پاچگقیشقا
 ...!دوارمی من هنوز هم امیول...  دونمیم _
 !؟...یتا کِ _
 ... دارمدیتا هر وقت که زنده ام ام... یتا هر کِ _

 ... لب زمزمه کردریز... مکث کردیکم
 ... کرددی بای هست، زندگقیتا شقا _
 که به یوقت... قرار دادزی مي را روفشی رفت و کزیبه طرف م...  وارد کالس شدرارسالنی امن،ی حنی همدر

 عبـ ـوس استاد جوان شهی صورت همي کم رنگ را روي لبخند،ي در کمال ناباورقیطرف کالس برگشت، شقا
 یی اباچی را بدون هشمانشو مثل جلسات قبل، چ...  بر لبـ ـانش نقش بستيناخودآگاه لبخند...  دادصیتشخ

 ... را به دام انداخترارسالنی باالخره نگاه امنکهیتا ا... دوخترارسالنیبه چشمان ام
و بعدتر ... در هم رفتشیبعد ابروها...  در دام ماندیاولش نگاهش کم... ي تکراري باز هم همان واکنش هاو

 ...انداختی هم نی نگاهمی نشسته بود نقی که شقای تا آخر کالس به سمتگریهم نگاهش را گرفت و د
 حضورش در کالس به چشم استاد جوان یعنی...! تی اهمیعنی نیا... قی شقاي بود برادی از امي بارقه انی همو

 ...!آمده است
 ... از کالس خارج شدرارسالنیام...  تمام شدکالس

 !؟...میبر... خب _
چرا ...  اش قرار ندهدی خصوصي کارهاانی او را در جرادی کرد زی می بود، اما سعیمی صمنی چند که با نازنهر

 ...! چند کلمه حرف را در دلش نداشتینی در دلش نبود که تاب تحمل سنگيزی دانست آن قدر چیکه م
 ...! رمیخودم بعد با اتوبـ ـوس م... زمی عزیمرس...  جوني دارم نازيار کهیمن  _
 ... روان شدرارسالنی بر گونه اش نشاند و به سرعت باد از کالس خارج شد و به دنبال امیعی سري بـ ـوسه و

 محوطه بدود تا به ي نداشت، در آخر هم مجبور شد توي ادهی فاد،ی را سرعت بخششی چقدر قدم هاهر
 ... زدشی صداد،ی که رسکشینزد...  برسدرارسالنیام
 ...!استاد... استاد_
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 ... به طرف عقب برگشترارسالنیام... همقیشقا...ستادی ارارسالنیام
 کرد با چند نفس ی می ـنه اش قرار داده بود و سعـی سي دوخت که دستش را روقی متعجبش را به شقانگاه
 ... نفس هاش را منظم کندق،یعم
 ...!دییبفرما _
 ...ستادی ـنه اش برداشت و راست اـی سي دستش را از رورارسالن،ی امي حوصله ی خشک و بي صدابا
 ...!چند تا سوال داشتم استاد _
 ... باال رفترارسالنی اميابروها... دستش اشاره کردي توي به جزوه و

 در هم برود، شیانست اگر ابروها دیم...  را از بر شده بودرارسالنی امي واکنش هاگری در همان مدت دقیشقا
 مهی اوضاع نیعنی رفت، ی باال مشی ابروهایاما وقت... ستی نيدواری امچی هي است و جای اوضاع طوفانیعنی

 ... قصد دست انداختن داردرارسالنی امیعنی...  ستيابر
 ... دادی محی ترجی را به مراتب، نسبت به اولی او دومو
 !؟...دی دانشگاه بدوي توي طورنی که به خاطرش اهیاتیسواالتتون انقدر ح _

 ... زدي لبخندقیشقا
 ...!گهیحتما هست د _
 يزی چق،ی لبخند شقادنی دور نبود، همان موقع با دي اگر رودیشا...  اگر مالقات آن روزش با مشفق نبوددیشا
اما متاسفانه آن روز ...  شدی و از دانشگاه خارج مدی کشی گفت که لبخندش خشک شود و بعد راهش را میم

 ...!حالش خوب بود
 ...!دییبفرما _

 ... سمت چپش کردمکتی به نيبا دست اشاره ا... تر شدقی عمقی شقالبخند
 ...!آخه امکان داره طول بکشه...  اونجامینیاگه ممکنه بش _
 ... را به او کرده بود آن قدر سفارش آن دختريو فکر کرد چقدر بد بود که دکتر علو.. کردی پفرارسالنیام

 ... هم به دنبالشقی به راه افتاد و شقامکتی به طرف نی حرفچی هبدون
سواالت که تمام ...  دهدحی توضشی مشکل داشت براقی را که شقای سواالترارسالنی گذشت تا امی ساعتمین

 ... اش انداختی به ساعت مچیشد، نگاه
 ... همقیشقا... تعلل بلند شدبدون

 ...نونم استادواقعا مم _
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 ... کنمیخواهش م _
 : فرم بود گفتي خوشحال و رواری آن روزش بسشرفتی که از پقیشقا
 !؟... اومد ازتون بپرسمشی برام پی نداره که اگر بازم سواليرادیا _
 ...دندی دی کم به خودشان مشی که لب های نابياز همان لبخندها...  زدي لبخندرارسالنیام
 ...!البته _

 ...گری آسمان ها بود دي که توی به راستقیشقا
 ...!ي رو بهانه کن که باورم بشه مشکل داري سواالت سخت تري بعدياما خواهشا دفعه  _

 ... هم کجیو کم... ترقی عمرارسالنیو لبخند ام...  خشک شدقی بر لبان شقاخنده
 ... سواالنی ادهی درخشان شما، بعي با رتبه یاز کس _
 ...قیبرگشت به طرف شقا... ستادی نرفته بود که اشتریچند قدم ب...  باشد، به راه افتادیظر جواب بدون آن که منتو
 ی مقدار توجه نشون مهی دادم ی محی که برات توضیحداقل وقت...! یستی نی خوبگریاصال باز... در ضمن _

 ...! و فکرت معلوم نباشه کجای باشنحای که خودت انینه ا... یستی که باور کنم بلد نيداد
 ... به طرف سرش برد و به را افتادی خداحافظي انگشتش را به نشانه دو

 ... شده بودرهی هنوز هم مات و مبهوت به رفتن استاد جوان خقیشقا
 ... دانست دلخور باشد از دست استاد جوانش، به خاطر تمسخر کردنشینم
 ...نشخطاب کرد "تو  " خوشحال باشد به خاطر ای

 ... دانست دلخور باشد به خاطر دست انداختنشینم
 ... رتبه اش را درآورده بودي که استاد جوان به خرج داده بود و ته و تویی خوشحال باشد به خاطر کنجکاوای و
 ...! استشتری بی خوشحالي برالشی که دالافتی کردن، درنی سبک و سنگی کمبا

 ...لبخند زد...  خوشحال شدپس
 »...! سختیلیخ...  پرسمی سخت سخت مي سواالي بعديدفعه ... استادباشه  "
 ...! تر شدقی لبخندش عمو

 کوچکترش چه ی آبجی عروسي کادوي کرد که برای فکر منیروزها بود به ا... شدادهی را پارك کرد و پنیماش
 بود که بخواهد نی مثل ارارسالنی امياما برا... عتای بود طبی مکی شادباش و تبرری سفدی که باییکادو!؟...بخرد

 ...!دی بگوکی بخت شدن خواهرش را تبراهیس
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 ی سالن مي شد و مثل خواب زده ها توی مداری شب ها بمهین...  اواخر، فکر اَسما خواب از سرش ربوده بودآن
 ... کردی ـگار دود مـینشست و س

 ...يگری پس از دیکی
 توانست ینم!؟... تواند ترك کندی بود که نمفی آن قدر ضع کرد که چرای کرد و خودش را سرزنش می مدود

 که از آغـ ـوش ییشب ها...  اشی زندگي شب هانی تراهی بود از سي را ترك کند که خاطره اي ـگارـیس
 ي آن سردي به چراکرد ی کرد و فکر میو فکر م... آوردی ـگار پناه مـی به دود سختی گریسرد همسرش م

 ... کردی و باز هم دود مدی فهمی نمچی و هي هدي هایها و تلخ
 یاما بعدترها، وقت... کندی ـگار را ترك مـی سگری آن چراها را بفهمد، دلی دلی کرد که وقتی وقت ها فکر مآن

آن قدر هضم ... نی بود و سنگلیآن قدر ثق...  سخت بود و طاقت فرسادنشی آن قدر فهمد،یچراها را فهم
 ـگار آتش زدن ها و ـی به همان سهم  هضم و باور و آسان کردنش، بازير، که برا باورقابلی بود و غینشدن

 ...دود کردن ها پناه برد
 ... کندی باورش کرد، آن موقع ترك می هضم اش کرد، وقتی گفت وقتی وقت ها هم به خودش مآن
 ...! وقت نتوانست نه هضم اش کند و نه باورشچیه...  باز هم نشداما

 ...باز هم دود کرد... دی باز هم کشپس
همه را با ...  شان را با دقت نگاه کندي هانیتری گذشت بدون آن که وی رنگ و وارنگ مي مغازه هاي جلواز

 ... کردی رد مي سرسریینگاه ها
 یم...  شدیاز اسمش هم حالش دگرگون م... نه! ؟...دی خری رفت و طال می به بازار طال فروش ها مدیبا

 ...!ردی توانست طال بگی را مشی اند که سرتاپادهی کوچکش خری آبجيدانست حاال آنقدر طال برا
 ...دیرا خط کش...  از همان اول در ذهنش دور طال و سکه و پس

 ی که دست پسرکیدخترک...نیتری وي افتاد توی گذشت، چشمش به دخترکی ها منیتری وي طور از جلوهمان
 سر خودش و دخترك نگه ي را رونی با اهی شبيزی چای پارچه ایپسرك پرده ...د به دورش حـ ـلقه شده بو

 از نور، يو طوفان، روزنه ا  باديو در آن بلبشو... کرد انگاریداشته بود و از او در برابر طوفان محافظت م
 ... شدی مدهی شان دي روشیپ... فیهرچند خف... هرچند کوچک

 ... خودشي بود از قبل ترهايریو پسرك هم انگار تصو... او بودي دخترك اَسماانگار
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 کوچه با پسرها فوتبال ي خواست توی دلش مشتریاو بزرگتر بود و ب... دندی دوی باغ مي و اَسما بودند که تواو
...  کردی ميآب باز... دی دوی ماند و با او می باغ مي خواهر کوچکترش، توی خوشحالي کند، اما برايباز
 ... کردی ميچرخه سواردو
 سوم کی از شري تابلو فرش هم خبريتو... شان فکرکندي هاي سوم بازکی خواست به شری اصال دلش نمو

 ...نبود
 خواهرش بود که بر ياتورینی و مفیصورت ظر...  بودندختهی او و اَسما بودند که در تار و پود تابلو فرش آمتنها

 و به دی درخشی کوچک نور، ميلبخند خواهرش بود که در همان روزنه ...تابلو فرش نقش بسته بود
 ی لبخند دخترك مدنید  که بایاهی سي لهیو آن دو ت... فروخت انگاری نور روزنه فخر میدرخشندگ

 ... خودش بودد،چشمانیدرخش
 را به يدی نودیبا...  از دوران خوش گذشته رايدینو... دی خری مدی را بانیهم...  بر لبش نقش بستيلبخند

 ... اش، به آن دل خوش کندندهی آی کرد تا در زندگی مهیخواهرش هد
 یبا لبخندش م...  نگران خواهد بودشهیهم...  مراقب او خواهد بودشهی هم،ی مشکي لهی بداند دو تشهی همتا

 ... شودی کِدر مش،یدرخشد و با اشک ها
 را تصور کند ی و حاجلی فک و فامي توانست چهره یم... دی برو برگرد تابلو فرش را خری مغازه شد و بوارد
 ...!دهی نخرنی سنگي قطعه طالکی تنها برادر عروس، دندی دی شد و می باز مهی که هدیوقت
 ...ش قرار نبود برودخود...  را بفرستدهیقرار بود هد... او که در آن هنگام آن جا نبود! ؟... چه مهم بودیول
 ... ها خشک شدنیتری از ویکی ي توي هالونی مغازه مانده بود تا از پاساژ خارج شود که چشمش به وکی

 ...ستادی اي اشهی شنیتری ويجلو
 ...ي واهمه اچی داد، بدون هی باغ وِل مي را توشی که صدادی دی را می دخترکریتصو

 ... زدی ملونی که به خاطر واهمه اش از منع پدر، با دستش وی پسرکو
 ... هم رفتي ناخودآگاه توشی هااَخم

 ذهنش، اجازه ياما انگار همان پسرك در پس پس ها...  را برگرداند و آن جا را ترك کندشی خواست رویم
 ... دادینم

سرش را به طرف چپ خم کرده بود و به  ... بود و به پدرش زل زده بودستادهی ازی التماس آمی با نگاهانگار
 ی را بر باد رفته مشی شد، آرزوها ی که از دهان پدر خارج ميدهان پدرش چشم دوخته بود و با هر کلمه ا

 ...دید
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 تمی آهنگ ها و رییای رويایاز دن...  پر از نوا و صداییایاز دن...  بودگری ديای دنکی از ی ارمغانشی که برايساز
 ...از نگاه پدرش آلــ ـت لهو و لعب بود...ها

 ...از نظر پدرش سبک بود و جلف... ییبای پر از آرامش بود و زشی اش هم برای قالبی که حتینواختن
 ... و بود و خزعبالتاتی پدرش چرنديبرا... بود انگاری بود، آسمانینی زبان زمي ماورای زبانشی که برایی هانت

 ...یس...ال... سل...فا... یم... رِ...دو:  کردیو او در ذهنش مرور م... گفتیت و م گفی گفت و می مپدرش
 ... را به جان پسرش انداخته بودری ونی که ای گفت به کسی مراهی بد و بپدرش

 ...! را داشترشی چرا که خودش از اول ودی گوی مراهی کرد که پدرش دارد به او بد و بی پسرك فکر مو
 ... گرفتنیتری وي توي هاونلی را از وچشمش

 ...زیبا همان نگاه التماس آم...  چشمش جان گرفتي پسرك جلوری تصودوباره
 ...یس...ال... سل...فا... یم... رِ...دو
 !؟...يدی آرزوهات رسي به همه یعنی _"
 ... بزنملونی خواست وی دلم میاز بچگ... نه _
 !؟...يپس چرا نزد _
 ... زاشتینم... بابام دوست نداشت _
 امروز ی کنم، ولي بازیمامانم دوست نداشت وسط...ومدمی من میول...  توشی پامی زاشت بیمامان منم نم _
 "...! کردميباز

 ی اعتراضچیه...  نکردي اصرارچیه...  آن پسركیول... کردنش خطر کرده بودي بازی هم به خاطر وسطستاره
 ... بودعی مطشهیو مثل هم... نکرد

 الشیو در خ...یس...ال... سل...فا... یم... رِ...دو...  کردی خودش زمزمه مي هر شب قبل از خواب برا بود وعیمط
 ... نواختیم

 ي که به پسرك توینیو احساس د... گری پسرك از طرف دينگاه مظلومانه ...  طرفکی ستاره از ياصرارها
 ...همه و همه باعث شد برگردد و وارد مغازه شود... ذهنش داشت

 ی آن نگاه عمال نمریز...  بغـ ـل جمع کرده بودي نشسته بود و زانوها را توشی پاي مبل، جلونیی پاستاره
 !؟... کردی مدی خواند چه بایاما اگر نم... بفهمديزی دستش چي کلمه هم از کتاب توکیتوانست 

 ي التماس هايصدا... ری گغامی پي خورد تا برود روی شد، آن قدر زنگ می زنگ تلفن بلند مي بار که صداهر
 : گفتی کرد و می شد، ستاره سرش را به طرف چپ خم میتمام که م... دیچی پی خانه ميمادرش در فضا
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 !؟...ي بري خوای نمی واقعانیعنی... ارسالن _
 : گفتی کلمه مکی هر بار تنها رارسالنی امو
 ...!نه _
 ...! هم صدمدیشا! ؟...پنجاهم! ؟...ستمیب! ؟...دهم... زدی بود که مادرش زنگ می دانست بار چندمینم
 !؟... شهیآخه مگه م _
 ... دستش را بستي حوصله کتاب توی برارسالنیام
 !؟... شهی مگه میچ _

 : نشست گفتی شد و چهار زانو می که جا به جا می در حالستاره
 !؟... اش نرهی آبجیآدم عروس شه یمگه م _
 ... کردی پفرارسالنیام
 ...! آدمی گیخوبه خودتم م _
 !؟...ی چیعنی _
 ... گذاشتزی مي دستش را روي حوصله شده بود، کتاب توی واقعا بگری که درارسالنیام
 دنبالت، نه به حاال که نجای اومد ای مقهینه به اون موقع که دم به دق! ؟...اصال معلوم هست مامانت کجاست _
 ...ستی نالشمی خنیع

 که قول داده بود نیمگر نه ا...  که بغض کرد و به خودش لعنت فرستاددی درارسالنیو ام... دی لب برچستاره
 !؟... وقت ستاره را نرنجاندچی هگرید
 ...! نکنلهی انقدر به من پگهیتوام د...!  خوام برمینم _
 ... شده در کاغذ کادو افتاددهیچی پيچشمش به تابلو...به طرف اتاقش رفت دنبال حرفش از جا برخاست به

 ی و به مادرش می رفت خانه حاجی فردا م،یبهتر نبود بعد از مراسم عروس! ؟... فرستادی کادو را مدی باچطور
 ...ندی طور مجبور نبود نادر را هم ببنیا! ؟...داد
 ... ستاره به خودش آمدي صدابا
 ...! کردمی کارا می چدی دی من بود، اون وقت میبج آیاگه عروس _
 بر لبش یفیلبخند خف...  بودستادهی درگاه اي توي ـنه ـی به طرف ستاره برگشت که دست به سرارسالنیام

 ...نقش بست
 !؟...ي کردی کارا میچ _
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 ... تخـ ـت پرت کرديخودش را رو...  وارد اتاق شدستاره
 ...!شگاهی رفتم آرایم _
 ... بوددهی را چسبشگاهشی را وِل کرده بود، آرای عروسي همه یفسقل... خنده اش گرفترارسالنیام
 !؟...خب _

 ... ذوق آمده بود ادامه دادي انگار رورارسالنی که با همان خب گفتن امستاره
 ...نه مثل االن ها... کردمیموهامو خوشگل درست م... کردمی مشیآرا _
 ...ره کرد اش اشای دو گوشي به موهاو
 ... تخـ ـت نشستي کنارش رورارسالنیام
 !؟...مگه موهات چشه _
از همونا که برق ...  دونه از اون تاج خوشگالهیبعد ...  خواد ببندمشون باالیدلم م...ي جورنیدوست ندارم ا _
 ... زنن بزارم رو موهامیم
 ...دی کشیم ستاره را گرفت و کیِ اَبوتي جوديموها... خنده اش گرفترارسالنیام
 ...!ي خوشگل تري جورنی به نظر من ایول _

 : کرد گفتی را محکم مشی کرد و دوباره کِش موهای را جدا مرارسالنی که دست امی در حالستاره
 ...! خوشگل ترمي جورنی ای گی که ميدی نديتو که من رو اون جور _
 ... فکر کرد که حرف حساب جواب نداردرارسالنی امو

 بار نیو ا... رفتریغامگی پيرو... دیچی تلفن در خانه پي را باز کرده بود جواب ستاره را بدهد که صدادهانش
 ... اَسما بوديصدا

 ... ناخودآگاه از اتاق خارج شد و ستاره به دنبالشرارسالنیام
 ...یداداش... داداش _

 ... زدی چنگ مرارسالنی امي ـنه ـی برسیانگار کس...بدجورهم بغض دار بود...  بغض دار بودشیصدا
 !؟...ي کوچولوت رو امشب تنها بزاری آبجي خوایم! ؟...يای بي خواینم... داداشم _

 بود به جز هی شبیی به هر صداشی خواهر کوچولويصدا...  کردری گرارسالنی امي گلوي توي بغض بدناخودآگاه
 ... اشی عروس در شب عروسکی يصدا

 ....!ریام _
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 رونی که بتواند بغض اش را با همان نفس بدیشا...  دادرونی نفسش را برارسالنیام... به هق هق افتادو
 ...غیاما در...دهد

 ...ایب... يای کنم که بیالتماست م...  کنمیازت خواهش م... شگاهمیمن هنوز آرا...یداداش _
 ... بوددهیچی اَسما در خانه پي نفس نفس زدن هايصدا

خودم گفتم ... امونیباغ بچگ... باغ خودمون...  باغيتو... خونه باش...  سر سفره اونجا باشنمی شی میوقت _
 ... هامونی باغ بچگيتو...  اونجا باشهیعروس

 ... کندی کرد که بغض دارد خفه اش می احساس مرارسالنیام
 باغ که ي توي موندی مادتهی! ؟...ی کني تو کوچه با دوستات فوتبال بازی رفتی به خاطر من نمادتهی... ادتهی _

 تی کس اهمچی و هیچی تو به هادتهی! ؟...ادتهی! ؟... کردنی دوستات مسخره ات مادتهی! ؟...ی کنيبا من باز
 ... که من خوشحال باشمنی ايفقط و فقط برا...ي دادینم

 ی نمیش به گوش دانست چرا دستیاما نم...  کردی را سوراخ مرارسالنی هق هق اش انگار قلب اميصدا
 ...رفت

... ایفقط ب...اصال غلط کردم...  گفتمی چدمینفهم...  خوام که اون حرفا رو زدمیمعذرت م...  خوامیمعذرت م _
 ...ی دادشایب
و ... بوددهیچی بوق ممتد در خانه پيصدا... تماس قطع شد...  نتوانست حرف بزندگرید...  شددتری اش شدهی گرو
 ... بودستادهی و منگ اجی گرارسالنیام

 ... دکمه را زد و صدا قطع شدستاره،
 !؟... داشته باشمی آبجهیمن چقدر آرزو داشتم که ... ی دونیم _

 ... ستاره هم بغض دار بوديصدا
 ...! گفت نهی کردم و اون می اصرار مشهیمن هم...! وقت قبول نکردچی مامانم هیول _
 ... گفتی نمچی هرارسالنیام
 ... اصرار نکردمگهیکه من د...  گفتيزی چهی... گفت... يزی چهیمامانم  روز هی _
و ...  جمع شده بودشیاشک در چشم ها...  زدی می به سرخیصورتش کم...  نگاهش کردرارسالنیام
 ... شودی دارد نامنظم مشی که نفس هادی دی مرارسالنیام
 ... شهی مضیمر... اونم مثل من... اونم... داشته باشم... یبخوام آبج...اگه... گفت... گفت _
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 حرف ها را نی قلبش تحمل ادی بزند بگوادیفر...  بزندادی خواست فریدلش م...  فشرده شدرارسالنی امقلب
 ...تحمل آن همه فشرده شدن و به درد آمدن را... ندارد

 ...!اصرار نکردم...  از اون وقتگهید... من...من _
 را ياسپر...  رفتیونیزی تلوری زي به طرف کشورارسالنیام...  آمدی رفت و می نامنظم مشی هانفس

 ...برداشت
 ... کنهيباز... یوسط... نتونه...مثل من بشه...  ام همیآبج... خوامینم...  خواستمینم... آخه... آخه _
 فشرده رارسالنیدل ام... لقه زده بوداشک در چشمان ستاره کوچولو حـ ـ...  ستاره زانو زدي رو به رورارسالنیام

 ...شده بود
 ...آلوچه بخوره... نتونه... بدوِه... نتونه _

 ياشک ها را از رو...  دستش را جلو بردرارسالنیام...  کوچکش روان شده بودي بر گونه هاشی اشک هاحاال
 ... اَبوتش پاك کردي کوچک جوديگونه ها

 ...تو...بعد...کرد... هیگر... زد... زنگ... تو...یِآبج... دارم... دوست...  مویآبج...  همهنیا... من _
ستاره سرش را به ...  را به طرف دهان ستاره بردي اسپررارسالنیام...  زدی مي رنگش داشت به کبودحاال
 ... تکان دادنیطرف

 ...!ستاره _
 ... دوباره روان شدشی هااشک

 ...!ي بدیلیتو خ _
 نی آدم بزرگ ها هميای دندی خواست بگویدلش م...دی را فهمنی فکر کرد که باالخره ستاره هم انرارسالی امو

 که تو به آن يزیچ...  ماستيای دننیا... شکستن و خرد کردن... نفرت... نهیک... يدلخور... نیهم... است ستاره
 ...! ماست ستارهی زندگقتی بد، حقیی گویم

 ... کردکی را به دهانش نزدي اسپردوباره
 ... ستاره دوباره امتناع کردو
 !؟...ير...یم _

 ... کندهی توانست گریاما باز هم نم... بغض داشت... هم سرخ شده بودرارسالنی امچشمان
 ...! رمیم... آره_
 !؟...قول _
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 ... ستاره قرار دادي را بر لب هاياسپر
 ...!قول _

 ...دوبار... زدي بار اسپرکی... ستاره باز شددهان
 ی مشیاما لب ها...  هنوز بر گونه ها روان بودشیاشک ها...  ستاره کوچولو آرام گرفتي کم کم نفس هاو

 ... هم لبخند زدرارسالنیام... دیخند
...  رفتی داشت حوصله اش سر مگرید...  کراواتش را ببنددي تخـ ـت نشسته بود منتظر بود تا ستاره گره يرو

 کمک کند، اما ستی الزم ندی خواست کراوات را از دست ستاره بکشد و بگویدلش م... دی کشیقینفس عم
 بست، انگار نه انگار که ی مرا  کراواتي داشت گره یتی که با چه دقت و جددی دی ستاره را مي افهی قیوقت

 ... نزندی کرد حرفی می کرد و سعی صدا را در گلو خفه مجهیدر نت... دی بگويزی آمد چی دلش نمست،یبلد ن
 کوچکش را غنچه يلب ها... دی شنی را مرارسالنی گه گاه بلند امي نفس هاي انگار نه انگار که صداستاره

 ... کراوات بودي درهم رفته بود و باز هم مشغول بستن گره ی کمشیکرده بود و ابروها
 " بود که باالخره ستاره با گفتن  دانست واقعا کالفه شدهی دانست چقدر گذشته بود، فقط می نمرارسالنیام

 ...!دی دنهی خودش را در آرارسالنیکنار رفت و ام "تمام شد 
آخر دست هم نتوانست کامل خفه اش کند و ...!  خفه کردن خنده اشي سخت بود آن همه تالش براواقعا

 ... نقش بستشی بر لب هایفیلبخند خف
 ...!یمرس _

 و رارسالنیبدون توجه به لبخند ام...  کردیشت ماحصل تالشش را نگاه م بود داستادهی دست به کمـ ـر استاره
 ... را برداشت و به طرفش رفترارسالنی ژِل امی رفت و از کنارش قوطنهی تشکر کردنش، به طرف آی حتای

 !؟...هی چنیا _
 ... قرار گرفت دوبارهشی رو به روستاره

 ...! خوام موهاتو برات خوشگل کنمیم _
 دی قدی باگری را هم ستاره درست کند که دشیاگر قرار بود موها...  لحظه حبس شدکی ي برارارسالنی امنفس
 ... زدی رفتن را میعروس

 ...!خودم بلدم... ی شیخسته م...نه _
 ... دستان کوچکش را به ژل آغشته کردستاره

 ...! شمیخسته نم...نه _
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 سرش دی آن به ذهنش رسکی...  ستاره مشغول شده بود فرصت نکرد تا جوابش را بدهد چرا کهرارسالنی امو
در برابر او ...!اما امان از دست ستاره...  کردی منی ستاره بود، او چني به جاگری هر کسِ دیعنی... را عقب بکشد
 ...خلع سالح بود

 دانست از دست ستاره بخندد ی نمد،ی دنهی خودش را در آرارسالنی امی موها زودتر از کراوات تمام شد و وقتکار
 ...دی داد و خندحی ترجی را به دومیکه اول...!  بزندادی فرایو 
 ... ستاره را گرفت و تکان دادینی دو انگشت نوك ببا
 ...!دست شما درد نکنه خانوم کوچولو _

 : به گردنش داد و گفتی تکانستاره
 ...! کنمیخواهش م _

 : دور شد و گفترارسالنی از امیکم
 ...! کم صبر کنهیفقط  _
 ... به دست برگشتنی ستاره از اتاق خارج شد و دوربد،یای به خودش برارسالنی امتا
 ...!رمیبزار ازت عکس بگ _

 ... باال رفترارسالنی اميابروها
 ...!ستی نازین...نه...نه _

 ...دی کوبنی را برزمشی سرش را کج کرد و پاستاره
 ...!گهیبزار د _

 !؟... به جز باشددی توانست بگوی مچه
 ...!باشه _

 ...دی رسرارسالنی به ذهن امي را روشن کرد که فکرنی ذوق زده دوربستاره
 ...!می عکس باشي کنم که دو تامون با هم تومشی رو بده من تنظنیدورب _

 تخـ ي داد و خودش رورارسالنی را به امنی و دوربدیخند... خوشحال شد...  ستاره به وضوح باز شدي چهره
 ...ـت نشست

 ... تخـ ـت نشستي قرار داد و خودش کنار ستاره روزی مي کرد و رومی را تنظنی دوربرارسالنیام
 با د،ی زده شود، که ستاره از جا پرنی قطع بشود و فالش دوربمری تاي نمانده بود که بوق هاشتری لحظه بچند

 ... و عکس گرفته شدنی دوربکیچ... شاخ درست کرد رارسالنی امي براشیدست ها
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 ... به طرف ستاره برگشتراسالنیام
 !؟... جوجهي زاری من شاخ ميبرا _
 ... و از اتاق خارج شددی و داد دوغی شده بود که ستاره با جزی خمین

 ...اما حرفش را خورد "...آرام تر... ندو "دی آمد که بگورارسالنی نوك زبان امتا
 ...! نکنی بچگدی بگوی کوچکي آمد به دختر بچه ی نمدلش

 
 کراواتش را درست کند ي که داشت، گره ی فرصتنی داشت در آخری بود و سعستادهی انهی آي جلورارسالنیام

 ...که ستاره وارد اتاق شد
 ...!ی کنیاالن خرابش م! ؟...ی کنی کار میچ... اِ اِ اِ _
 ...! بکنددی دانست چه کار بای واقعا نمرارسالنیام

 ...دی لب برچستاره
 !؟...مگه من خوب نبستمش... به اش دست نزن _
 ... کراوات کنده شديدستش از گره ...  به خودش آمدرارسالنیام
 ... خراب شده بودی کمکی... چرا... چرا _

 ...دی جلوتر آمد و حرفش را بری کمستاره
 ...!خب بده درستش کنم _
 ... قدم به عقب رفتکی ناخودآگاه رارسالنیام
 ...!هیعال...  خوبهي جورنیهم... نه...نه _

 به او نداد تا سر و وضعش را درست ی خدا فرصتي آمد و محض رضارارسالنی با امنگی پارکي تا توستاره
 ...کند

 ... پارك کردي که از مجتمع دور شد، گوشه ای که خارج شد، کمنگی از پارکرارسالنیام
 ... را روشن کردنی داخل ماشالمپ

 ... کراواتش را درست کندي گره ن،ی کوچک ماشي نهی همان آي کرد تویسع
 که افتاد، شینگاهش به موها...!  زباله را گره زده بودسهیانگار سر ک! ؟...ستاره چه کرده بود...!  اش گرفتخنده

 ... شددتریخنده اش شد
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 دو يموها...ي برکی و نیی به پایقسمت...ت باال رفته بود به سمشی از موهایقسمت...!  امان از دست ستارهواقعا
 ... بودند به سرشدهیطرف ، چسب

 !؟... خنددی بشود، چرا می آن که عصبي به جاتی دانست در آن وضعی هم نمخودش
 ... انداختشی صندليپس گره اش را باز کرد و رو...  خوردی که چروك شده بود و عمال به درد نمکراوات

 ... رفتن نداشتشگاهی آرايوقت برا...نه... به ساعت انداختینگاه! ؟... کردی را چه مشیموها
 ... کردسی خي برد و با آب بطررونیدستش را ب...  را باز کردنیدرب ماش...  را برداشتی آب کنار صندليبطر

د که ستاره  شي ، با نور نسبتا کم، مشغول درست کردن گندنی کوچک ماشي نهی آي توس،ی خي دست هابا
 ...! زده بودشیبه موها

 ... کردنددای پي اوضاع قابل تحمل ترشی کلنجار رفتن،موهای از کمبعد
* * * * * * * 

 که با ستاره ی خانه بود، تا وقتیتا قبل از آن، تا وقت...  شد انگارداری باغ متوقف شد، احساساتش بي جلویوقت
 بعد از لی اش با فامی برخورد جمعنی را به خاطر اولشی ها استرسيهمه ... بود، همه را فراموش کرده بود

و حاال بعد از چند سال، همان جمع را در ... بود دهی دي هدي جمع را در عذادارنی بار انیآخر... هشت، نُه سال
 رارسالنی امشهی که همییعمه ها... دفن کردندي که او را به همراه هدیلیفام... دی دی مدی خواهرش بایعروس

 ... بردندادی نور چشم شان را از ،ي بود و بعد از مرگ هدی دردانه و نور چشمزی شان عزيبرا
 موضوع نیچرا تا آن لحظه اصال حواسش به ا...  بزرگ رايدیتوح... حاج عمو را... دی دی عمو را هم مدی باحاال
 !؟...نبود

 ...م شد قلبش نامنظيتپش ها...  باال زدجانشیه...  چند برابر شداسترسش
تنها ...  و حساب بردن گذشته بوددنیچرا که سنش از ترس...  که از او حساب ببردنینه ا...  از عمو بترسدنی انه

 ...! او و نه زن عمو رادنینه تحمل د...! را نداشتدنشیتحمل د
 را در شی خان عمودنی حال طاقت دنیاما با ا... اما... شکسته بود...  بوددهیرنج...  دست شان دلخور بوداز

 ... توانست حدس بزند حاال چطور است نداشتی که میوضع
 ... کمـ ـرش تا شدي دانست بعد از مرگ هدیم

 ...شکست
 ...! شده بودرانی مردانه اش، وي کلمه، با تمام دبدبه و کبکبه ی واقعي به معناو
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 ناگوار بود، چه برسد به آن که خودش از شی هم برادنشیشن...  بوددهیاز اَسما شن... بوددهی بود، اما شندهیند
 دانست همه او را مقصر ی بود که منیو از همه بدتر، از همه دردناك تر و از همه عذاب آور تر ا...ندی ببکینزد

 اش يبا آن که مثل حاج محمود مدام به رو... انم مادرش، منصوره خیحت...  حاج محمودیهمه حت...  دانندیم
 آورد، خانه اش را جمع ی پخت و می غذا مشی شد و برای محبت مادرانه اش قلنبه میاه آورد،با آن که گینم

 رارسالنی امدنی فهمي توانست جلوی ها نمنی اي رفت، اما همه ی قربان صدقه اش می کرد و حتیو جور م
 ی نمیو به راست...چند سال بود که مثل سابق نبود... ستی مثل سابق نگریکه مادرش د نی ادنیفهم...! ردیرا بگ
 ...! نفهمدرارسالنی کرد تا امي کارچیشد ه

 رارسالنی امی بعد از رفتنش، زندگيهد...  شدی متنفر مي از هدشی از پشتری کرد، بی ها فکر منی به ایوقت
 ... احساسش را هم برده بودیو حت... خانواده اش را... را
...  واکس خورده اش نگاه کرديبه کفش ها... دی اش کشی کت مشکي قهی به یدست... شد ادهی پنی ماشاز

...  عقب درآوردی صندليتابلو را از رو... مرتب بودزیهمه چ...  اش را بستی طوسراهنی پنی سر آستيدکمه 
 ...به طرف خانه به راه افتاد...  را زدموتیر
 بودند، یی شوهر عمه ها که در رفت و آمد و خوش آمد گودنیباد...  بودستادهی حاج محمود که دم در ادنی دبا

 ... ـنه اش حبس شدـینفس در س... ستادی ايلحظه ا
 ...! جا زده بودامدهی نهنوز

 ... هم متنفردیشا... بوددهیرنج... دلخور بود...  نهد،ی ترسی که منی انه
 ...رار شد در گوشش تکي دکتر علوي دانست چطور شد که حرف هاینم
 دردناك تر شی که براییاز جاها...  کرد که ازشان متنفر بودی شروع میی از جاهادی شروع دوباره، باکی يبرا "

 "...بود
 ... قفل شدرارسالنی اميهمان موقع نگاه حاج محمود رو...  دادرونی اش را بنفس

 ... از آن تعلل نکرد و به راه افتادشتری برارسالنیام
 ... خود حس کندي شوهر عمه ها را روي رهی توانست نگاه خی مد،ی حاج محمود که رسي به رورو
 ...سالم _

 ... درهم رفته بودرارسالنی امدنی حاج محمود با دي هااخم
 ...خوب شد مادرت به ات گفته بود مراسم عقد بعد از ظهره...!دیباالخره افتخار داد...  سالمکیعل _
 !؟...خواهرش بدون او بله را گفته بود... ختی درونش فرو ر دريزی حس کرد چرارسالنیام
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 : باشد، ادامه داددهی رافهمرارسالنی انگار که حسِ امیحاج
 ... بعدادی بری امدیگفت با... اَسما قبول نکرد _
 ...دی کشی ناخودآگاه نفس راحترارسالنیام
 ... اومدم فقطرتری ساعت دکیمن ... یروزها کوتاه شده حاج _

 ... چشمان پسرش کردي نگاه سرزنش بارش را حواله یحاج
 ...!ی داماد کِنِف کني خانواده ي ما رو جلوادیخوشِت م _
 دی خواست بگویدلش م...  متلک ها و تکه انداختن ها شروع شده بودده،یهنوز نرس...  کردی پفرارسالنیام
 ي و دانشمندختهی کند عجب داماد فرهی داماد که هر کس نداند فکر مي خانواده دیی گوی مي جورکی"

 ... گرفتی نگاهش را از حاجي نسبتا بلندي چرا که با صدادیاما نتوانست بگو "...!دارند
 ...!می کردارتیباالخره برادر عروس خانم رو هم ز... به به _

 : گفتستی کدی نفهمرارسالنی که امی آمشد رو به مخاطبی مرارسالنی که به طرف امی سماوات در حالحاج
 ... شدهری دی االنش هم کُلنیتا هم... پسر، بپر برو دنبال عاقد_

 : دراز کردرارسالنی امي را به رودستش
 ...!دی دیافتخار نم... متیدی دی مشتری بمی نشده بودلیقبال که فام _
 ... دستش را فشردیلی می با برارسالنیام
 ...!دی و بازددی دي زاره برایوقت نم... کار و درس و...دی داراریاخت... یسالم حاج _

 ...افتی نرارسالنی استنطاق امي برايشتری حاج سماوات را صدا زد و او مجال بی کسخوشبختانه
 ي نسبتا سردیسالم و احوال پرس...  از دست سماوات فارغ شده بود که با شوهر عمه ها چشم در چشم شدتازه

 ی با زدن خودشان به آن راه، مییگو...!  بعد از چند سال بوددارشانی دنیه انگار که اانگار ن... رد و بدل شد
 ... طفره بروندقتیخواستند از حق

 ... ها فارغ شدی از سالم و احوالپرسباالخره
 ي پارچه اي ها با روکش های و صندلزهای مي شده بود و رودهی چی و صندلزیم... شده بودی باغ چراغانتمام
 ... پوشانده شده بوددیسف
 دانست یم...  اش قرار دادي کناری صندليتابلو را رو... رفت و نشستزی منی ترکی به طرف نزدرارسالنیام

 هی و بعد به همراه حاج محمود و بقدیای صبر کند تا عاقد بدی دانست بای منیو همچن...مجلس زنانه مردانه است
 ...دوارد قسمت زنانه که عمارت خودشان بود، بشو
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 به عنوان برادر عروس همانانی به میی خوش آمد گوي دانست که اصال به وجودش دم در برای را هم منی او
 هم دیشا...!  باشددی دي کمتر تورارسالنی داد امی محی دانست حاج محمود ترجیچرا که م...!  نبودازین

چرا که ...  موافق بودی با حاجد مورکی نی در هر صورت در ای کرد ولی طور فکر منی به اشتباه ارارسالنیام
 ... نبودی و آشنا، راضلی فامي های فضول ها و خاله خان باجمی مـ ـستقدیخودش هم اصال به قرار گرفتن در د

 حاج فتاح، با ياما به جا...  اشافتیو ن... بزرگيدیبه دنبال توح...  چرخاندزهای مانی مي نگاهش را سرسریکم
با ... رارسالنی امدیحداقل از د...  آن شبی شخص عروسنیبا منفورتر...! شد چشم در چشم يگریشخص د

 بود، يگریاگر هر وقت د... شود بعد رسما و شرعا شوهر خواهرش بی که قرار بود تا ساعتينادر...! نادر
 اش را نثار نادر یشگی همي از همان پوزخندهایکی ایو ...  گرداندی را بر مشی رويدی تردچی هی برارسالنیام
 ...باالخره قرار بود بشود شوهر خواهرش! ؟... شد کردیاما چه م...  کردیم

 ... هم متقابال به طرفش رفترارسالنیام... نادر سماوات به طرفش آمد...  بلند شدشی ناچار از جابه
 ...!دای کم پيِدیجناب توح... سالم... به به _
 ... فشردیلی می که به طرفش دراز شده بود را با بی دسترارسالنیام
 ...!مبارك باشه...سالم _
 نادر سماوات مشخص بود که خاطرش ياز چهره ...! دی به جز همان سه کلمه به ذهنش نرسزی چچی واقعا هو

 ... به درك گفتن در دلش، وجدانش را راحت کردکی با رارسالنیاما ام...به شدت مکدر شده است
 ...! کردری اش عمال نادر سماوات را خورد خاك شي بعديمله  با جو
 ...!رمی نگادیبهتره وقتتون رو ز...  دونم االن سرتون شلوغهیم _
 اش را پوشانده یچرا که پوست سبزه اش، سرخ...!  توانست سرخ شدن پوست سماوات جوان را احساس کندیم

 ...بود
در ... را نداشتي برخورد سردنی وجه انتظار چنچیبه ه... دی بگودی دانست چه باینم...  نادر بسته شده بوددهان

 ...ختی بدتر افکارش را به هم ررارسالنی امي برکی گشت که لبخند ی دندان شکن میذهنش به دنبال جواب
 ... کردای فرار مهي فرصت را برانی سماوات بزرگ که اطالع داد عاقد آمده، بهتريصدا
 ... مراسم عقدي براي به داخل عمارت فراخوانده شد برارارسالنی نگذشته بود که امشتری بیقیدقا

 ...دوباره کالفه شده بود...  شده بودی عصبدوباره
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 ـی کتش فرو کرد به دنبال پاکت سبی جيناخودآگاه دستش را تو...  خواستی ـگار مـی شدت دلش سبه
 به ترك می بار تصمنی هزارمي که برای آمد از وقتادشی آمد و تازه آن موقع رونی بیدستش خال... ـگارش

 ... گذاشتی ـگار نمـی سبشی جي توگریگرفته بود، د
 ... گفتراهی چقدر در آن لحظه به خودش بد و بو
 

 ي عقد بود و پرده ها و پارچه هاي سفره يدی که به چشمش آمد، سفيزی چنی اتاق عقد که شد اولوارد
 ... کرده بودنیی تمام اتاق را تزای که تقربيدیسف
 ي کوچکش بود که مثل تمام دخترهاي تک ستاره ی بود درخشندگری که در اتاق واقعا چشم گيزی اما تنها چو

 ی احساس خفگشی به جارارسالنی بودند و امدهی کشنیی چانه پاي شنلش را تا رو،يدی خاندان توحبینج
 ...کرد

 ...اما افتاد.. .افتدی بي هدادی خواست به ی نمدلش
 یعنی... دی دیچرا که اصال او را نم...  نشان ندادی واکنشچیاَسما ه... ستادیو کنار اَسما ا... جلوتر... رفتجلوتر

 ...!دی دی را نمییجا
 ... افتادنهی پوش در آدی دختر سفری به تصورارسالنی امنگاه

 ...اما افتاد... افتدی بي هدادی خواست به ی نمدلش
کاله شنلش را ...  کنار اَسما نشسترارسالنیام...  بودامدهیهنوز سماوات جوان ن...  را کنار سفره قرار دادتابلو

 برگردد، صاف رارسالنی جا خورد و قبل از آن که به طرف امیاَسما به راست...  صورتش باال برديگرفت و از رو
 ... نشستشیسرجا

 ي لبخندرارسالنی امدنیبا د...  کرد داماد نشستهی فکر م کهیبه طرف سمت... دی چرخرارسالنی طرف امبه
 ... زدقیعم
 ...!داداش _
 رنگا رنگ شده یشی که با لوازم آرایصورت... به صورت جوان و درخشان خواهرش...  هم لبخند زدرارسالنیام

 چقدر بزرگ ک،ی باريبا آن صورت اصالح کرده و ابروها...  خودشيو چقدر فرق داشت با اَسما کوچولو... بود
 توانست منکر ی دوست داشت، اما نمرشتی خودش را بي اَسما کوچولوي چهره رارسالنیشده بود و با آن که ام

 ياتورینی نگاهش را از صورت مرارسالنی شد و امدای نادر پيسر و کله ...  بشوددی جدي اَسماری چشم گییبایز
فقط ...  نشستی مشی کنار خواهر کوچولودینادر با...  کردی می را خالگاهشی جادی بارارسالنیام... اَسما گرفت



طعم شیرین رمان                                                 روي خط صفر              رمان   

@donyayroman 176 

 برادرها يبا خودش فکر کرد همه ...  استندیچقدر ناخوشا...  سخت استشیا دانست که چقدر بریخدا م
 یو مسلما اگر داماد نادر نبود، اگر داماد کس...  گونه نبودنیمسلما ا!؟... طور اندنینسبت به شوهر خواهرشان ا

 ... گونه نبودنی هم ارارسالنی اسما را داشت، اماقتیبود که ل
 ... بر پشت دستش نشاند و برخاستيبـ ـوسه ا...  کوچک اَسما را گرفتدست

 ...کاله شنل، دوباره صورت اَسما را پوشاند... کم کم اتاق شلوغ شد...  کنار اَسما قرار گرفتنادر
عمه ...  بوددهیمادرش را د...! کندیدر مورد او پچ پچ م شود، ی کرد هر که وارد اتاق می احساس مرارسالنیام

 ... و محترم را هميفخر
 ... رفتی در مرارسالنی امي جان شان برای زمانکی که ییعمه ها...  بوددهی را دشی از چند سال عمه هابعد

 مثل عروسک از رارسالنیو دستان ام...  بوددهی را در آغـ ـوش کشرارسالنی بود و اماوردهی طاقت ني فخرعمه
اگر ...!  کرده بودیاطی احتیواقعا ب...  از دستش در رفته بودي واکنش عمه فخرنیانگار ا...  بودزانیدو طرف آو

 !؟... چهدشانی دی حالت منی و در ادی رسی بزرگ سر ميدیتوح
 

 جدا کرد و  را از خودشرارسالنیچرا که بعد از چند لحظه ام...  هم متوجه شده بود انگاري عمه فخرخود
 ...دی که نگاهش در اطراف چرخدی درارسالنیام

 یبه دست دادن...  تر از خواهر کوچکتراستی با سشهیخواهر بزرگ تر بود و هم...  محترم اما خوددارتر بودعمه
 ... بوددهی بزرگتر دي برق اشک را درچشمان عمه رارسالنیاما ام... اکتفا کرد

آن زمان که ! ؟... خواست چه کاری محبت ها را منیبعد از چند سال ا...! نداشتتی هم اهمي ذره اشی براو
 !؟... دلسوزتر از مادرش کجا بودندي دلش، عمه هاي زخم هاامی التي محبت بود برايمحتاج ذره ا

 احتمال نرارسالی که امگریو چند مرد د...ناصر، برادر بزرگتر نادر... حاج سماوات... شوهرعمه ها...  آمده بودعاقد
 ...داماد باشند...  ها و یی داای داد عموها یم

 ... نشده بودشیدای بزرگ هم هنوز پيدیتوح...  بودامدهی محمود اما هنوز نحاج
 خان داداشش را گرفته ي که بازوی در ظاهر شد، آن هم در حالي حاج محمود در آستانه ی بعد، وقتیلحظات

به کمک برادر ...دهیبا پشت خم...  لرزانییبا دست ها... ر دست دیی که حاج فتاح، با عصایوقت... بود
 ...! کلمه وارفتی واقعي به معنارارسالنیام... کوچکترش وارد شد

 ... اشنهیری از اقتدار دي بود و نه خبرشی خان عموي چهار شانه کلی از هي خبرنه
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 ی که وقتی پت و پهن و بزرگي از آن دست هاافتی ني اثرچیو ه... را به دستان لرزان خان عمو دوختنگاهش
 .... بردندی مخوف تهِ باغ پناه مي صورت شان، به انبارایکودك بودند، از ترس فرود آمدن شان بر سر و 

 ي در خانواده دی توانست به جرئت بگوی مرارسالنیام... و در کنارش هم زهرا... سرش زن عمو وارد شدپشت
با آن که چادر بر سر ... چرا که زن عمو هم به وضوح آب رفته بود...  نرفته بودنیبعمو، تنها زهرا بود که از 

 ی فراوان صورتش که علي چروك هاو نی زد و چی ذوق مي توکلشیداشت، اما باز هم به وضوح آب رفتن ه
 ... زدی ذوق مي به کار رفته باز هم تویشیرغم مواد آرا

 راه رفتن چه ي از عرقش معلوم بود که براسی خیشانیاز پ... نشست مبل ي فتاح با کمک برادر کوچکتر روحاج
و تازه آن موقع بود که ...  تازه کردینفس...  را با دستمال پاك کردیشانیعرق پ...  شودی را متحمل میرنج

 ... کردی تالقرارسالنیسرش را بلند کرد و نگاهش با نگاه ام
 يصدا...  حبس شدرارسالنی امي ـنه ـی بار در آن شب، نفس در سنی صدمي برادی لحظه، و شاکی يبرا
 که آن جا هم نی از ادیترس... دی آن ترسکی... دیچی گوشش پي قاتل قاتلِ عمو فتاح در قبرستان، توادیفر

 ... زدنادیشروع کند به فر
 ی را مرارسالنینه انگار که امانگار ... سرد...  تفاوتیب...ی سرشار از تهینگاه...  حاج فتاح تنها نگاهش کرداما
 ... وجود داشتیرارسالنیانگار نه انگار که ام... دید
 ... نماندهی باقزی چچی هشی از عموافتی دررارسالنی آن وقت بود که امو

 را شی رورارسالن،ی امدنیچرا که به محض د...  داشت انگاریاو هنوز هم احساسات... کرد امای عمو فرق مزن
 تفاوت خان ی بي بود از نگاه هاندتری به مراتب خوشارارسالنی امي رو برگرداندن برانیو ا...برگرداند

 ...!شیعمو
دلش ... نه...!يمثل هد... ندی رود گُل بچی دانست اول عروس می مرارسالنیام...  شروع به حرف زدن کردعاقد

 ...اوردی بادی را به ي خواست هدینم
 ... رفتدنی گُل چي عروس براو
 گفتند شگون ندارد زن مطلقه در اتاق عقد ی بود که مدهیقبل ترها شن...  کردی احساس گرما مسالنراریام

 !؟... نهای بود مونی چون او نامی دانست وجود آدم بداقبالیحاال نم... باشد
 ...اوردی عروس رفته بود گالب بحاال

 ... را گشودیی بااليدکمه ...  رفتراهنشی پي باالي به دکمه دستش
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 شان ی شدن زندگنیری شي دانست برایم... دندیی سای سرعروس و داماد قند مي بر باالگری دي و دخترزهرا
 ...است
 !؟... شان از همان شب اول از زهر هم تلخ تر بودیپس چرا زندگ! ؟... بودنددهی هم نسابي او و هدي برامگر

اصال چرا او در اتاق عقد ! ؟...ن نداشته باشد چهاگر شگو! ؟... کردی فکر منهایچرا به ا!؟... را چه شده بوداو
 ...ی آمد به عروسی کاش نمياصال ا...  آمد داخلی کاش نميا...  بودستادهیا

 ی میرلفظی که عروس زدیتنها شن... دی گوی چه مدی فهمی نمرارسالنی گفت و امی مییزهای داشت چعاقد
 ... گفتی مدی عروس بله را باگریپس د... پس بار سوم بود... خواهد
 ...اتاق در سکوت محض فرو رفته بود... و نگاهش را به اَسما دوختدی کشیقی عنفس
 کارش به مذاق داماد نی دانست ای مرارسالنیام...  صورتش کنار زدي اَسما باال آمد و کاله شنل را از تودست

 ... استهامدی داماد، مطمئن شد که خوشش ني درهم رفته يخوش نخواهد آمد و از ابروها
خودش هم ...  کرد اَسما بغض کرده استی احساس مرارسالنیام... دوخته شدرارسالنی براق اَسما به امچشمان

 ... دانست اسما بغض داردی داد، اما مصی مختلف چطور تشخي و رنگ هاشی آن همه آراری دانست از زینم
 در دی از امیی جرقه هارارسالنیو ام... شد انگاریحاج محمود داشت دست پاچه م...  شدی اَسما طوالنسکوت

 سر کی از همان جا رارسالنیآن وقت ام! ؟...زی همه چری زد زی شد اگر اَسما میچه م...  شدیدلش روشن م
 ... کس به او برسدچی داد دست هیاجازه نم...  خودشي بردش خانه یم

 گذرد که سرش را آرام به ی در فکرش چه مدی فهیانگار م... افتی را دررارسالنی امدواری انگار نگاه اماَسما
 ... تکان دادنیطرف

 ... زدي پوزخندرارسالنیام
 ... در چشمان اسما حـ ـلقه زداشک
 ... متورم و قرمز شدرارسالنی چشم امي هارگ

 "...بله... و برادر بزرگم... پدرميبا اجازه  "
 ...اشک از چشمان اَسما روان شد...  کف زدن ها بلند شديصدا
 ...ستادی از تپش ارارسالنی امقلب

 !؟... اجازه داده بودی فکر کرد که او کِو
 ... دوباره صورت اَسما را پوشاندشنل

 ... بودستادهی مجسمه اکی همان طور مسخ شده، مثل رارسالنی امو
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 یم...واند خیعاقد خطبه را م...  بمانددی دانست تا باز کردن کادوها بایاما م...  خواست زودتر برودی مدلش
 ها نی ايبرا... نه... حـ ـلقه و عسل بوديو بعدترش، مراسم مسخره ...  عالمه امضا کنندکی دیدانست بعدش با

 ... از عمارت همنبالشبه د... زدرونی سر و صدا از اتاق بیب...  نداشتشی گنجاگرید
 از التهاب درونش را ی داشت تا کمدی امرارسالنی و امدی وزی بر بر صورتش ميزیی پامینس...ستادی اوانی ايتو

و ...  نبودیکی سر و صدا و موزچیه... باغ بودندي توي از مهمان هاییرای خدمت ها مشغول پذشیپ... خنک کند
 به شتری مراسم برارسالنی از نظر امآمد، ی عمارت نمي ها از تودنی گه گاه کف زدن ها و کِل کشياگر صدا
 ...ی بود تا عروسهیختم شب

 شهی از همکتری در آسمان نبود و ستاره ها نزدي ابرچیه... نگاهش را به آسمان دوخت... دی کشقیفس عم نچند
ساعت هشت ...  به ساعتش کردینگاه... خنده اش گرفت...  ستاره افتاد و کراوات بستنشادیبه ... بودند انگار

 را با یقی وقت بود دقادی شاد،ی رسی به خانه مهاگر تا قبل از نُ...  تا نُه مانده بودی ساعتکیهنوز ... شب بود
 ... کتاب بخواندشیستاره بگذراند و برا

 ...ستادی شد و اکی نزدی که کمییو قدم ها...  باز و بسته شدن درب آمديصدا
 !؟... نهي نبودیتو راض _
 ...نگاهش را هم از آسمان نگرفت...  عقب برنگشتبه
 !؟...مگه مهمه _

 ... نگاهش را از آسمان گرفترارسالنیام...ستادی ارارسالنی اميلو برداشت رو به رو به جی چند قدمزهرا
 !؟...ی زنی با من حرف مي که داری ترسینم _

 ... لبخند زدزهرا
 !؟...اَسما خوشگل شده، مگه نه _
 ...دی کششی موهايدستش را کالفه تو...  دادرونی نفسش را برارسالنیام
 ...! من، قبال خوشگل تر بوديبرا _
 ...!ریسخت نگ...  اندي طورنی خواهراشون ای عروسي برادرا تويهمه  _
 ... زدي پوزخندرارسالنیام
 ...!رنی گیبه ام سخت م... رمی گیمن سخت نم _

 ... مکث کردیکم
 !؟...زهرا _
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 ... نگاهش کردزهرا
 !؟... شدهي طورنیچرا عمو ا... چرا _

 ...دی کشی آهزهرا
 به خاطر رن،ی گی باهات گرم نمادی زهی که بقینی بیاگرم م... ستی نمای مثل قدگهیبه ات که گفته بودم د _

 ...! خواد که برنجهیفقط دلشون نم...  ندارهی ترسگهیچونکه د... ستیترسشون از بابا ن
 ... دوباره نگاهش را به آسمان دوخترارسالنیام
 ... نگاه هم به ام نکردهی یزن عمو که حت _

 ي باز شد، با صداهی توجي هم برادی و شاي من باب هم درددی شا،ی گفتن حرفي زهرا که برادهان
 ... نگفته بسته شديزی چرارسالن،یام
 يبرا... ستی نيازین... ي بدي من رو دلدارای... ی کنهی توجی کنی خواد سعینم... ی بگيزی خواد چینم _
 ... نداشتمنی از اری غيمن انتظار... رماله برخورد ننی انکهیا

 نسخه دی بهتر بود بگودیاما شا... ي دوم هديبه نسخه ...  را از آسمان گرفت و به صورت زهرا دوختنگاهش
 ...!ي هدي اصالح شده ي
 ...! برخورد توِبه،ی که برام عجيزیچ _

 کرد اشتباه ی در ذهنش جرقه زد که آرزو ميزیچ...  مشکوك شدرارسالنینگاه ام... دی نگاهش را دزدزهرا
 ...باشد

 ...! کنمی در مورد تو فکر نمگرانیمن قبال هم گفتم که مثل د _
 ی زهرا را دست پاچه منی داشت و هميری مچ گينگاهش رنگ و بو...  شدرهی در چشمان زهرا خرارسالنیام

 ...کرد
 که من ياون جور... گرانی بدتر از دی حتدیشا...!ی فکر کنگرانی مثل ددیتو هم با...! ی کنیخب اشتباه م _
 ...!ي بودي تو عاشق هدادمهی

 : ادامه دادرارسالنیو ام... دوختنی گرفت و بر زمرارسالنی نگاهش را از چشمان امزهرا
 ...! طرز فکرت وجود داشته باشهنی اي برایلی که دلنیمگر ا _

 ... دوخترارسالنینگاهش را به چشمان ام...  سرش را بلند کردزهرا
 ...من... من _

 ... شدانی سالن باز شد منصوره خانم در چهارچوب در نمادرب
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 ... خوان کادوها رو باز کنندیم...گهی تو دایب... مادر...ریام _
 يو با صدا... انداخترارسالنی به او و امینگاه...  جمله اش تمام شد، تازه متوجه حضور زهرا شدیوقت
 ...را گرفت نگاهش رارسالنیام
 ...!امیاالن م _

 به طرف در به رارسالنیام...  به آن دو انداخت و به داخل برگشتيگرینگاه د... تکان دادي خانم سرمنصوره
 ...برگشت به طرف زهرا... ستادی راه اي مهین... راه افتاد

 ...زهرا _
 ... نگاهش را به او دوختزهرا

 ...یر و مادرت از من متنفر باشبهتره توام مثل پد... من قاتلِ خواهرتم _
 : ادامه دادرارسالنیو ام... چادرش را نگه داشته بود، مشت شدي زهرا که لبه هاي هادست

 ...!نهیدرستشم هم _
 ...تنها محرم ها در اتاق بودند...  بار اَسما بدون شنل نشسته بودنیا...  اتاق عقد شدوارد

 تاج درخشانش، مصداق همان می باز و ني با سرشانه هادش،ی اَسما در لباس ساتن سفرارسالن،ی نظر اماز
 ... گفتی شان داستانش را مي شده بود وکه مادرشان شب ها، موقع خواب برای مهربانيفرشته 

 او يواقعا اَسما برا...  درهم رفتشی قصه ها از ذهنش پاك شد و باز هم اَخم هاي فرشته ری نادر، تصودنی دبا
 ...! بودفیح

 يگریو هر کوفت و زهرمار د...دستبند طال...  طاليسکه ...  طالسیسرو...  شدی شد و خوانده می باز مایهدا
 ... زدندیکه از طال بود و همه به به و چه چه م

 ياَخم ها... که باز شد، مطابق انتظارش، پشت چشم ها نازك شد و پچ پچ ها سر گرفترارسالنی اميکادو
 :مه کرد زمزرلبی در هم رفت و زیحاج

 !؟...يری طال بگکهی تهی حفظ آبرو هم که شده، ي شد براینم _
نگاهش را به تابلو ...  زدی صورتش لبخند مياَسما به پهنا...اما اَسما...  کردی با تمسخر به تابلو فرش نگاه منادر

 رغم ی که علدی درارسالنیو ام...رارسالنیدوباره به تابلو و باز هم به ام... رارسالنیبعد هم به ام... فرش دوخت
 ... بودفته را گرامشیاَسما پ...  استسیلبخندش، چشمانش خ

و حاال درست رو به ... گری قدم دکی...  برداشتگری دی قدمرارسالنیام...  برخاستشیاَسما از جا...  رفتجلوتر
 ... بودستادهی اَسما ايرو
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 ...!ممنونم... ممنونم داداش _
 ... زدي لبخندرارسالنیام
 ...!قابلتو نداره _
 ...دی کشی اَسما را گرفت و کمینی دو انگشت نوك ببا
 ...!ای خوشگل شدیلیوروجک، خ _

 ... انداختنیی خجالت زده سرش را پااَسما
 ...!نمتیسرِت رو باال کن بب... نه _

 شیکوچولو ی آبجي و آغـ ـوشش را به رواوردی از آن طاقت نشی برارسالنیو ام... سرش را بلند کرداَسما
 خودش را در آغـ ـوش ،ی تعلل و مکثچی گشوده باشند، بدون هشیاَسما که انگار درب بهشت را به رو... گشود

 ـنه ـی آن سي تاپ تاپ قلب تويو چقدر صدا...  دادهی فراخش تکي ـنه ـیسرش را بر س... برادر رها کرد
 نی اافتد،ی که بی در همه حال، هر اتفاقشه،ی که همنیحسِ ا...  حسنی بود انیریچقدر ش...  بودنی دلنششیبرا

 ...و دوستش خواهد داشت...نگران خواهد شد... دی او خواهد تپيقلب برا
 ... در گوش اَسما زمزمه کردرارسالنیام
 شهی نشم، اما همی آفتابادی رفت و آمد نکنم، ممکنه زادیممکنه که من ز... یلیخ...  مواظب خودت باشیلیخ _

 ... و رو کنمری رو برات زای تا دنی اشاره کنهی هیکاف... مراقبتم
 ... دادرونی نفس بغض دارش را برارسالنیام... دی لرزی مزی اَسما ري هاشانه

 ...! منم خوشبخت شويبه جا... خوشبخت شو... خوشبخت شو اَسما _
 ... به خودش فشردششتری برارسالنیام...  شدشتری اَسما بي شانه هاتکان

 ...! کنی منم زندگيبه جا _
دست ...  اتاق را تحمل کندنی سنگي توانست فضای از آن نمشتری بگرید...  از آن طاقت نداشتشتری بگرید

 ...  کرده بودسی اَسما صورتش را خياشک ها...  اَسما قرار داد و از خود دورش کردي را بر شانه هاشیها
 .!.. دختري رو خراب کردشتیآرا...  باباياِ _
 ... اش نکردیاما اَسما همراه...دی خندو
 ... اون روزمي خوام به خاطر حرفایمعذرت م...  خوامیمعذرت م... داداش _

 ... جمع شدرارسالنی املبخند
 ...!ی رو گفتقتیحق... ستی نازی نیبه معذرت خواه _
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 ...!داداش _
 ... اش نشاندیشانی بر پيبـ ـوسه ا...  را بر دو طرف صورت اَسما قرار دادشی دست هارارسالنیام
 ...!یستی اش که مقصر نیبابت تلخ... ی رو گفتقتیتو حق_

 شی پرارسالنی امد،ی بگويزیقبل از آن که چ...  بلند شدشینادر از جا... را رها کرد و به طرف نادر برگشتاَسما
 ... کردیدست
 !؟...رونی بيای چند لحظه با من م نداره،يرادیاگه ا _

 ... روانه شدرارسالنی متعجب، به دنبال امی با نگاهنادر
 ...ستادی نادر اي رو به رووان،ی اي تورارسالنیام
 ...!ی کنیمثل چشمات از اَسما مواظبت م _

 ... چندش آور آمدرارسالنی که به نظر اميخنده ا... دی خندنادر
 ... کلفتش شروع به حرف زدن کردي صدابا
 ...! کنمیمثل تخم چشمام ازش مواظبت م... نباشه داداشالتیخ _
 ... حوصله حرفش را قطع کردیب...  اش متنفر بودانهی چقدر که از لحن عامرارسالنی امو
 ...نیبب... هستالمی هم خیلیاتفاقا خ _
 ... درشت نادر انداخت که از او هم چاق تر بود و هم چهارشانه ترکلی به هی نگاهو
 ای... ي کردي بفهمم باهاش بدرفتارهیکاف...  ترسمیم...  و طالق و يزی از آبرو ریفکر نکن منم مثل حاج _
 آسمون به حالت ي کنم که مرغای مياول از همه کار... ي اشکش رو درآوردیقی به هر طرای... ي کردتشیاذ

 ...!رمی گیبعدشم هر طور شده طالقش رو م...  بزننزار
 ... را نداشت انگاری سفت و سختدی تهدنی وجه انتظار چنچیبه ه...  زده بودرونی نادر از حدقه بچشمان

 ه،ی از ترس آبروش تو در و همسای که بکني هر کاردیشا...  طرف تو باشهی حاجدیشا...  نرهادتی وقت چیه _
 هی باشه که اَسما ادتی... ترسمی نمیی آبروی نره که من از بادتی... نره که من هستمادتیاما ...  نگهیچیه

 ...! دهیبرادر داره که به خاطرش جونشم م
 زیرآمیپشتش را به نادر کرد و به طرف درب باغ به راه افتاد و نگاه تحق...  کارش در آن جا تمام شده بودگرید

 ...دینادر را ند
 کدام دی بعد از خودش پرسیکم...  نکردهی خداحافظهی آمد که از بقادشی، تازه  که نشستنی ماشيتو
 ای! ؟... باشددهی دی که نکند کسدندیی پای گرفتند و بعدش اطراف را می که در آغـ ـوشش مییهمان ها!؟...هیبق
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 یاصال خداحافظ! ؟... کردندها  زمزمهرلبی زای پشت چشم نازك کردند و شی کادودنی که به محض دییآن ها
 !؟... مهم بودی کسياش برا
 ... زداستارت

 از وجود خودش يتکه ا...  مهم بود و ارزش داشت، اَسما بودشی که در آن باغ برایتنها کس...قطعا نبود... نبود
 ... اش بگذارديکه مجبور بود پشت سرش، در آن عمارت جا

 ... دنده قرار دادي را تونیماش
 هم دیشا! ؟... بودندهیچطور او نش! ؟... را اعالم نکرده بودهیمگر عاقد مهر! ؟... چقدر بودهی که مهر فکر کردو

 ...! بود و به خاطر نداشتدهیشن
 ... را خواباند و حرکت کردی دستترمز

 یحت...  بود، مهم نبوددهی را نفهمهی که مقدار مهرنیا...  گذشته بودنی سخت و سنگی کافي به اندازه امشب
 ... آمده بود همی خداحافظی که بنیا

 ...نیی پادیای توانست بی نمگریستاره د... ساعت از نُه گذشته بود...  اش انداختی به ساعت مچینگاه
 ...! ـگارـی نخ سکی هم دیشا... فنجان قهوه بودکی خواست، ی که ميزی حاال تنها چپس
 قی بار هم به صورت بشاشِ شقاکی کرد و ی بار به سوال هانگاه مکی...  بار مساله ها را از نظر گذراندچند

 ... بر لب نظاره گر سروکله زدن او با سوال ها بودانهی موذي که کنارش نشسته بود و با لبخنديمهدو
 ... را بدهدرارسالنی را نوشته بود و آورده بود تا جواب حرف آن روز امی سواالت سختنی دانست از قصد چنیم
 زی آمطنتی هم لبخند شی رفتن به خانه عجله داشت و از طرفي طرف خسته بود و براکی از سالنراریام

 ... شدی زد و مانع درست فکر کردنش می تمرکزش را بر هم مقیشقا
 در دانشگاه مانده بود يادی زرارسالنی است و همانطورش هم امری وقت گی سواالتنی دانست حل کردن چنیم

 ... ماندن را نداشتشتری لحظه بکی ي حوصله گریو د
 ... گذشت و آن دو هنوز در کالس مانده بودندی کالس میلی از تعطي اقهی دقپانزده

 ... گرفتقیبرگه ها را مرتب کرد و رو به شقا...  کالفه شده بودرارسالنیام
 ... بعدي جلسه ياگه ممکنه بزارشون برا...  خسته امیلیمن امروز خ _

 ... لبش را جمع و جور کند راست نشستي کرد لبخند روی میسع که ی در حالقیشقا
 ...! دارمازیآخه من االن به جواباشون ن _
 ... همقیشقا...  بلند شدشیازجا...  کردقی شقاي حواله یهی نگاه عاقل اندر سفرارسالنیام
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 ...ارمی بعد جوابارو برات مي برم ، جلسه ی ،سواالت رومی باشلیاگر ما...  برمدیدرهرصورت من االن با _
 ... شانه اش جابه جا کردي را بر روفشی کقیشقا
 ...!دیهر طور که شما راحت... باشه _
 ... لب گفت و از کالس خارج شدری زيدی خسته نباشرارسالنیام

 بود که دهی رسي وروديجلو... مودی پي لبخند بر لب ، سالنه سالنه محوطه را به طرف درب ورودقیشقا
 ...قی شقاقی بعد بارش باران بود و لبخند عمیو لحظات... دیغر...  زدی،برقيآسمان ابر

 ... بارانری شدن زسیخ...  باران ریراه رفتن ز...  عاشق باران بودشهیهم
 ... به اطراف نگاه کردیکم...  را ،لبخند بر لبش خشک شدابانی خی و خلوتدی هوا را دیکی تاری بعد وقتیلحظات
 ...نی بود و نه ماشی از تاکسينه خبر

 طرف و آن طرف نی ایکم...  بود دهی گرفت و مقنعه اش بر سرش چسبی هم لحظه به لحظه شدت مباران
 ... جستجو کردی شدن تاکسدای پدی را به امابانیخ

...  توقف کردشی پاي جلونیماش...  برلبش نقش بستي خارج شد،لبخندنگی که از پارکيدی سمند سفدنیباد
 ... شدانی نماي دکتر علوي آمد و چهره نیی پاشهیش
 ...!سالم استاد _
 ؟...ي آب شدسِیخ! ؟...يستادی بارون ايچرا تو... سالم دخترم _

 ... تر شدقی عمقی شقالبخند
 ...!بارون رحمتِ خداست _

 ...دی خندي علودکتر
 ..سوار...یشی مضیمر...  هم ضرر دارهشیادی زیول... آره _

 ستی برگشت و دوي کنارنیدکتر به طرف ماش...  که کنارش متوقف شد،حرفش راقطع کردینی بوق ماشيصدا
 ... آوردهنیی را پاشهی که کنارش متوقف شده و شدی را درارسالنی امیو شش مشک

 ...!سالم استاد _
 از دستش ی حسابرارسالنی دانست با انجامش مطمئنا امی که مدی رسي به ذهن دکتر علوي لحظه فکرهمان

 نشود، به سرعت جمالت را پشت سر هم مانی آن که پشي مردد بود اما دست آخر برایکم...  خواهد شدیشاک
 ... کردفیرد
 !؟...ی خانم رو بکشقی زحمت رسوندن شقای تونیم...  من عجله دارمدیببخش... سالم پسرم _
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 از چشمان گشاد شده اش مشخص بود چقدر شوکه  کهرارسالنی لحظه جا خورد ،چه برسد به امکی قیشقا
 ... استادي رمترقبهی غشنهادیشده است از پ

 ...  و برودردی که زودتر گازش را بگدی ندانست و بهتر دزی ماندن را جارارسالنی امي چهره دنی با دي علودکتر
 جمع ي و لب هارارسالنی در مقابل چشمان متعجب ام،ی و هول هولکي سرسری خداحافظکی بعد با یلحظات
 ... را گرفت و دور شدنی در پنهان کردن خنده اش داشت، گاز ماشی که به شدت سعقی شقايشده 

 ...قی ماند و شقارارسالنیام
 : گفترارسالنی به جلو برداشت و خطاب به امی بدون تعارف قدمقیشقا
 !؟...مزاحم نباشم _
 ...دی کششی موهايو تیدست... دادرونی نفسش را کالفه برارسالنیام
 ...!دییبفرما... ریخ _
 !؟...گری خواست بکند دی چه کارمرارسالنی فکر کرد اگر مزاحم بود امقی ادا کرد و شقاضی و با غدهی را کشریخ

 !؟... عقبای نشست ی جلو مدی فکر افتاد که بانی بود و تازه به ادهی رسنی ماشکینزد
 داد ی به خودش زحمت باز کردن درب را هم نمی برگردانده بود و حتشهی را به طرف ششی که رورارسالنیام

 ... عقبای و ندی جلو بنشدی خودش را بفهمد که بافی کرده باشد و او راحت تر تکلی کمکقیکه مبادا به شقا
 ...ستادی راه از حرکت اي مهی رفت که نی میی درب جلوي رهی به طرف دستگدستش

 تعارف کی ی نشست،آن هم بدون حتی جلو می صندلي بار اول روير برا آمد اگی به نظر میی پررویکم
 ...!یخشک و خال

 !؟... راننده اش بود آخررارسالنیمگر ام...  درب عقب رفت و باز هم مردد ماندي رهی به طرف دستگدستش
 ي جلسه نی که در اولیآن هم کس! ؟... کرد چهی حساب منی را توهقی حرکت شقانی ااگر
 سوال ری به پا کرده بود که انگار هفت پشتش زی اش،چنان قشقرقی با نام خانوادگی شوخکی بر سر سشیتدر

 ...!رفته بود
 !؟... و مـ ـستاصل مانده بود که چه کار کندجیگ

 ... دادحی توانست داشته باشد ،ترجی که می آخر هم عقب نشستن را با تمام عواقبدست
 ... را باز کرد و نشستنی ماشدرب

 ... را به حرکت درآوردنی ماشی حرفچی وبدون هدی کشی عقب نشست، نفس راحتقی شقادی دی وقترارسالنیام



طعم شیرین رمان                                                 روي خط صفر              رمان   

@donyayroman 187 

 ي سرماکی دانست یم... دی نشست تازه سرما را حس کرد و بر خود لرزنی که در ماشي از لحظه اقیشقا
 ... ها کردی دهانش کمي و بعد جلودیی بر هم سای را کمشیدست ها...  خواهد خوردیحساب

 ... بودقی هم حواسش به حرکات شقانهی آي کرد، از توی می همانطور که رانندگرارسالنیام
 کرد ی مي روادهی اعصابش پي خدا روي شهیبا آن که آن دختر هم...  اش سرخ شده بودینی ها و نوك بگونه

 ... توانست منکر با نمک بودن چهره اش بشودیاما در آن لحظه نم
 باران ها نی که اولییوقت ها...  انداختی اَسما مادی رابه رارسالنی سرخ، امینیآن گونه ها وب... دی پوست سفآن
 مادرشان ي و دادها و اعتراض هاغی و به جدندی دوی و او و اَسما از ذوق و شوق باران به درون باغ مدی باریم

 ... کردندی نمییهم اعتنا
 شد اما به برگشتن به داخل خانه ی اش سرخ مینیگونه ها و نوك ب...  شدی اَسما زودتر سردش مشهیهم

 ... آمدی کوتاه مشهی هم همرارسالنی بمانند و امشتری کرد که بی التماس مرارسالنی داد و به امی نمتیرضا
 ... کردی و ها مدی سابی خودش مي دست هاانی گرفت و می وقت بود که دستان اَسما را در دست مآن
اما ...! افتدی او بادی خواست به ی دلش نمرارسالنی هم بود که باز هم امی شخص سومشهی آن خاطرات هم درو

 ... آورد که سردش استی خودش نمي که برخالف اَسما، اصال به رویشخص سوم! ؟...افتدی شد نیمگر م
 ... گفت نهینه م سردش است،مصرادی پرسی که مرارسالنی و باز در جواب امدی لرزی سرما بر خود ماز
 !؟... آوردی را از کجا می دختر بچه آن همه سختکی دی فهمی وقت نمچی هراسالنیام

 و به آغـ ستندی گری خودش که مي خورد، بر خالف هم سن و سال های هم منی بر زمی که وقتي ادختربچه
 گفت خوب ی مد،ی پرسی در جواب مادرش که حالش را مچ،ی کرد هی که نمهی بردند، گریـوش مادر پناه م

 شده بود، دهین سابی که بر زمی بود که از سوزش کف دستاندهی بارها درارسالنی که امیدر حال... است
 ...! اما او سخت تر از آن حرف ها بوددن،ی شدند و آماده باریچشمانش سرخ م

 یخدا م... بایهر بود تقر شي هانیی در پاییآدرسش جا... دی دوخت و آدرس را پرسقی بر شقانهی را از آنگاهش
 ...دی کشیدانست تا او را برساند و بازگردد چقدر طول م

 بر رارسالنی سوم که امي رفت به طرف همبازیدوباره ذهنش داشت م...  نگاهش را به رو به رو دوختدوباره
 دانست و به ی وقت ها ذهنش، حد خود را نمیچقدر بد بود که گاه...  و متوقفش کرددیسر ذهنش داد کش

 ...دی کشی مدی که نبادی کشی سرك مییجاها
شخص ...  بودی خاطرات و حضور شخص سومي هی درساشهی او و اَسما،همی بد بود که خاطرات کودکچقدر
 ... خواست به اش فکر کندی دلش نمرارسالنی که امیسوم
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 کرد یو سع... کندرونیهنش ب را از ذیانگار بخواهد افکار شخص سوم...  تکان دادنی به طرفی را کمسرش
 ...دوباره به اَسما فکر کند

 شی به اصرارهاگری درارسالنی کرد،امی اَسما عطسه می و وقتماندندی باران مری زشتری به اصرار اَسما بشهیهم
 ... بردش خانهی کرد و به زور هم که شده با خودش میتوجه نم

 تا به حال خاطراتش آنقدر یاز کِ...  ناخودآگاه لبخند زدرارسالنیام... دیچی پنی ماشي در فضاي عطسه ايصدا
 !؟... شدندی زنده میعیطب

 آراسته ي که به لبخندرارسالنی اممرخی ندنی با دداکند،ی پی دستمالفشی کرد در کی می که سعی در حالقیشقا
 بود ی شاکرسالنرای امیو چقدر از بد جنسـ ـ! ؟... عطسه اش خنده داشتيشده بود، متعجب فکر کرد که کجا

 قی آمد دماغ شقای خوشش منگارا..  را روشن کندنی ماشي عطسه اش هم حاضر نشده بود بخاريکه با صدا
 ...! بخنددری دل سکی شود و او زانیآو
 به عقب نهی آياز تو... به خودش آمد انگاررارسالنی امد،یچی پنی ماشي که در فضاي عطسه انی دومي صدابا

 رارسالنیام...  خم شده بودنیی و دهانش گرفته بود و سرش به پاینی بي را جلوی دستمالقیشقا... نگاه کرد
 به سرعت لبخندش را رارسالنی سرش را بلند کرد و امقیشقا...  به چه علت لبخند زددیخودش هم نفهم

 ...خورد
 :ت ناخودآگاه گفد،ی لرزی برخودش مگری که دقیشقا...  را روشن کردي بخاری حرفچی هبدون

 ...شیآخ _
 ... باشددهی شنرارسالنی کرد امی لب زمزمه کرده بود و فکر نمری زقتی حقدر
 ...! کردمی سرده زودتر روشنش می گفتیم... من حواسم نبود _

 ... دستپاچه شدی رابشنود،کمشی صدارارسالنی که انتظار نداشت امقیشقا
 ...!سردم نبود... نه _

 بار نی اقی نگاه کرد و لبخندش باعث شد شقاقی به شقانهی آي باال رفت و از تواری اختی برارسالنی امياَبروها
 ... ادامه دهدیبدون دستپاچگ

 ...! خواستم مزاحم باشمینم... دی باشیی گرمادیآخه گفتم شا _
 ... کج شدرارسالنی املبخند

 !؟... کنهی می چه فرقگهی دي بخاری بای ي رسونمتون،با بخاری دارم مگهیمن که د _
 ... دوباره نگاهش را به روبرو دوختو
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 بود که از شیانگارنه انگار همان چند لحظه پ...  زده بودرارسالنی که امی هاج و واج مانده بود از حرفقیشقا
 کی... دی خندی لحظه مکی...  در کار استاد جوان مانده بودقیواقعا شقا...  کردی با لبخند نگاهش منهی آيتو

 ...! کردی گُل مطنتشی بعد شيلحظه ا...  شدیلحظه بعدش کالفه م
 
 ... متوقف شدی درب کِرِم رنگي جلورارسالنیام

 ... زدیاما شدتش کمتر شده بود و نم نم م...دی باری هنوز هم مباران
 ... سرش نگه داشته بودي را باالي که چتردی دی را در درگاه خانه ملچری نشسته بر ويمرد

 ... شدادهی تشکر کرد و پقیشقا...  ساز باشدیمی و قدی نقلي بود که خانه ادایر خانه پ ظاهاز
 ...افتدی وارد خانه شود ،بعد به راه بقی مکث کرد تا شقای رفت تا از کوچه خارج شود اما کمی دنده عقب مدیبا
 ...دی دولچری وي به طرف مرد روقی که شقادی درارسالنیام

 قرار گرفت و لچری دهد و باالخره پشت وی را تکان مشی دست هاقی شقادی دی می زدند انگار و گاهی محرف
 ... را به حرکت درآوردلچریو
 که هنوز لچری وي آن که مرد روي ،براندی آی منی به محض آن که متوجه شد به طرف ماشرارسالنیام

 ... شدادهی پنی از ماشافتد،ی، به زحمت ن زد پدرش باشدی دانست و اما حدس می نمقینسبتش را با شقا
 ...! داخلدییبفرما... قیپدر شقا...  هستميمهدو...سالم پسرم _
 ... دست مرد را فشردرارسالنیام
 ...!ممنون... گهینه د...خوشبختم... سالم _

* * * * * * * 
 ... انداخت وارد آپارتمانش شددیکل

 ... شب بودازدهی ي طرف هاساعت
 قرار داد و چشم یشانیساعدش را بر پ...  هال انداختي مبل توي خودش را رورونش،ی بي همان لباس هابا

 ... آن روزش فکر کردرمتعارفی غيدوخت به سقف و به کارها
 ... و بعدش هم قبول دعوت پدرشي مهدوقی رساندن شقااولش

 رارسالنی کند که امي کرد آنقدر اصرار و پافشاری دعوت مرد را رد کرد، اصال فکرش را نمرارسالنی امیوقت
 کی دانشجو ، آن هم دختر نزدکی نبود آنقدر به ندشی که اصال خوشایدر حال... ردیمجبور شود دعوتش را بپذ

 ...شود
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 که آنقدر قی هم از پدر شقانی را برساند ،اقی شقارارسالنی کرده بود تا امي که از عمد کاري از دکتر علوآن
 ... شدرشی مجبور به پذلشی برخالف مرارسالنی تا اميرد و پا فشاراصرار ک

 رشی در پذیی به سزاری کرد، تاثی باران مانده بود و اصرار مری ،که آنطور زلچری وي بر روقی بودن پدر شقاالبته
 ... داشترارسالنیدعوت از طرف ام

 را یی باز هم به خاطر احترام گذاشتن به بزرگترها، کارها،یسی رودرواي باز هم تودی دی کرد می فکر میوقت
 ...! خواستیکرده بود که دلش نم

 رارسالنی کوچک و از نظر اماطیح...  بودی ساز و نقلیمی قدي خانه کی طورکه حدس زده بود،خانه همان
 ... بودرشی تنها جز دلپذاطی کوچک وسط حی داشت که حوض آبيریدلگ

 ... جور کوچک و جمعي خانه کی
 ... که اُپن نبودي اآشپزخانه

 ای زد که حداقل مربوط ده ی مـ ـستعمل شان داد می مخملي نبودند و روکش هادی که به سبک جدیی هامبل
 ... هستندشیپانزده سال پ

 ی دست کمشی ها بزرگ شده بود، آن خانه برايدی که در باغ و عمارت توحیرارسالنی کالم، از نظرر امکی در
 ... کرد انگاری می که احساس خفگيجور... از دخمه نداشت

 کرد که ی اصال تصورش را نمرارسالنی ندارد، امی خوبی وضع مال،ي مهدوقی گفته بود شقاي دکتر علویوقت
 ... طور باشندنیا
 ... که از همه آزاردهنده تر بود، فلج بودن پدرش بوديگری موضوع دو

 ... پنجاه و شش سالش بودتشی نهاای پنجاه و پنج و دیشا... ستی نری پ که معلوم بود آن قدرها هميپدر
 

 یلی را خشی ظاهر شد و موهاشی جلوي و شلوار ساده اکی را عوض کرد و با تونشی لباس هاقی شقایوقت
 ... داردی ملوسي هم چهره شی دختر بدون آرانی فکر کرد که ارارسالنیساده باال برده و بسته بود، ام

 ... کردی اش نگاه مي رو به روونیزی سقف به تلويحاال به جا... دی خورد و به پهلو چرخی تکانرارسالنیام
 خفه ی آن چنانیشی آراي اودکلن و رنگ هاي خودش را توقی خوشش آمده بود از آن که شقایی جورهاکی

 ... اشي جلودیاینکرده بود و بعد ب
 ... بودی حاجکی افتاد که از دوستان نزدیی هاي بازاری از حاجیکی دختر ادی چه طور شد به دی هم نفهمخودش
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آن وقت ...  آورد مهمان بودندی نمادی اسمش را به رارسالنی که امي ای همان حاجي شام خانه ي شب براکی
 ...  هجده سالش بود و تازه ترم اول دانشگاهرارسالنیها ام
 یی نه، با چادر و موهاای که معلوم نبود اصال مکه رفته یی کذای هم به خاطر داشت دخترِ همان حاجهنوز
 ...! نشده باشددهی صورتش کشي وجود نداشت که روی شان ظاهر شد اما رنگي جلودهیپوش
 نی هنوز به ارارسالنی کرده بود، امفی تعرزبانی از وجنات و سکنات دختر می کُلی به خانه برگشتند و حاجیوقت

 ...!دی داشت و آخرش هم نفهمی پوشش اش چه صنميتر، با نحوه  آن دخشی کرد که آرایفکر م
 آمد ی فکر نکرده بود انگار و بدش نمي عروسش شود، به طور جدي که هدنی به ای وقت ها هنوز حاجآن
 عمو فتاح ي پسغام هاغامی آمد و پشی پي هدياما بعدها ماجرا...  آن شب ازدواج کندزبانی با دختر مرارسالنیام

 ... بعدشيو ماجراها
 اسمش را هم ی آن شب که حاال حتیهمانی مزبانی با دختر مي هدي کرد که اگر به جای وقت ها فکر میگاه

 ...! شدی کرد، وضعش بهتر می آورد، ازدواج میبه خاطر نم
 !؟... توانست باشدی هم منیاما مگر بدتر از ا...!  شدی هم بدتر مدی دانست، شای چه میکس

کمـ ـربندش ...  را از تن در آوردراهنشی رفت، پی مبل بلند شد و همان طور که به طرف اتاق خواب مي رواز
 ...و دوباره به سقف اتاق چشم دوخت... تخـ ـت رها کردي بار خودش را رونیرا باز کرد و ا

...  داردیامش بخش آري گفت چهره ی ملوس ميبهتر بود به جا... قی شد به سمت شقادهی ذهنش کشدوباره
 ی چشم در چشم می کالس اتفاقي که توییوقت ها...  بوددهیقبل ترها هم لبخندش را د... مخصوصا لبخندش

 ... کردی اخم مرارسالنی زد و امی میفی لبخند خفقیشدند و شقا
 قی که در آن شقای کرد و عکسی نگاه مواری دي به عکس رورارسالنی امی لبخند آن شبش ، مخصوصا وقتاما

 ...دندی خندی حـ ـلقه کرده بود و هر دو در عکس می را دور زنشیدست ها
 ... گفته بود او و مادرش هستندقی شقاو
 ...  رفتهای تصادف از دنکی در شی گفت سال پقی سراغ مادرش را گرفت ،شقارارسالنی امی وقتو

 بر قی عمي مهربان بود و زحمتکش، لبخندیلی شد و ادامه داد مادرش خرهی دوباره به عکس مادرش خیوقت
 ...! نشسترارسالنی اندازه بر دل امی که بيلبخند... لبش نقش بست

 ...دی فهمی را خودش هم نمشی حاال چراو
 انگار، به ی شده بود، پدرش با شرمندگنی نشلچری به پدرش اشاره کرد که بعد از همان تصادف وقی شقای وقتو

 ... چشم دوخت و گفت که شده وبال گردن دخترشقیشقا
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 بر گونه اش نشانده بود و باز هم از ي را دور گردن پدرش حـ ـلقه کرده و بـ ـوسه اشی دست هاقی شقاو
و رو به پدرش گفت که مخلص ...  چرا بر دلش نشسته دی فهمی باز هم نمرارسالنی زد که امییهمان لبخندها

 ... بوددهیاش هست و پدرش خند
 ... سرش قرار دادری و دستش را زدی به پهلو خوابرارسالنیام
 آورد ی کرد به خاطر نمی هرچه فکر مرارسالنی از آن جهت بر دلش نشسته بود که امقی شقاي خنده هادیشا
 بر لبش نقش بسته ي مادرش حرف زده باشد و چنان لبخندای از پدر ،ی شخص سومي جلو،یی جا،يروز

 ...!باشد
 به نظرش خفقان ی کلنگي آن خانه گری کرد، دی را به قصد آپارتمانش ترك می و نقلیخانه کلنگ آن یوقت

 پدر یمخصوصا وقت...  عقب رفته بودند و فضاها بزرگ تر شده بودندشیوارهایبرعکس، انگار د...  آمدیآور نم
 افتندی خواست به خرج و زحمت بیم دلش نرارسالنی شام اصرار کرد و امي برارارسالنی ماندن امي براقیشقا

 کرد با شام ی ماندگار شد و بعدش چقدر احساس راحتي مهدوي کرد و آخر دست هم به اصرار آقایقبول نم
 ... آماده کرده بودقی که شقاي اقهیساده و با سل

... يازری و ساالد شیماست خانگ...  شده بودندنیی شور و گوجه تزاری و خحانی که با رینی زمبی سيکوکوها
 ...!دی به ظاهر ساده و جمع و جور، آن شب به او چسبيچقدر که آن غذا

 ی مرونی بی و نقلیمی قدي را از آن خانه شی پای ها هم باعث شده بود انگار که وقتهمان
  نبود از آن که به خاطر قرارمانی هم پشیلیگذاشت،خ

 ...! خواستی را کرده بود که دلش نمیی در معذورات کارهاگرفتن
 خورد يشامش را به همراه خانواده ا...  صرف نشده بودیی بود که بعد از مدت ها شامش در تنهانی احداقلش

 نی رنگيزهای میلی شان باعث شد همان شام ساده از ختیمیکه هر چند کوچک و جمع و جور بودند اما صم
 ... به اش بچسبدشتری اش بيعمارت پدر

 سرش قرار داد و فکرش دوباره خواست پرواز کند به ي عادت، بالشتش را رو و طبقدی شکم دراز کشيرو
که بر ! ؟...ی عسلای بودند ي آمد قهوه ای نمادشی باز هم رارسالنی که امیی و چشم هاقی شقايطرف لبخندها

 ... زدبیخودش نه
 ...بس بود...  بودیکاف! ؟... را چه شده بوداو
 فکر نی بودند و ااهی اشتيگری پس از دیکی امروزش ياصال کارها...  آمدی ذهنش مي تودی فکر ها نبانیا

 ... بود بر اشتباهاتشيدیی آخر شبش مهر تايکردن ها
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 ... دادی جوالن مي فکرها اجازه نی به ادی نباگرید
اصال به او چه ... کردی فکر مگرشی دزی هر چای اش و ی سادگای آن دختر و ي به لبخندهای حتدی نباگرید

 !؟... ستی چه رنگشی داشت که چشم هایربط
چه خانه شان مثل دخمه بود چه مثل ...  کردی کرد و چه نمی مشیچه هفت قلم آرا...  ساده بود و چه نبودچه

 ...کاخ
 ... نداشتیبه او ارتباط..  نداشتی او فرقي چه که بود و نبود، براهر
 زند لبخند ی در مورد پدرش حرف می شده بود که وقتری او ديبرا...  شده بودری او دي برازهای چیلی خگرید

 که یلونی با وردی بگادی شده بود تا بخواهد ری او ديبرا...  شده بود تا پدرش به او افتخار کندری او ديبرا... بزند
 شده ری دزهای چیلی او خيبرا... اموزدینواختن ب ، بودشدهی ستاره هنوز ندی کمد حبسش کرده بود و حتيتو

 ...بود
 ...! شده بودری کردن هم دی او،زندگيبرا
 

 ...گری دیی را که قطع کرد، نگاهش به رو به رو بود و فکرش جاتماس
 بر وفق مرادش ی داد که حالش خوب است و زندگی کرده بود، با آن که نشان متی آن که اَسما ابراز رضابا

 ی ماه از ازدواجش مکی نبود که ی تازه عروس بههی اَسما شبي دانست چرا زنگ صدای ارسالن نمریاست، اما ام
 ...گذشت

 شد، اما دست ی رفت و مطمئن می به خانه اش مدی زد، بای به خواهرش سر مدی دانست بایم...  دانستیم
 ... نادر را نداشتدنیتحمل د... خودش که نبود

 ریی اول به او داشت تغي بود که از همان لحظه یحس...  چرا آن قدر از نادر منزجر بوددی فهمی هم نمخودش
 ... نبود انگارریپذ

 رارسالنی امنیآن وقت ا...  کردی واقعا آن طور نبود و اَسما را خوشبخت مدی کرد که شای وقت ها فکر میگاه
 ... شدی نزد وجدان خودش شرمنده مدیبود که با

 ... گفتيدیی قرار داد و بفرمازی مي را روی تق تق در گوشي صدابا
 ی و پولکزی مي قندان روي کرد توی که دست میدر حال...  از مبل ها لَم دادیکی ي وارد اتاق شد و روبهزاد

 : داشت گفتیبرم
 !؟...يای م،یامشب دعوتت کنم مهمون _
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 ... نگاهش کردرارسالنیام
 !؟...هی کیمهمون _

 : کرد گفتی دهانش مزه مزه مي را توی که پولکی در حالبهزاد
 !؟...يایم... يشاد _

 ... گذشتی شان می سال از زمان دوستکی به کی بهزاد بود که نزدیمی دوسـ ـت دختر صميشاد
اما از دفعه ...  اول بد نگذشته بوديدفعه ... رفته بودرونی به همراهشان و به اصرار بهزاد برارسالنی اميچندبار

 کرد هر ی میدش آورد به عنوان دوستش و بهزاد سع را به همراه خوي دختري شاددی سوم بود که دای دوم ي
 ی را به زندگرارسالنی به قول خودش امکه تنها بگذارد تا بلیقی را با آن دختر دقارارسالنیطور شده ام

 .. رفترونی به همراه شان برارسالنی بود که اميبرگرداند،و آن دفعه بار آخر
 ... بودیی دختر خون گرم و تو دل برويشاد
 کردند، ی بود که ازدواج نمي عالقه داشتند، اما چه دردگری گفت واقعا به هم دی که بهزاد مي طورآن
 هم دی باشتری عجله کرد و بدی گفت نبای در جوابش مشهی بهزاد همیول...! دی فهمی وقت نمچی هرارسالنیام
 !؟...پنج سال! ؟...چهار سال !؟...ر چقدیعنی شتری بنی ادی فهمی باز هم نمرارسالنیو ام....! را بشناسندگرید
 ...!حوصله ندارم... نه _

 ...ستادی از جنبش ای بهزاد کمفک
 مثل غار يشد...! ی کنی می آدما زندگونی مي که دارادی بادتی نی چهار تا آدم ببایب...! ی حوصله داشتیتو کِ _
 ...!ناینش
و او اصال حوصله اش را ... ی دانست حاالست که بهزاد شروع کند به سخنرانیم...  کردی پفرارسالنیام

 مشـ ـروب و...  مختلطيبزن و برقص ها...  خواهد بوديادی زي خبرهایهمانی آن مي دانست تویم... نداشت
... 

 و نی گفت از اولیبهتر بود م...ادی زیلیخ!؟... گذشتی که مشـ ـروب خورده بود مي بارنی وقت از آخرچند
 ي بار تا خرخره خورد و شب را با دخترنی اولي که برایاز همان شب...!  که مشـ ـروب خورده بودي بارنیآخر
 نشد، داری در آغـ ـوش دختر بیتو تا صبح با سردرد و کرخ...  از همسرشری به غيبا دختر...  کرديسپر
 شد که ی بود، باورش نمدهی برهـ ـنه ندياگر خودش را برهـ ـنه در آغـ ـوش دختر...  بود چه گذشتهدهینفهم

 ... را کرده استي کارنیچن
 ...! شهی کم حال و هوات عوض مهی ایب... گهیضد حال نزن د... ریام _
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 دانست و ی نبود که حد خودش را نمي ساله استی همان جوان نوزده بگریاو که د...  رفت بد نبودی هم ماگر
 ...! آخرمی باره زد به سکی

 ... شدی عوض مشی حال و هوای کمدیشا
 ... کردی فکر مقی شقاي کمتر به لبخندهاگری ددیشا
 را گم کرده بود و يزی کالس انگار چي و او توامدی را نی بعد از بارندگي افتاد که جلسه ی مادشی کمتر دیشا

 ...! خودشی شد از کالفگیو کالفه م... کالفه بود
 هم دی شا،ي نشست و منتظر بود دو جفت چشم قهوه ای مشهی همقی گشت که شقای بر میی به طرف جامدام
 ... چشمانش نقش ببندد و او اَخم کندي جلويو لبخند...  کندرشی غافلگ،یعسل
 که شماره یی از دخترك دانشجوي خبری اش به خاطر بی افتاد که کالفه بود از کالفگی مادشی کمتر دیشا

 ...پرسد و حالش را بردی بگیاش را نداشت تا سراغ
 گرفتن ي برادشی را که چقدر کالفه بود به خاطر دست دست کردن و تردي آورد آن روزی مادی کمتر به دیشا

 ... و آخرش هم نگرفته بود... ي از دکتر علوقی شقايشماره 
 گود رفته ی خشک و چشمانیی آمده بود اما با سرفه هاقی بعدش را که شقاي آورد هفته ی مادی کمتر به دیشا
 ی رفت و کالفه می کالم از دستش مي رشته شی خشک سرفه هاي صدادنی بارها و بارها با شنرارسالنی امو

 ... خودشیشد از کالفگ
 را به درد آورده رارسالنی خواهرش که شاد و سرحال نبود و دل امي صدایِ زنگی افتاد به بی نمادشی دیشا
 ...بود
 وندی به پازی شده بود و نشتری اش بی را که آن اواخر حمالت قلبشی کرد تنها دوست کوچولوی فراموش مدیشا

 ...شتریقلب کوچکش ب
 ...!ی فراموشی ساعتيتنها برا...  رفتی بهتر بود که مدیشا
 ...قرارش با بهزاد راس ساعت هشت بود... کنار رفتنهی آي حاضر و آماده بود که از جلوبایتقر

 به رارسالنی امي دم خانه دیای بچاندش،ی بپرارسالنیه مبادا ام کنی از انانی اطمي خواست برای مبهزاد
 قبول چاند،ی بتواند بپیشمانی خودش نگه دارد تا در صورت پي برایی آن که در روي برارارسالنیدنبالش، اما ام

 ...ندی را ببهزاد و آن جا بي شادينکرده بود و قرار بود خودش برود به آدرس خانه 
 ... مچش بست و طبق عادت با اودکلنش دوش گرفتي را روساعتش

 ...ستادی زنگ واحد از حرکت اي صدادنی راه با شني مهی را بردارد که دستش در ننی ماشچیی خواست سویم
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 ... از شدت تعجب باال رفتشی ستاره، ابروهادنی را که باز کرد با ددر
 یی نمود، اشک های مبی غررارسالنی امي که برايزیآن چ...  نبودیبی ستاره پشت در آپارتمان اتفاق غردنید

 ... نگاه کردرارسالنی کرد و نه به امیستاره نه سالم...  اَبوتش روان بودي جوديبود که بر گونه 
 ... رد شد و وارد خانه شدرارسالنی دست امری از زی حرفچی هبدون

 ... را در بغـ ـلش جمع کردشی مبل نشست و پاهانی اوليرو
 ... اش نشستي مبل رو به روي جلوتر رفت و روی کمرارسالنیام

...  بودي جارشیاما ستاره سکوت کرده بود و اشک ها... دیای منتظرش را به ستاره دوخت تا به حرف بچشمان
 ... زدشیبه ناچار آرام صدا

 ...!ستاره _
 ... به درد آمدرارسالنی ستاره شدت گرفت و قلب امي اشک هازشیر
 !؟... شدهیچ _

 سوزن ها و سرم ها ي کوچک ستاره افتاد که جاي بر دست هارارسالنی باز هم سکوت کرد و چشم امستاره
 ... زدی مي به کبودی جاها حتی کرد و در بعضی میی شان خودنمايرو

 ... فشرده شدقلبش
 ...ی ستاره از زندگي کوچک و کودکانه ي نبود حق دست هانیا
 ... شدی تاب حـ ـلقه مری دور زنجدی دست ها بانیا

 ... زدی دست ها باالنس و پشتک وارو منی با ادیبا...  داشتی را نگه مي بازی توپ وسطدیبا
 !؟...با مامان بابات دعوات شده _

 ... تکان دادنی سرش را به طرفستاره
 !؟... افتادهی مدرسه اتفاقيتو _
 ...د روان بوشیو تنها اشک ها...  بودی هم جواب ستاره منفباز
 ... کلمه کالفه شده بودی واقعي به معنارارسالنیام
 ... را نداندلشی ستاره را تحمل کند و دلي از آن اشک هاشتری توانست بینم
 ... در همشی باال رفت و اخم های کمشی داد و صداتی را به عصبانشی جای نگذشته بود که کالفگي اقهیدق
 !؟...مانت بپرسم برم دم در خونتون از ماای شده ی چی گیم _

 : زد جواب دادی و با هق هق حرف مدهی بردهی که بری در حالستاره
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 ...!ستیمامانم خونه ن _
 ... جواب ستارهنی ناخودآگاه خنده اش گرفت از ارارسالنیام

 :دی کرد و پرسمی لحنش را دوباره مالناچار
 !؟... شدهیپس خودت بگو چ _

 دهی شروع کرد به حرف زدن باز هم بریاما وقت...  منظم شودشی نفس هادی تا شادی کشیقی نفس عمستاره
 ... زدی حرف مدهیبر
 ...!خوام... ینم... رو... گهی دیکی... قلب... من _

 ... دوباره در هم رفترارسالنی امي هااخم
 !؟...ی چیعنی _
 ...!رمیبگ... رو ...  گهی دیکی...قلب... خوام... ینم... من  _
 !؟... بوددهی ها را از کجا فهمنیاما ستاره ا...  اوضاع از چه قرار استدی فهمی انگار تازه داشت مرارسالنیام
 !؟...يدی رو شننیتو از کجا ا _

 ... رفتی میرگی رنگ ستاره داشت به سمت تحاال
 شدن ادیاما با توجه به ز...  شودي ستاره عادتی وضعدی کرد تا شای صبر مشتری بی کمرارسالنی قبال بود، اماگر

 رنگ ستاره و ی صورتراهنی پبی جي و دست کرد تودی ندزی اواخرش، صبر کردن را جانی ای قلبيحمله ها
 ... کردي دهانش گرفت و اسپري اش را درآورد و جلوياسپر
 ... بار راحت تر شروع کرد به حرف زدننی ستاره منظم شد و اي لحظه بعد نفس هاچند

 
 ...دمیشن...  زدنیداشتن حرف م...  مامانم و بابامیروز وقتام _
 !؟...يدی شنیچ _

 ... دوخترارسالنی اش را به به امی چشمان اشکستاره
 ي گفت هفته یم...  بشهدای مورد خوب پهیدعا کنن ...  دعا کنندی گفت بایم...  کردی مهیمامانم داشت گر _
 ...! خورده که قلبش رو بدن به منیبه من نم....  خوردهیاما به من نم...  شدهدای پي مورد مرگ مغزهی... شیپ

 ... شدری سرازشی اشک هادوباره
 !؟... اصالی چیعنی يمرگ مغز _
 ...دی بگودی دانست چه بای واقعا نمرارسالنیام
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 ... دهدحی را توضي کوچک مرگ مغزي ستاره ي برادی باچطور
 ... منتظر جواب نشد و ادامه دادد،یا د ررارسالنی سکوت امی وقتستاره

 ...! خوام عوضش کننینم... خوامیقلب خودمو م... اصال من...رهی بمی خوام کسیمن نم _
 ... انگاردی شنی نمرارسالنی خواهد و امی خواهد و چه نمی گفت دلش چه می مستاره

 ... ها فوق طاقت او بودنیا
 حال بزرگ نیقلب کوچک و در ع...  کوچک حق داشت که قلب خودش را بخواهديستاره ...  حق داشتستاره

 ...خودش را
 ... کوچک ستاره را در دست گرفتدست

 ...!رهیمی به خاطر تو نمیکس... نیبب _
 ... نگاهش کردستاره

 !؟...رهیمی نمي قلبشو به من بده، چه جوریوقت _
 را به زهای جور چنی دانست چه طور اینم... دی کششیوها مي دست ستاره را رها کرد و کالفه تورارسالنیام

 ...ستاره بفهماند
 ... هم داشت نفهمدحق
 ... چهیعنی زود بود تا بفهمد مرگ يادی او زي براهنوز
 !؟... چهیعنی دنی نفس کشنیمرگ در ع! ؟... چهیعنی عضو ياهدا! ؟... چهیعنی ي مغزمرگ

 ...! که قبال مردهنی ايبرا _
 ... کردی نگاه مرارسالنی گشاد شده به امی کردن را فراموش کرده بود و با چشمانهی ستاره گرحاال

 !؟... زنده ستيپس قلبش چطور... اگه مرده _
 ...! کردی می واقعا احساس درماندگرارسالنیام

 در دلش هر ،دی نرسي اجهی به نتیو وقت... کندحی ستاره تشري را برايزی چنی چندی دانست چطور بای نمواقعا
 در خانه ی موضوعنی در مورد چناطی احتی بود نثار پوران خانم و شوهرش کرد که آن طور براهیچه بد و ب

 ...!صحبت کرده بودند
 گری دی که بحث را به موضوعنی جز اافتی ني چاره ارارسالنی کرد و امی هنوز هم منتظر نگاهش مستاره

 ...بکشاند و ذهن ستاره را منحرف کند
 ...!یراست _



طعم شیرین رمان                                                 روي خط صفر              رمان   

@donyayroman 199 

 ... بود تا ستاره کنجکاو نگاهش کندی مکث کرد و همان مکث کافیکم
 !؟...يدی که تو هنوز نددمی خريزی چهی ی دونیم _

 مبل قرار داد و کف پاها را به ي بار زانوانش را رونی دستانش را از دور زانوانش باز کرد و اي حـ ـلقه ستاره
 ... گرفت راشیهم چسباند و با دستانش مچ پاها

 !؟...يدی خریچ _
 ... لبخند زدرارسالنیام
 ...!ی حدس بزنیعمرا اگه بتون _

 : و مشتاقانه گفتدی زانوانش را بر مبل کوبستاره
 ...! نکنتیاذ... گهیبگو د _
 : با همان لبخند، به درب اتاقش اشاره کرد و گفترارسالنیام
 ...!نیبرو بب...  کمدمهيتو _

 آرام و باز دیباز هم تا نوك زبانش آمد که بگو...! اره مثل فشنگ به طرف اتاق در رفت اش تمام نشده، ستجمله
 ...!هم حرفش را خورد

ساعت هشت بود و او بهزاد را ... دی کوبیشانی بهزاد، دستش را بر پي شماره دنی و دی زنگ گوشي صدابا
 ...کاشته بود

 ... تماس را رد کردد،ی کشجانی که ستاره از سر هیغی جي نه که با صداای مانده بود که جواب بدهد مردد
 آدم بزرگ ها دور يای تلخ دني هاقتی ذهن کوچک ستاره را از حقدیبا...  مهم تر بودزی ستاره از همه چامشب

 ي کودکان حق داشت عادي هیاو هم مثل بق...  کردی می خودش زندگی کودکيای در دندیاو با...  کردیم
 ... کندیزندگ
 ...رترینه زودتر و نه د...  را به وقت خودش بفهمدزی هر چ داشتحق

 را خاموش ی و گوشدیای بیهمانی تواند به می آمده و نمشی پی بهزاد فرستاد و گفت که کار واجبي برایامیپ
 ...کرد

 
 : کوچولو گفتاریشهر"
 !سالم-
 : ور گفتلهیپ
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 .سالم-
 تشنگى بى گری حب مى انداخت باال و دکی هفته اى داریخر.  بابا فروشنده ى حب هاى ضد تشنگى بودنیا

 .تشنگى
 :دی کوچولو پرساریشهر

  ها را مى فروشى که چى؟نیا-
 : ور گفتلهیپ

 نی حساب کرده اند که با خوردن اقایکارشناس هاى خبره نشسته اند دق.  کُلّى وقت استىیباعث صرفه جو-
 .شود مى ىی وقت صرفه جوقهیحب ها هفته اى پنجاه و سه دق

  را چه کار مى کنند؟قهیخب، آن وقت آن پنجاه و سه دق -
 "...  هر چى دلشان خواستـ
 !؟...ارسالن _

 میآن هم بعد از آن که ن...  دستش نگه داشته بودي را تولونی را بست و به ستاره چشم دوخت که هنوز وکتاب
 با آنکه سرسام رارسالنیود و ام درآورده بی گوش خراشي صداهالونی وي تارهاي آرشه رودنیساعت با کش

 ستاره، ي به همراه خنده هالون،ی وار ناهنجيچرا که تحمل صدا... زدی لبخند مشیگرفته بود، اما باز هم به رو
 ...! ستارهي هاهی قابل تحمل تر بود تا تحمل سکوت به همراه گرشی برااریبس
 !؟...بله _

 ... جا به جا شدشی در جایکم
 !؟...ی کنی کار می قدر وقت چنی ايتو تو _
 ... نگاهش کردی کمرارسالنیام
 !؟...ی کنی کار میتو خودت چ _

 ي را رولونی را دراز کرد و وشی نشسته بود، پاهارارسالنی امي روهی تخـ ـت رو ي همان طور که روستاره
 ...و با ذوق و شوق شروع به حرف زدن کرد...  قرار دادشیپاها
 ...ای رفتم دریبعد م...  رفتم کالس شنایاول م... نه... نه... رفتم کالس شنایبعد م. ..ای رفتم دریمن م _

 قهی از پنجاه و سه دقی او هنوز درك درستای فکر کرد که رارسالنی گفت و امی گفت و می همان طور مستاره
 داند ی مایو ...! رسدی خواهد برسد، نمی هم که او میی دانه از کارهاکی به قهی داند پنجاه و سه دقیندارد و نم
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 ي که برایی های بافالیخ...  کردی ما وقت هیلی که خيکار...  بافدی خودش مي براالشی خيو اما، تو
 ...دی روزانه شان بود شایکودکان هم سن و سال خودش، اتفاقات زندگ

 !؟...یتو چ _
 ... ستاره به خودش آمدي با صدارارسالنیام
 !؟...یمن چ _

 ... دوباره تکرار کردستاره
 !؟...ي کردی کار میتو چ! ؟...ی گم تو چیم _
اصال کدام ! ؟... داشت که انجام بدهدياصال او چه کار! ؟... گفتی مدیچه با...  به فکر فرو رفترارسالنیام

 !؟... انجام دادقهی توانست در پنجاه و سه دقی را ميکار
 ... کندی بافالی داد او هم خحیترج...  داد مثل خودش جوابش را بدهدحیترج
 ...! شدمیدوباره بچه م _
 !؟...ی چيبرا _
 ...دی خندرارسالنیام
 ...! کنمیتا بچگ _

 ...دی ستاره کشي پاهاي رولونی را به ودستش
 ...! بزنملونیتا و _

 ...! پدرش را پدر خطاب کرده بود،ی بار کِنی آمد آخری نمادشی که دی را ديمرد
 ...!تا بابام رو بابا صدا کنم _
 ... بوددهی دستش نگاه کرد که سال ها بود رنگ حـ ـلقه به خودش ندي توي حـ ـلقه ی خالي جابه
 ...! دختر مهربون ازدواج کنمهیتا بتونم با  _

 چشمانش نقش ببندد، اما سرش را ي آمد که جلوی م،ی هم عسلدی شاي قهوه اي با چشم هاي دخترریتصو
 ... کرد انگاررونشی داد و بیتکان

 ...ستاره مشتاقانه نگاهش کرد... شده بودی طوالنمکثش
 !؟...بعدش! ؟...خب _
 !؟... شدیخب بعدش چه م...!  خنده اش گرفترارسالنیام
 : و گفتدی اش را کشی دو گوشي دسته از موهاکی...  صورت کوچک ستاره نگاه کردبه
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 ...! فرشته کوچولو مثل تو داشته باشمهیتا  _
 ...دی شده بود با ذوق خندی غرق در خوشرارسالنی امفی که از تعرستاره

 !؟... من فرشته امیعنی _
 ...دی اش را کشینی با دو انگشت نوك برارسالنیام
 ... فرشته خانم گُلهی... یبله که هست _

 ...رارسالنی و کم مانده بود بپرد به آغـ ـوش ام گذاشته بودشی را کنار پالونی ستاره وحاال
 !؟...که فقط همونو دوست داشت! ؟... دونه بودهیکه فقط ! ؟...مثل همون گُل شازده کوچولو _
 ... ستاره از گُل شازده کوچولو خوانده بودي را که براشی پی آورد ساعتادی به رارسالنی امو
 : به تماشاى گل ها رفت و به آنها گفتگری کوچولو بار داریشهر"
 .دیستی نچىی و هنوز هدیشما سرِ سوزنى به گل من نمى مان-
 . کسى شما را اهلى کرده نه شما کسى رانه

 .گریروباهى بود مثل صدهزار روباه د:  که روباه من بوددی همان جورى هستدرست
 . را دوست خودم کردم و حاال تو همه ى عالم تک استاو

 ". حسابى از رو رفتند هاگل
 ...!مثل همون... آره _

اوست که ...!  برعکس استزی داند همه چی فکر کرد که ستاره نمرارسالنی رفت و امسهی از خنده رستاره
 نفوذ شتربنی اش، بی دو گوشي و موهازی ري ست که با آن جثه یاو تنها کس...  کرده ستی را اهلرارسالنیام

 تی اهمی تواند نسبت به اش بی نمیقی طرچی به هرارسالنیو اوست که ام... رده کدای پرارسالنی اميرا رو
 ..باشد

  فراموشش کنىدی را فراموش کرده اند اما تو نباقتی حقنیانسان ها ا: روباه گفت"
 . که اهلى کرده اى مسئولىزىیتو تا زنده اى نسبت به چ. 
 "...  مسئول گُلِتىتو

 کرده یستاره او را اهل...! چرا که او مسئول بود...  کردی می زندگدیستاره با...  ماندی زنده مدی باستاره
 ... کردی میزندگ...  ماندی مدیستاره با...  دادی ادامه مدیستاره با...!بود
 اگر خودش قلب یحت...! يگری اگر شده با قلب دیحت...!  ماندی زنده مدیستاره با...  بودنیدرستش هم... يآر
 ...! خواستی را نميرگید
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...  به خاطر اَسما بودشتری هم بلشیدل...  اش آمده بودي پدري اَسما بود که به خانه ی بار بعد از عروسنیاول
 تی موقعنی بهترنی آمده بود و در نبود نادر، اي پدري به خانه یی دست داده بود و اَسما به تنهایتیباالخره موقع

 ...ندی را ببشیولو خواهر کوچری دل سکی تا بتواند رارسالنی اميبود برا
 ...ختی گری مرارسالنیآشکارا از دست ام...  نبود انگاری قبلي اَسما، اَسمانی که اغیدر... غی دراما
 در درون يزی توهم نبوده و واقعا چشی صدایِ زنگی دانست بی فروغش را و می نگاه بدی دی مرارسالنیام

 ...اَسما عوض شده بود
 اش ی زندگي و درباره اوردی بری اَسما را تنها گي جورکی کرد ی می مدام سعرارسالنی بعد از شام، امتا

 و چاندی چشم در چشم از اَسما سوال بپرسد، محال ممکن خواهد بود که اَسما بتواند بپی دانست وقتیم... بپرسد
 ...اوردی را هم بهیسر و ته قض

 دانست ی مرارسالنیام... منصوره خانم و اَسما در حال جمع و جور کردن ظرف ها بودند...  از شام بود بعد
 ...دیای برونیاما منتظر بود تا منصوره خانم ب...  ست که اَسما داخل آشپزخانه استی زمانتی موقعنیبهتر
 رونی اش بي توي چاي و فنجان هاینی سکی و منصوره خانم با دی رسانی به پارارسالنی بعد انتظار امیقیدقا
 ...آمد
 ... و خودش را به آشپزخانه رسانددی مثل فشفشه از جا پررارسالنیام

آن قدر مشغول کارش بود ...  کردی دستش، ظرف ها را خشک مي توي بود و با پارچه ستادهی ازی مي جلواَسما
 جلوتر رفت و ی کمرارسالنیام... انه نشد در آشپزخرارسالنی هم فکرش مشغول بود که متوجه حضور امدیو شا

 ... کردهی به اَسما تککی و نزدیی کنار ظرف شونتیبه کاب
 ...ستادی از حرکت اشیسرش را بلند کرد و دست ها...  شدرارسالنی آن وقت بود که اَسما متوجه حضور امتازه
 ..! آورديمامان براتون چا _
 ... لنگدی کار مي نظر گرفته بود، بلکه بفهمد کجاری اَسما را زي تمام واکنش هانشیزبی با نگاه ترارسالنیام
 ...!ومدمی ني چايبرا _

 ... دستپاچه شده بود، دوباره مشغول به کار شدرارسالنی نگاه مشکوك امری که از زاَسما
 !؟...يستادی جا انیپس چرا ا _
 ...! کنمی نمداشی پنمی بی می دونم چرا هرچی نمیول... نمی مو ببی کم آبجهی تا ستادمیا _

 ...ستادی اَسما دوباره از کار کردن اي هادست
 ... جلوتر آمدی گرفت و کمنتی اش را از کابهی تکرارسالنیام
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 !؟...ی کنی از دست من فرار مي جام دارنیچرا از سر شب که ا _
 ... انداختریسرش را به ز...  گرفترارسالنی نگاهش را از اماَسما

 !؟... کنمی گفته فرار میک _
 ي حاال به زور دار،ي آوردی من بال درمدنی از دشهی که همییتو...  فهممیخودم م...  بگهی کسستیالزم ن _

 ...ی زنیدو کلمه باهام حرف م
 ... بازوانش را گرفترارسالنیام...  انداختری به زشتری سرش را باَسما

...  کار کنمی چیول... يحق دار! ؟...آره! ؟...م که اصال به ات سر نزدياز دست من دلخور... راستش رو بگو _
 ...ستیدست خودم ن...  برام سخت بودیلیخ
 ... کردی دستانش حس مي اَسما را توي شانه هافی لرزش خفرارسالنیام
 !؟...یحاال آشت! ؟...خوبه...  هر هفته به ات سر بزنمگهی دم دیقول م...  خوامیمعذرت م _

 ... لنگدی کار مي جاکی که دی فهمی مرارسالنی شد و امشتری اَسما بي شانه هالرزش
 به خودش آمد و رارسالنیام....  جدا شدرارسالنی و بازوانش از دست امیی برگشت به طرف ظرف شواَسما
 ... که تنها توانست لباسش را به چنگ آوردردی اَسما را بگي کرد دوباره بازویسع

 ... شددای اسما پي از سرشانه های شد و اندکدهی کشلباس
 ... شانه هاي روي هاي شد بر کبودخی مرارسالنی امنگاه

 ...ستادی ایی تقالچی بدون های و ی حرکتچی بدون هرارسالنی امدستان
 !؟...هی چنایا _

 برهـ ـنه ي هم به سرشانه هاینگاه...  انداخت که بازوانش را نگه داشته بودرارسالنی به دستان امی نگاهاَسما
 که به بازوانش داد، خودش ی کرد با تکانیسع...  کردی میی خودنمادشی پوست سفي ها بر روياش که کبود

 ... به طرف خودشدشی و کشداشت  محکم تر نگه اشرارسالنی آزاد کند که امرارسالنیرا از دستان ام
 :ش داشت گفت در خفه کردنی ست اما به زور سعی که معلوم بود عصبیی بار با صدانیا

 !؟...هی چنای گم ایبه ات م _
 ... لرزان جواب دادیی با صدااَسما

 ...!یچیه _
 ... به بازوان اَسما وارد کردی تکانرارسالنیام
 !؟... زنهیکتکت م! ؟...هیچی به خاطر هنایا! ؟...یچیه _
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 ... در چشمان اَسما حـ ـلقه زداشک
 ...!نه _
 ... رها شدشیصدا...  نگه داردنیی را پاشی نتوانست صداگری درارسالنیام
 !؟... زنهی پرسم کتکت میدارم ازت م... به من دروغ نگو _

 ... اَسما هم باال رفتيصدا
 ...!نه...!نه...!نه _
 ...دی لنگی ماجرا مي جاکی... به او دروغ نخواهد گفتیطی شراچی دانست که اَسما در هی مرارسالنیام

 ی روشن مشیانگار تازه ماجرا داشت برا...  را به دندان گرفتنشییلب پا... انداخت ها ي به کبودی نگاهدوباره
 ...شد

 بود، ستادهی ای درگاهي خودش را به آشپزخانه رسانده بود و تورارسالنی امادی فري خانم که با صدامنصوره
 :گفت

 !؟... شدهیچ _
 ... داد و نه اَسمای جوابرارسالنی امنه
 ...اوردی بنیی اش را پاقهی ی کرد کمی لباس اَسما برد و سعي قهیه  دستش را برارسالنیام

 ... کرد خودش را عقب بکشدی گشاد شده، سعی با چشماناَسما
 !؟...ی کنی کار میچ _
 : انفجار گفتيمثل آتشفشان آماده ... ی احساسچیو بدون ه... خشک...  روحی بیی با صدارارسالنیام
 ...!يوردی سگمو باال نيبتمرگ سر جات تا اون رو _
 ... آورد و آه از نهادش برآمدنیی پای اَسما را اندکي قهی همزمان و
 ... کرد، دود از کله اش بلند شدی میی اَسما خودنمادی پوست سفي که گُله به گُله رویی هاي کبوددنی دبا
 هاشان به ی که بعضیی هاي باال داد و باز هم کبودی شکم کمي بار لباسش را از رونی اش را رها کرد و اقهی

 ... ترندیمی زد و معلوم بود قدی ميزرد
 و منصوره ستی گری صدا می و بدی لرزیحاال اَسما م... دی کششی موهاي را رها کرد و کالفه دستش را تواَسما

 ... کردیخانم و هاج و واج آن دو را نگاه م
 : خانم دوباره تکرار کردمنصوره

 !؟... شدهیچ _
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 شکست ی مرارسالنی امی عصبي نفس زدن هايسکوت آشپزخانه را تنها صدا...  جوابش را ندادی باز هم کسو
 ... اَسماي خفه يو هق هق ها

 ...ردی آرام بگی بلکه کمدی کشقیچند نفس عم...  قدم زدی کمرارسالنیام
 !؟... طورهنی همشهیهم _

 ... کرد و لبش را گاز گرفتدیی سرخ شده بود تنها با تکان سر تا از شرمشی که گونه های در حالاَسما
 ... را برد باالشی بار صدانی تاب شده بود ای واقعا بگری خانم که دمنصوره

 !؟... شدهی گم چیم... ریبا توام ام _
 ... کردی منصوره خانم خالي بر روشی طاقت از کف داد و دق و دلش را با باال بردن صدارارسالنیام
 !؟...ها! ؟... بشهنی خواستی می چگهید _
 و نگاه منصوره دی چپش کنار کشي شانه ي آشپزخانه نشسته بود از روزی لباس اَسما را که حاال پشت مي قهی

 ... شدخی ها مي کبوديخانم رو
 ...! شماستیِ دست گل داماد انتخابنیا _

 ... حاج محمود افتادادی که تازه به خودش آمده باشد، به انگار
 ... نشده بودی دلش با داد زدن بر سر منصوره خانم خالدق
 ...دی بلندش کرد و با خودش به طرف هال کشی صندلي اَسما را گرفت و از رويبازو

 : درد گرفته بود گفتشی بازورارسالن،ی که از فشار دست اماَسما
 ...!دستم... داداش _
 حاج محمود ي، رو به رو...دندی به او باز هم به دنبال خودش کشاندش تا به سالن رستی اهمی برارسالنی امو
 ي کرده بود از همان جا بفهمد توی داشت که سعنانی اطمرارسالنی مبل لم داده بود اما امي که روستادیا

 ی حاضر نم بود که خودشی مزخرفور چه غرنی که ادی فهمی نمرارسالنیو هنوز ام... آشپزخانه چه خبر است
 ... و بپرسد چه خبر استدیای و به آشپزخانه بزدیشد برخ

 !؟...ی شده معرکه راه انداختیچ _
 ...گری به جوش آمد درارسالنی خون امو
 !؟...دی زدی ـنه مـی شما که اون قدر سنگش رو به سزی همه چی اون داماد بایمن معرکه راه انداختم ! ؟...من _

 ...ستادی ارارسالنی اميه رو محمود بلند شد و رو بحاج
 ... خواهرتهي داماد ما، آبرويآبرو... حرف دهنت رو بفهم  _
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 ... زدي پوزخندراسالنیام
 !؟...مگه داماد شما آبرو هم داره _
 ...ندی رو بدن دخترش را ببي هاي اَسما را به حاج محمود نشان داد تا کبودي پشت بندش بازوو

 ... به وضوح مکدر شده بودی حاجنگاه
 !؟...کتکت زده _
 ...دی خندی عصبرارسالنیام
 ...! دامادتهیِ نصفه شبي اثر نـ ـوازشانایا... ی حاجرینخ!؟...کتک _
 ... شودانی ـنه اش نماـی سي روي هاي تا کبوددی کشنیی پای اَسما را کمي قهی و

 ... رها کندرارسالنیکرد لباسش را از چنگ ام ی می عرق، سعسِی که از شدت شرم سرخ شده بود و خاَسما
 ... در هم رفتشیاخم ها... سرخ شدی حاجصورت

 ...ول کن لباسش رو... استغفراهللا _
 ... و اَسما را رها کرددی خندی دوباره عصبرارسالنیام
 تن و ي جورنی ادهی زن ندي های مثل وحشي عشقبازي کار نادر که به بهانه ای خواد یکارِ من استغفار م _

 !؟... کنهی ماهیبدن اَسما رو س
 ... را باال بردشی زد، صدای مي رنگش به کبودگری که حاال دیحاج

 ...!ياری به زبون بدی رو که نبايزیهر چ...!  حرف ها قباحت دارهنیا _
 ...ستادی ای حاجي ـنه ـی ـنه به سـی جلوتر رفت و سرارسالنیام
مثال اگه من حرف نزنم، اگه حرفام به ...!  برفریر مثل کبک سرت رو نکن زانقد... بسه... ی حاجگهیبسه د _

 !؟... شهیقول تو قباحت نداشته باشه،صورت مسئله پاك م
 ... آرام تر شده بودشیحاال صدا...  زل زدی به حاجیکم
به خدا اون قدرا ... ي بارم که شده اعتراف کن که اشتباه کردهی يبرا... ایبه خودت ب... ی حاجایبه خودت ب _

 ...ستی سخت نی کنیهم که فکر م
 ... بودستادهی آن طرف تر ای را به منصوره خانم دوخت که کمنگاهش

 !؟... باهاش رفتار کردهي چطوری که اون وحشيدی ازش پرسیاصال شما صبح عروس _
 دل شیق ها هق هي اما صدادی دی را نمشی بود و چشم هانیی به اَسما انداخت که سرش پاینگاه

 ... انگاردی کشی را به آتش مرارسالنیام
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 نی ماه ازدواج، اکی که بعد از يمرد...دهی اش چه کشی خواست تصور کند اَسما،شب اول عروسی دلش نمیحت
 ... نبودیطور بود، حدس زدن رفتارش در شب اول کار سخت

 گوشش خوانده بودند ي عمر توکی که يدخترك چشم و گوش بسته ا...  خون بودشی اَسما کوچولوي برادلش
 ... بد گفته بودندشیو از مردها برا

 ... با مردها هم منع کرده بودندی را از هم صحبتاو
 زی کرده بودند و همه چی زباله دانيتمام آن آموخته ها و حرف ها را روانه ...  دفعهکی...  شبهکی وقت آن

 ...برعکس شده بود
 ... دفعه ورق برگشته بودکی

 سخت شی دانست که آن شب بر اَسما کوچولویم...  دانستی آمده بود، می جشن عروسي که برای شبهمان
 ... دانستیم... خواهد گذشت

 دی گفت که نبای مشی خواهر کوچولوي توانست، خودش برای شد، اگر می داشت، اگر مي راه چاره ااگر
 تر نیری دو روح باشد و دو جان، از عسل هم شوندی دو جسم ، دو تن، اگر بعد از پوندی گفت پی مدیبا... بترسد

 ...خواهد بود
اگر، تنها اگر قبلش روح و روانشان به هم ...  شدی آشنا تر میی محرم تر و از هر آشنای از هر محرمهمسرش

 ... بودختهیآم
 ... هم محروم بودهی قسمت قضنی بدشانسش از اي از بخت بد، اَسما کوچولواما

 ...! روح و روانوندیچه برسد به پ... هم نداشت دوست ی را حتنادر
 نی کاش رفتار نادر، در اي کرد که ای بود و تنها آرزو مدهی شب نخـ ـوابي هامهی تا نرارسالنی شب را امآن

 ... باشدزادی مثل آدمگری مورد دکی
 ... لطافت داشته باشدی کمیکی نی خشن و زمختش، در ااتی خالف روحبر
 ...! استضی او به واقع مردی دیافسوس که حاال م...  افسوساما

 ... به منصوره خانم نگاه کرددوباره
 دیمن با! ؟... اول از همه بفهممدی من بایعنی!؟...يدی ها نفهمنی که زودتر از ای هستيشما چه جور مادر _

 !؟...نمی بباشویلباسش رو کنار بزنم و کبود
 ...ادامه داد کرد و با طعنه ی به حاجینگاه

 !؟... قباحت دار بزنمي حرف هادیمن با _
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 ...دی کشیقی عمنفس
 ...دیری گی می طالق اَسما رو از اون وحشن،یاگر واقعا پدر و مادر هست _
آن هم ! ؟...يدیآن هم در خاندان توح! ؟...طالق... حرفش انگار که به حاج محمود شوك وارد شده باشدنی ابا

 ی رفت و با کفن برمی مدی دختر با لباس سفدیدر خاندان او با...  بودیی آبرویب... تف سرباال بود! ؟...دختر او
 ...!گشت
 ...!اَبدا! ؟...طالق

... خامه... جوونه! ؟...هیطالق چ!؟...ی کنی موضوع رو بزرگ مي خودیچرا ب! ؟...ی خودت دور گرفتي براهیچ _
 !... شهیدرست م

 ...دی خندی عصبد،ی بار در آن روز شانی دهمي برارارسالنیام
 !؟... شهیدرست م _
 ... همسرشیِخی ي آغـ ـوش سرد و بـ ـوسه هاادیبه ... افتادي اش با هدي عشق بازي شب هاادی به
 ـگار ـی که سی نشست و در حالی عذاب آور، در سالن مي های بعد از آن هم خوابگی که ساعتیی شب هاادی به

 ...! گفت درست خواهد شدی کرد به خودش میدود م
 ...اولش است...  شودی درست مر،ی گفت، امی خودش مبه

 ...درست خواهد شد...  گرم تر خواهد بود،ي بعديعشقباز...ي بعدشب
 ... نشداما

 ...دی خندبلندتر
 ...خراب تر شد...  شدبدتر
 ...دیخند
 ... چشم دوخته بودرارسالنی امي جای بي متعجب به خنده هایا چشمان اَسما سرش را بلند کرده بود و بحاال

 ... شدرهیبه چشمان اَسما خ...  خنده اش را خوردرارسالنیام
 ...خودتو گول نزن...!  شهی وقت درست نمچیه...! شهیدرست نم _

 ... استسی کرد که چشمان برادرش خی اَسما حس محاال
 ...خودتو گول نزن اَسما...  به خودت دروغ نگومثل من... اشتباه منو تکرار نکن _

 ... کردی در هم بود و غضب آلود نگاهش مشی به حاج محمود کرد که هنوز اَخم هاینگاه
 ...!نزار گولت بزنن _
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 ... منتظرش را به اَسما دوختنگاه
 !؟... مگه نه،يری گیم... خودتو رها کن... ریطالق بگ _

 ... از التماس داشتی نگاهش رنگحاال
 ...نگاهش را به چشمان ملتمس برادرش دوخت...  پدر و مادرش را از نظر گذرانداَسما

 ...! درست بشهدیشا _
 ... نقش بسترارسالنی بر لبان امی کجلبخند

 ...دیشا... آره _
 ... برداشتزی ميکتش را از رو...  شدخم
 ... به ام زنگ بزند،یرسهروقت کارد به استخونت ...  شهی نميدیهر وقت د _

 ...دی را پوشکتش
 ...!ی کمک من رو قبول کنی به ام زنگ بزن که جرئتش رو داشته باشیوقت _

 ... را به آن ها کرد و به طرف در به راه افتادپشتش
 ... سوختیاز درون به شدت م... دی کشیقی باغ که خارج شد، نفس عماز

 ... آن سرماي خواست توی دوش آب سرد مکی دلش
 ... ترك کردنشي دوره ي خواست، آن هم توی ـگار مـی سدلش
 ... آن همه کار و مشغلهانی خواست، آن هم در می کتاب خواندن مدلش

 ...ی هم عسلدی شا،ي نگاه قهوه اکی...  خواستی نگاه مکی هم دلش دیشا
 
 یاز طرف...  تمام بشود، نشده بودستی بای که میکارشان در مدت زمان... همراه بهزاد از شرکت خارح شدندبه

 ... داشت که در خانه بودازی به لپ تاپش نرارسالنیهم ام
 ... ماندی هم بهزاد شب آن جا مدیشا...  خانه و تا شب کار کننددیای شده بود آن روز بهزاد به همراهش بقرار
 صیدرب خانه تشخ ي جلو،ی در چادر ملدهی را پوشي دختررارسالنی امدند،ی درب خانه که رسيجلو
 ... را گرفته بودمشیباالخره اَسما تصم... بر لبش نقش بستيناخودآگاه لبخند...داد

 ... کرده بوددای جرئتش را پباالخره
 بکشد و هر طور رونی بی جهنمي فکر کرده بود به آنکه برود و به زور هم که شده اَسما را از آن خانه بارها

 ... رودی بار مری کند، او زمی دانست اگر بخواهد، اگر به اَسما تحکیم... ردیشده طالقش را بگ
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 ی وقت نمچیه...  رفتی کَتش نمي وقت اجبار کردن توچیه...  خواستی وقت نمچیه...  خواستی نماما
 به خودش بد شهی همبای وقت ها نه، تقری وقت ها، گاهیاما گاه... اما...  کندلی تحمیتوانست حرفش را به کس

 نکرده بود تا از دستور حاج رش گفت که چرا قبل از ازدواج اَسما، به زور کتک هم که شده وادای مراهیو ب
اَسما دلِ به ...  توانست سوپرمن باشدی که او نمشهیهم...  که دست او نبودزیاما همه چ...!  کندیچیمحمود سرپ

 ... هم بودی سختياف معادله الحق و واالنص...  کندی توانست سرکشیاَسما نم...  زدن نداشتایدر
 بود و هم به یی هم به شدت بابایو اَسما از بچگ...  برادرشهی طرف قضکیو ...  پدرش بودهی طرف قضکی

 ...برادرش وابسته بود
 ... عاشقش بودشهی حاج محمود، اَسما همي هايری رغم تمام سختگیعل

 وقت به اَسما از چیه...  دوست داشتيگری اَسما را جور د،ی کرد که حاجی فکر مرارسالنی وقت ها امیگاه
 ... گفتیگل نازك تر نم

 ي را هم روشی صدای وقت حتچیه...  نبود و چه حاال که ازدواج کرده بودشی بی که اَسما کودکی آن وقتچه
 ...!اَسما بلند نکرده بود، چه برسد به دستش

 که با هوار دی دی را مي فکر کند، پدری حاجيفتارها به ري داورشی خواست بدون پی وقت ها اگر میگاه
 ي داد خودشان برای وقت اجازه نمچی همه کار بکند اما، هشی بچه های خوشبختيهوار غرور حاضر بود برا

 ... دهدی کرد دارد کار درست را انجام می فکر مشهیهم...رندی بگمیخودشان تصم
 ... وقت حاضر نبود اعتراف کند که اشتباه کرده استچی اش هم بود که هی به خاطر همان غرور لعنتو

 ...ي بعد از ازدواج او و هدي ماه هامثل
 از شتری روند، بی در خود فرو مشتری بي او و هدیعنی که روز به روز، آن دو، دی دی محمود به وضوح محاج
 ... اشتباه کرده استدیاما حاضر به اعتراف نبود که بگو... نندی گزی مي دورلیفام

 ... خواستی اشتباه هم شهامت مقبول
 ... همان شب اول به خرج داد و به خودش حداقل اعتراف کرد که اشتباه کرده استرارسالنی که امیشهامت

 ...! درست خواهد شدزی کرد همه چی که فکر منی اشتباه دومش، همان اشتباه اَسما بود،او
 ی به جبرانش می کرد و سعیه اشتباه دومش هم اعتراف م اگر بدی شد، شای اگر اشتباه دوم را مرتکب نمدیشا

 ... خروارها خاك نخفته بودری حاال زي هددینمود، شا
 ...زدی بررونی و اماها و اگرها را بدهای تکان داد بلکه آن شانی را به طرفسرش

 ... عوض نشده بوديزی اماها و اگرها، چنی وقت با اچیه
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 ... شدادهی پنی ماشاز
 ... همبهزاد

 ... مات و مبهوت ماندرارسالنی مانده بود تا به او برسد که به طرفش برگشت و امیقدم...  طرف اَسما رفتبه
 ...سالم پسرعمو _

 ... و دهانش را که از تعجب باز مانده بود ببندددیای به خودش برارسالنی تا امدی طول کشي لحظه اچند
 ...!سالم _

 ...دی بهزاد را شني درب خانه اش بود که صداي بهت حضور زهرا، جلوي توهنوز
 ...!خوشبختم... من بهزاد هستم! ؟...دی هستری اميشما دخترعمو _
 ...و ادامه داد... کردرارسالنی به امطنتی توام با شی نگاهو
 !؟...امی برم، فردا بي خوایم... ستی هم واجب نادیحاال کارِ من ز... ریام _
 ... کردرارسالنی امي حواله ی زهرا، چشمکدی پنهان از دو
 ...دی گذرد در مورد او و زهرا، مخش سوت کشی که در کله اش چه منی از چشمک بهزاد و فکر ارارسالنیام
 ... خفه اش کندشی خواست با دست هایدلش م...  کردی حضور زهرا را درك نملیدل
 !؟... شدهيزیچ _

 دی دی مرارسالنی صورت امي که توی از خشمیپاچگ کرد بدون تته پته و دست ی می که سعی در حالزهرا
 :حرفش را بزند، گفت

 ...! بهت بزنمي سرهیفقط اومدم ... نه _
 رابطه یی گفت آمده ام سر بزنم که گوی مي جورکی...! واری خواست سرش بکوبد به دی دلش مرارسالنیام

 ...!استی دنيشان مثل تمام دخترعمو پسرعموها
...  آمدهرارسالنی امي بود باد به گوش حاج فتاح برساند که دخترش به خانه یکاف...  بود که چه کندمانده

 ...! کردی نمی فرقشی آب از سرش گذشته بود و براگریخودش که د
 !؟... اوي کرد برای میچه فرق...!  شدی عالوه بر قاتل، به صفت فاسق هم ملقب مفوقش

 رنگ ي که از فرم سرمه ايدخترك هجده ساله و دانش آموز... خود زهرا بود اش به خاطر ی نگرانشتری باما
 ...مدرسه اش معلوم بود از راه مدرسه به آن جا آمده

 ها و یی پروای از بییزهرا هم رگه ها...  که در شناخت زهرا خطا کرده استدی دی کرد می که فکر محاال
 ... خواهرش داشت انگاري هایسرکش
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 زهرا را به داخل دعوت یثی حرف و حدچی توانست بکند جز آن که بدون هی مي حضور بهزاد چه کاردر
 ... اش، دعوت کردی باطنلی رغم میو عل! ؟...کند
 کرد و روبه زانی آوی اش را درآورد و از چوب رختی آپارتمان که شدند، زهرا بدون تعارف چادر ملوارد

 : و بهزاد گفترارسالنیام
 ...! کنمی نهار مي براي فکرهی منم دیتا شما کارتون رو شروع کن...  شمیحم کار شما نممن مزا _
 نیا...! مات و مبهوت ماندرارسالنی گذشت، امی که از حضور زهرا مي چند لحظه ای بار در طنی چندميبرا
 ي زد که انگار آمدن او به خانه اش و نهار درست کردن کار عادی حرف ميزهرا جور! ؟... چه طورش بودگرید

 ...!و روزانه اش است
 شده خچالی ها و نتی کابي زهرا وارد آشپزخانه شده بود و مشغول گشتن تود،ی بگويزی و چدیای به خودش بتا

 ...بود
 ... تخـ ـت رها کردي همراه بهزاد وارد اتاق شدند و بهزاد خودش را روبه

 ... رفتی رژه مرارسالنی اعصاب اميمرموز بهزاد بدجور رو لبخند
 !؟...ي خندی میبه چ! ؟...هیچ _

 : کرد لبخندش را جمع کند، گفتی می که سعی در حالبهزاد
 ...!یچیه _
 ...لپ تاپش را روشن کرد...  نشسترشی تحرزی کند، پشت مضی را تعوشی بدون آن که لباس هارارسالنیام

 اش غلبه کند و باالخره به حرف ي گذشت که بهزاد نتواسنت بر کنجکاوی از شروع کارشان نمشتری بیقیدقا
 ...آمد
 ...ری گم امیم _
 ... نگاهش کردرارسالنیام
 ...  تو ونی بيزیچ _
 : کالفه حرفش را قطع کرد و کوتاه و مقطع جواب دادرارسالنیام
 ...!نه_

 ... زدي لبخندبهزاد
 ...یر دختر خوببه نظ! ؟...خب چرا نه _
 ...دی قبل حرفش را بري کالفه تر از دفعه رارسالنیام
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 ...!ستی نشتری بیرستانی بچه دبهی!؟... بچه ستيدیمگه ند _
 ... شدشتری بهزاد بي خنده

 ...! شهیبچه که باشه راحت تر رام م... خب بهتر _
 : طاقت از کف داده بود گفتگری که درارسالنیام
 ...! ستي خواهر هدنیا... ی گی میبفهم چ _

 را از رارسالنی امی آن همه کالفگلی دلدی فهمیحاال م... خودش را جمع و جور کرد..  بهزاد خشک شدلبخند
 ... بوددهی که زهرا را دیزمان

 نیا...  شده بودرشی دستگییزهای چختهیفقط جسته و گر...  دانستی نمرارسالنی در مورد ازدواج اميادی ززیچ
 ... با هم نداشته اندی خوب و خوشی که آن قدرها هم زندگنیو ا... بودهشیرعموکه همسرش، دخت

 ... بود چرادهی وقت هم نفهمچی رفته و البته های دانست که همسرش از دنیم
 تق تق در آمد و بعد هم قامت زهرا ي نگذشته بود که صدایساعت... رارسالنی زد و نه امی نه بهزاد حرفگرید

 ... شدانیدر چهارچوب در نما
 ...!نهار آماده ست _

 ... نشستندزی پشت مرارسالنیبهزاد و ام... بوددهیچی در خانه پی خوش کتلت خانگعطر
 ...دی را بر هم سابشی دست هابهزاد

 ...!هیحتما مزه اش هم عال... بوش که معرکه ست... دست شما درد نکنه زهرا خانم _
 ... برلب نشاندیحی لبخند ملزهرا

 ... درهم تنها سکوت کرده بودیی با اخم هارارسالنی امو
 : پا و آن پا کرد و گفتنی ای شده بود، کمدی ناامرارسالنی از حرف زدن امیی که گوزهرا

 ...! برمدیبا... شهی مرمی داره دگهیمن د...خب _
 ی تعارفرارسالنی ام اگر شده به دروغی کرد حتیادب حکم م...  و زهرا سرگردان بودرارسالنی امنی بهزاد بنگاه

 ...غیبکند، اما در
 ... بودهمانیاو که خودش هم م...  شدمانی که پشدی بگويزی خواست خودش چیم

 ...  رفت و چادرش را برداشتی به طرف جا لباسزهرا
 که ساکت و خاموش و با ییبه پسرعمو...  آشپزخانه کردي نگاهش را روانه نی بود که آخردهی را پوشچادرش
 ... دوخته بودزی مي روي در هم، نگاهش را به کتلت هاییاخم ها
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 ... گفت و به طرف در برگشتی دهانش را فرو داد و خداحافظآب
 !؟...ي کرددای جا رو چطور پنیآدرس ا _

 نگاهش را ز،ی مي روي کتلت هاي درهم، به جاي برگشت که حاال با همان اخم هارارسالنی به طرف امزهرا
 ...به او دوخته بود

 ... دفترچه داره که شماره تلفن ها و آدرس ها روهیزن عمو  _
 ...دی را پرسي بازجو سوال بعدکی که جوابش را گرفته بود، حرف زهرا را قطع کرد و مثل رارسالنیام
 !؟... جانی اي وقت روز اومدنی ايچطور _
 ...!می شدلی هم تعطومد،مای نرشیدب...  کنکوريبرا...می داشتیتیساعت آخر کالس تقو _
 : گفتی با همان خشکرارسالنیام
 ...!ي خبر اومدیپس ب _

 ... تکان داددیی تاي سرش را به نشانه زهرا
 ...! کار رو نکننی اگهید _

 ... مکث کردیکم
 ...خداحافظ _

 ... باشندختهی زهرا ري روي که سطل آب سردانگار
 ... حرف خارج شدي را باز کرد و بدون کلمه ادر
 ...!ي کردی متی من رعايحداقل جلو... ياهاش حرف زد بد بیلیخ _
 ... دادرونی نفسش را پر صدا برارسالنیام

 !؟... توانست بفهمد از حال و روز اوی چه مبهزاد
 ... بلند شد و از آشپزخانه خارج شدشی جااز
... یدر انتظار زنگ...  گذراندی در انتظار مشهیروزها را هم...  گذشتی سخت تر مشهی روزها و شب ها از همنیا

 ...غیاما در...  با سر بدودرارسالنی اشاره کند تا امکیبلکه ...  از اَسمایامیپ... یتماس
 دنده به نیاز ا...  شد ی مرهیمدت ها به سقف خ... ارامدی توانست بیشب ها را نم...  گذشتی شب ها بدتر مو

 شومش ببندد و ی زندگي کند بلکه بتواند چشمانش را به روی کلمه جان می واقعي شد و به معنایآن دنده م
 ...غیاما در...  را در آرامش باشدیساعات
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 هجوم ي توانست جلوی کرد نمی میهر چه سع! ؟... گذاشتیمگر راحتش م! ؟... گذاشتی فکر اَسما ممگر
 ... هجوم انگاري براافتندی ی مگری دي کرد، روزنه ایهر کجا را سد م... ردیافکار زجرآور را بگ

 ای گذاشته و نی خواهرش آن شب را راحت سر به بالای توانست فکر نکند به آن که آی کرد نمی چه تالش مهر
 ـنه اش ـی سي تا او سر به روستی نیرارسالنی که امینکند وقت... دی گرینکند دارد م...  کشدیدارد عذاب م
 ...هق کند  بالشتش هقيتو...  صدایو ب...خفه...  شب ها، آرامد،یبگذارد و بگر

 می شد که تصمیبارها م... رارسالنی امي شبانه ي ها شده بود کابـ ـوس هانی ايهمه ... گری هزار نکند دو
 ی ممی تصمدیاَسما خودش با...  شدی ممانی بعد پشیاما لحظات...  گرفت همان موقع شب برود دنبال اَسمایم

و چقدر ... تا کارد به استخوانش برسد... ستی نيدی کرد تا خودش بفهمد امی صبر مدی بارارسالنیام... گرفت
 ... صبور استاری بسزشی ري دانست که اَسما برعکس سن کم و برعکس جثه ی میدردناك بود وقت

 !؟...نی بدتر از ايزی چه چو
 توانست ظاهرش را حفظ کند، ی که حداقل مشهیو برعکس هم...  گود رفته بودی خوابی چشمانش از فرط بریز

 ...اما به موقع جمعش کرده بود... بار تُپق زده بودنیسر کالس هم چند... آن روز به وضوح آشفته بود
 !؟...استاد _
 !؟.. بودختهیچقدر آن روز از آن چشم ها گر...ستادی ادی که شنی استاد گفتني صدابا

 !؟...افتدیام ب کرده بود تا مبادا به دي نگاهش در کالس بازچقدر
 ... افتادیافتد،می بدی که بای اتفاقاما
 ... طرفش برگشتبه

 ... بودی عسلچشمانش
 ... بارها در ذهنش تصور کرده بودرارسالنی که امییاز همان ها...  هم بر لبش بوديلبخند

 ...!چندتا سوال داشتم _
کالس را هم به زور سر کرده ...  توانستینم...  جوره حوصله نداشتچیاو که آن روز را ه! ؟... گفتی مدی باچه
 ...بود

 ... بودیبدون شک جوابش منف! ؟... بماند و سواالت را جواب دهدشتری بی توانست کمیم...  دادرونی را بنفسش
 ...ارمی کنم برات می برم حل میبده م _

 ... سرش را کج کردی کمقیشقا
 ... خوامی امروز ميبرا... عجله دارم _
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 ها بهانه نی اي و هم من، که همه ی دانی هم خودت مدی خواست بگویدلش م...  زدي پوزخندرارسالنیام
 ... حال کَل کَل کردن را هم ندارمیامروز حت... قی امروز نه شقادیبگو...  خواست خواهش کندیدلش م...ست

 ... را هم ندارم انگاردنی حال نفس کشامروز
 ... استشتری بمی روزها دردهانیا...  بدترمگر،یمام لحظات د از تگر،ی دي وقت هاي روزها از همه نیا

 از ی آن همه درد، رنگانی مدی بچگانه با تو که شاي کَل کَل هاي ماند برای نمیی جاگری که دشتری قدر بآن
 ...ی زندگیتنها کم... ی هم کمدیشا... حی هم تفردیشا...تنوع داشت

 شی نه گفتن آن قدر براکیچرا ! ؟... کردی نه گفتن دست دست مکی يچرا آن قدر برا! ؟... را چه شده بوداو
 !؟...سخت شده بود

 ... رفتی اعصابت رژه مي که مدام روی نچسبقیهمان شقا...  همان دختر استنیا... رارسالنیام... یه
 ... مسخرهي همان لبخندهابا

 !؟... بستی نقش مالشی او نبود که هر شب در خيمگر لبخندها! ؟... گفتی چرت مچرا
 ...ی کنخشی ي خواست هر طور شده سنگ روی بود که دلت میاو همان دختر سبک... نه... نه

 ی رنگکی وقت ها به یلی ذهنش، خي توي رغم تمام خط قرمزهای نبود که علیقی همان شقانیا! ؟...سبک
 !؟... اشیلگی پلهی شی کرد و بیاش فکر م

 !؟... دورشي هاحانی و رینی زمبی سي کوکوهابه
 !؟...دی بمونشتری بقهی شه ده دقینم _

 ... لبش محو شده بودي لبخند روحاال
 ست و باالخره ی بود چشمانش عسلدهی بود که فهمشی چند لحظه پنیهم! ؟... بوديچرا چشمانش قهوه ا... آه
 ... بوددهی که به جانش افتاده بود، خـ ـوابيریو
 ... گرفته بودیر رنگحتما کو...  از چشمان خودش بودرادیا

 ... کردی گفت و خودش را خالص می نه مکی...  گفتی نه مکی! ؟... را چه شده بوداو
 ...هی است مثل بقیکی کرد که او ی گفت و به خودش ثابت می نه مکی دیبا
 نفوذ داشته شیتنها او به رو...  خاص باشدشی اَبوتش براي داد تنها جودی گفت و اجازه می نه مکی دیبا

 ...باشد
 ...!نه _

 ...امدیاما کوتاه ن...  به وضوح وارفتقیشقا
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 !؟...دیفردا کالس ندار _
 ... تند و قاطع پاسخ دادرارسالنیام
 ...!گهی ديندارم تا هفته ...!نه _

 ... استاد جوان انداختي به چشمان گود رفته ی نگاهقیشقا
 !؟...می بزاري قرارهی رونی شه بیم _
 ...!ندارموقت  _
 !؟...شرکت _
 ...! کارهيجا _

 ... کردی رد میکی یکی رارسالنی داد و امی راهکار میکی یکی قیشقا
 ...! برمدیمن با _

 !؟... آمدی برمرارسالنی از دست امياما چه کار...  گرفتي به وضوح رنگ دلخورقی شقانگاه
 ... آمدی برمگرانی از دست دي گرفت، چه کاری مي نگاه خودش رنگ دلخوری وقتمگر

 ...دیاری بهانه مدیشما همه اش دار _
 ... متعجب شدرارسالنیو نگاه ام... بغض داشت انگارشیصدا

 ...نی من کالفه شدي دونم از مزاحمت هایم _
 ي تازه ازی او چی کالفگدی خواست بگویدلش م... نه!؟... کالفه شده بودقی شقاي او از مزاحمت هاواقعا

 ... گرفتی اوج مي وقت ها به بهانه ای ست اما گاهیشگی او همی کالفگدیخواست بگو... ستین
 ... اوي بارش اَسما بود نه مزاحمت هانی اي بهانه و
 ... نبودي دونم اگه سفارش دکتر علویم _
 ... شده بودسی خيچشمان قهوه ا...  کردی اشتباه نمرارسالنیام...  حرفش را قطع کردو
 !؟... گرفت دوبارهی اش داشت اوج می حاال چرا کالفگدی فهمی نمرارسالنی امو

 ...دی کششی موهاي تویدست
 ... شمیمزاحمتون نم... دیببخش _
 ... عبور کردرارسالنی از کنار اممی نسکی ی به نرمو
 ... طور برود خواهد بگذارد که او، آنی دانست دلش نمیم... اما...  که او را چه شدهدی فهمی نمرارسالنیام
 ...يخانم مهدو _
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 ... به طرفش برگشتقیشقا
 ... هم هستگهی راه دهی _

 ... استاد جواني چشمان گود افتاده ياما مشکوك شده بود به برق تو...  نگاهش کرددوارانهی امقیشقا
 ...ياما اگه بخوا... من فردا بعد از شرکت وقت دارم _

 ... مکث کردیکم
 ...! منزل منيای بی تونیم _

 ... نقش بسترارسالنی بر لبان امي اانهی به وضوح گرد شد و لبخند موذقی شقاچشمان
 گری صورت دنی و در ارفتی پذی را نميزی چنی چنقیبه طور قطع شقا...  ممکن بودشنهادی پنی بهترنیا

 ... خودش را داده بودشنهادی هم پرارسالنیام
... دیای توانست بی نمقیخودِ شقا...  بهانه آوردهرارسالنی کند که ام توانست ادعای نمقی شقاگری طور دنیا

 ...مشکل او بود
 !؟...یچه ساعت... باشه _

 !؟.. بوددهیدرست شن! ؟...قبول کرده بود! ؟...او چه گفته بود...  از تعجب گِرد شده بودرارسالنی چشمان امحاال
 !؟... بودرفتهیاو چرا پذ! ؟... بوديشنهادی چه پنیا! ؟... کردی چه کار مدیحاال با... دی کششی موهاي تویدست

 ...دوباره به چشمانش... طانشیو به لبخند ش...  نگاه کردقی چشمان شقابه
 ...! روشني هم قهوه ادیشا... نه... زدی میحاال به عسل! ؟...چرا چشمانش روشن شده بود... عجبا
 !؟... کردی جمع مدین شده بود را چطور با که پهیبساط...  رنگ چشم هاي گور بابااصال

 ... را خوانده بودرارسالنیدست ام... دی باری مطنتی شقی شقاي چهره از
 ...دی که بگونی نداشت جز ايچاره ا... شی او نه راه پس داشت و نه راه پحاال

 ...ساعت پنج _
 ... به راه افتادی به طرف درب اصلقی شقاطانی نگاه و لبخند شری زو

 ... بودجی هم گهنوز
 ... هم شوك بودهنوز
 !!!؟... ساعت پنجفردا
 بود دواریهنوز ام...  شده باشدمانی پشقی داشت که شقادیهنوز ام...  بوددواریهنوز ام...  به پنج مانده بودقهی دقده

 ...دیای نقیکه شقا
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 به ی هل کرده بود، نه آدرس جواني که آن روز، از بس که مانند پسرهااوردی بادی خواست به ی دلش نماصال
 ...!ي داده بود و نه شماره اقیشقا

 با او تماس گرفته و قی او را به اتاقش فراخوانده بود و گفته بود که شقاي که امروز دکتر علونی آن بدتر ااز
 ...!ي دارد و نه شماره ای کرده و اضافه کرده بود که نه آدرسفی را تعررارسالنیداستان دعوت ام

 ... دکتري نگاه و لبخند پدرانه ری بود زدهی چقدر خجالت کشرارسالنی امو
 ي بود که خودش برای آشنیا! ؟... او چه بودریاما تقص...  خفه کندشی را با دست هاقی خواست شقای مدلش

 ...خودش پخته بود
 ...دی زنگ واحد از جا پري صدابا

 !؟.. را نزده بودفونی چرا زنگ آپس
 !؟...ز بود درب مجتمع بایعنی

 ... تنها باشند، هل کرده بودي بار قرار بود با دخترنی اولي که برای نابالغي پسرهامثل
 دختر نی خواست آن قدر به ای بود که دلش نمنیاما موضوع ا... نه...  بترسدقی با شقایی که از تنهانی انه

 ...هول بود هنوز مجشی ماند و رنگ چشم های مادشی به شی که لبخندهايدختر...  شودکینزد
 ی سرش روشن مي توقی با شقادارشی بعد از هر بار د،يگری پس از دیکی بودند که یی ها زنگ خطرهانیا

 ...شد
 آمدند ی مشی پي بود که اتفاقات همه جوری دانست چه حکمتی کند اما نمي دختر دورنی از ادی دانست بایم

 ... شدی وارونه مزیکه همه چ
 ... را گرفترهیدستگ
 ...دی کشیقی عمنفس

 ... در را باز کردو
 ... بر چهره اش نقش بستقی عمي ستاره، لبخنددنی تر آورد و بادنیی نگاهش را پا،ی خالي فضادنی دبا
 ...!سالم _
 ...دی اش را کشینی دو انگشت ببا
 ...! ماهتيسالم به رو _
 ... شدانی و دو دندانش نمای سمنتشی کش آمد که به مي ستاره به لبخندي لب هاو
 ... توایب _
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 : کرد گفتی مبل پرت ميهمان طور که خودش را رو...  وارد شدستاره
 ...ي خسته اي گفت تازه از سر کار اومدیم... امی زاشت بیمامان نم _
 ...دیای توانست بی بود که ستاره می وقت ممکننی بهترنیا... دی خندرارسالنیام
 ... کردیخب مامانت اشتباه م _

 ... کردرارسالنی به امینگاه مشکوک...  افتادزی مي روي هاوهی ستاره به مچشم
 !؟...يمهمون دار _
 : بست، گفتی مچش مي داشت و روی برمزی مي که ساعتش را از روی در حالرارسالنیام
 ...!آره _

 اری او با همان هشت سال سن، بسيبرا...  به نظرش آمدبی عجیاوضاع کم...  خانه را از نظر گذراندستاره
 ... خاص باشدیهمانی مدی باهمان،یمسلم بود که م

 ... گذاشته بودزی مي روي بلوري خوروهی مي شسته بود و تووهی مشی برارارسالنی که امچرا
 ... دادی دود نمي نبود و خانه بوزی مي اش روي ـگارـیجاس

 !؟...هیک _
 ...ت ستاره خنده اش گرفته بوداز سواال...  مبل نشستي رورارسالنیام
 ... از دانشجو هامیکی _

 ... گرفتطنتی از شی ستاره رنگنگاه
 !؟...دختره _
 ...! دار ستارهی و لبخند معنزی آمطنتی از نگاه شدی سوت کشرارسالنی مغز امتا

 ... های فضولنی لبخندها و انی او را چه به اآخر
 ... را درهم کردشی هااخم

 ...! موقوفیفضول _
 ... ستاره جمع شدلبخند

 ...دی نتوانشت خنده اش را مهار کند و خندرارسالنی بار امنی ااما
 !؟... را سوال و جواب کندرارسالنی بود که امدهی رسیی کارش به جایفسقل

 !؟... نگاهش کند و آن طور بخنددمشکوك
 ... شددتری اش شدخنده
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 !؟...تاره هم مشکوك شود سی رفتارش آن قدر تابلو بود که حتیعنی
 ...!ردی کند مچش را بگی کم بود که ستاره هم سعنشی همگرید

 ...دنیاما بعدش او هم شروع کرد به خند... رارسالنی امضی ضد و نقي شده بود از واکنش هاجی اولش گستاره
 !؟...ارسالن _
 : کرد خنده اش را جمع کند گفتی می که سعی حالدر
 !؟...هوم _

 ... را بر هم زدشی با ذوق دست هاستاره
 !؟...ارمی بيمن چا _
 : فورا گفتشی پي دفعه ي چايادآوری با رارسالنیام
 ...ستی نازین... نه... نه _

 ... دوباره پکر شدستاره
 !؟...مگه اون دفعه بد بود! ؟...چرا _
 ... کردی پفرارسالمیام
 ....اری رو بینیتو فقط س...  کنمی خودم درست میول... باشه _

 ...دیچی در خانه پفونی زنگ آي و صدادی خندستاره
 ... دکمه را فشردرارسالنیام
 !؟... وجود ستاره کوچولو آن قدر آرامش بخش بودیعنی...  بار حالش خوب بود و راحت تر بودنیا

 ... باشدرگذاری کرد حضور ستاره آن قدر تاثی وقت فکر نمچیه...  هم خنده اش گرفتخودش
 ... اش شده بودی زندگکی آسمان تاري که واقعا ستاره ي ارهستا
 
 را شی شان نشسته بود و آرنج هاي رو به رونی زميستاره رو...  مبل نشسته بودندي روقی و شقارارسالنیام
 ... شده بود به آن هارهی خي استراحت و وقفه اچی داده بود و بدون ههی مبل ها تکي جلوی چوبزی ميرو

 رهی گکی را هم با شیموها...  بوددهی بود، ساده پوشهمانی خانه شان مرارسالنی که امی مثل آن شبقیشقا
 ... سرش بسته بوديساده باال

 !؟... جون صدات کنمقی شه شقایم _
 ...دی به ستاره نگاه کرد و خندقیشقا
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 !؟... شهیچرا نم... زمیآره عز _
 ... جا به جا شدشی در جای خوشحال شد و کمستاره

...  کنم ارسالنی من صداش منیبه خاطر هم... رارسالنیمثل ام...هی طوالني مهدوقی شقا،ی دونیآخه م _
 !؟...ستیبهتر ن

 ... باز هم لبخند زدقیشقا
 ...بهتره... چرا _
 ...خب تو هم صداش کن ارسالن _
 : لب گفتری به او رفت و زي چشم غره ارارسالنیام
 ...ستاره _

 ...دی به سرعت لب برچستاره
 !؟... گفتم مگهیچ _
 : کرد و گفتقی به شقاي اشاره ارارسالنیام
 ...!يخسته شون کرد... دنیتازه رس _
 ... ستاره حاال بغض هم کرده بودو

 ...کنار خودش نشاندش...  دست ستاره را گرفت و بلندش کردقیشقا
 ...ی خوبنیدختر به ا...خسته ام نکرده... نه _
 ... ستاره به خنده کش آمدي لب هاو
 ...! کنددای مدافع هم پلی وککی اش مانده بود که ستاره نیهم...  کردی پفرارسالنیام

 ... که دوباره سر ذوق آمده بود، شروع به حرف زدن کردستاره
 !؟...یتو دوست ارسالن _

 چی گفت آره هیاگر م...  ـنه نشسته بودـی درهم دست به سیی کرد که با اخم هارارسالنی به امی نگاهقیشقا
 ... خفه اش کندرارسالنی نبود که امدیبع
 ...نه _

 ...دی حرفش را برستاره
 !؟...یی جانی پس چرا ایستیاگه ن _

 ...دی اش به دادش رسی که زنگ گوشدی مانده بود چه بگوقیشقا
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 ...سالم باباجون _
 ... از هم باز شدرارسالنی امي هااخم

 ... رفت زنگ بزنمادمی دمیتازه رس... دیببخش...ن برم منقربونتو _
 گونه با پدرش حرف زده نی نداشت اادی وقت به چیه... ستی بی نقش مرارسالنی بر لب امي نرمک لبخندنرم

 ی لذت مي مکالمه انیاز گوش دادن به چن...  جالب بودشی برایبی جور حرف زدن به طرز غرنیا... باشد
طور با پدرش حرف بزند و   همانقی خواست شقایدلش م...  آن طور با پدرش حرف بزندی که کسنیاز ا...برد

 ... کندشی و تماشاندیاو همان طور آن جا بنش
 ... تلفنش تمام شدی چه ها گفت و کِگری دقی شقادینفهم

 !؟...ي دوست داریلیباباتو خ _
 ... خندان ستاره نگاه کردي به چهره قیشقا
 !؟... شه آدم باباشو دوست نداشته باشهیمگه م.. .خب معلومه _

 : کرد گفتی شکمش جمع مي را توشی که پاهای در حالستاره
 ...مثال ارسالن... آره _
 : گفتظی نبود با غهی به زمزمه شبگری دشی پي که مثل دفعه یی با صدارارسالنیام
 ...!می به کارمون برسدیما با... گهیبسه د...!ستاره _
 ... و مشغول شددی و نگاه بغض دار ستاره، برگه ها را جلو کشقیه متعجب شقا نگاری زو

 ... جا به جا شدشی در جای کمستاره
 هم ی وقت ها سواالتی داد و گاهی با دقت گوش مقیشقا... نوشتی مییزهای داد و چی محی توضرارسالنیام
 ...دی پرسیم

 ... بلند شد و به طرف اتاق به راه افتادشیاز جا...  بدجور حوصله اش سر رفته بودستاره
 :دی برگه ها بود پرسي همان طور که سرش تورارسالنیام
 !؟...کجا _

 : هم با اَخم تخم گفتدیشا...  حوصلهی بستاره،
 ... اتاقي رم تویم _
 : بدون آن که سرش را بلند کند گفترارسالنیام
 !؟...ي سرِ کمدم بردی که نبای دونیم _
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 ...آره _
 ... لبخند زدقی تکان داد و شقاي سررارسالنیام...  کوبش در آمدي بعد صدایکم
 

 اتاق بلند ي از تولونی وي هامی سي آرشه رودنی وحشتناك کشي نگذشته بود که صداشتری بي اقهی دقچند
 ...شد
 ... توجه باشدی ندهد و بیتی کرد اهمی می سعرارسالنیام
 !؟...دی زنی ملونیو _
 : بود گفتری کرد و ذهنش درگی همان طور که به صورت سوال نگاه مرارسالنیام
 ...!ریخ _

 ساز کی ی بود که کسبی عجشیبرا...  نگاه کردرارسالنی نگاهش را از برگه ها گرفت و متعجب به امقیشقا
 ...داشته باشد، اما نزند

 ... را حس کرد که سرش را بلند کردقی نگاه شقاینی انگار سنگرارسالنیام
 !؟...نشیدی خری چيخب پس برا _
 گفت آن را تنها به خاطر نگاه ی مدیبا...  دانستی خودش هم جوابش را نمرارسالنی بود که امی سوالنی او

 یی عقده گشاي را تنها برانی گفت ای مدی باای! ؟... بوددهی ذهنش خري در پس پس هاي ملتمس پسريها
 بدتر هم شده چ،ی بود، هشدهاما گشوده که ن! ؟... اشی دوران کودکي گشودن عقده هايبرا! ؟... بوددهیخر
 ی خواست بنوازد، حتیچرا که هنوز هم هرگاه دلش م! ؟... جرئت نواختنش را هم نداشتیچرا که حت! ؟...بود

 که دیچی پی در گوشش مي مردي آورد، مدام صدای که ستاره داشت در مي ناهنجارياگر شده همان صداها
 ... استمزخرف...  استیمطرب... سبک است... اه است گفت گنیم
 شب ها که یآن وقت بعض...  کردی میو باز هم چشم پوش...  او هر بار توان مقابله با آن صدا را نداشت انگارو
 ... کندشی تماشای هوا بخورد و هم کمی کرد تا هم کمی داد، ساز را از حبس آزاد می طاقت از کف مگرید
 ...تنها تماشا کردن... ی کودکي بود سهم او از آرزوهانیا

 داشت، تنها کالفه اش کرده قی سوال شقاي که برایی تمام جواب هايادآوریو ... دی دانست چه بگوینم
 ...مضطربش کرده بود...بود
 ... برخاستشی باشد، از جاافتهی که انگار بهانه را رارسالنی اتاق آمد و امي از توي بلندتري همان آن صدادر
 ...!ستاره _
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 را در لونی تخـ ـت نشسته بود و وي که بر رودیدرب اتاق را که باز کرد، ستاره را د...  به طرف اتاق رفتو
 ... نواخت مثالیدست گرفته بود و م

 ...!ستاره _
 ...ستادی ستاره از حرکت اي هادست

 !؟...ی به کمدم دست بزنينگفته بودم حق ندار _
 ...جانب جواب داد حق به ستاره

 ...کنار تخـ ـتت بود...  کمد نبوديتو _
 را از کمد در آورده بود لونی بود که ویی هم از آن شب هاشبی آمده بود که دادشی تازه آن وقت رارسالنی امو
 ... و

 ... کردی اش را بر سر ستاره خالی چه شد که کالفگدی هم نفهمخودش
 ... باال رفتی کمشیصدا

 ...ی به وسائل من دست بزندیدر هر صورت نبا _
 لرزش دیو د...  که اشک در چشمانش حـ ـلقه زددی درارسالنیام...  گِرد شده نگاهش کردی با چشمانستاره

 ... شد از رفتارشمانیچانه اش را و در همان دم پش
 ... تخـ ـت رها کردي را رولونی وستاره

 ...!ستاره _
 زانوانش ي روقیشقا...  برخورد کردقی درگاه با شقايو تو...  نداد و به طرف در رفتیتی ستاره به او اهماما

 ...نشست تا هم قد او شود
 !؟... شده خانم کوچولویچ _
 ... ستاره را پاك کردي دست اشک هابا
 ...هیزمرغیاالن اخالقش چ _

 ... بلند شدرارسالنی امزی اعتراض آميصدا
 ...!ستارررره _
 : گفترارسالن،ی توجه به امیستاره ب...دی خندقی شقاو
 ...! کنهیدعوات م... تو هم نمون _
 ... کردی پفرارسالنیام
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 صداها رو در نی ای چي برا،ی بزنیستی بلد نیوقت!؟...سر و صدا نکن... میمگه به ات نگفته بودم ما کار دار _
 !؟... آخهياریم

 : کرد گفتی نگاه مرارسالنی اش به امی که با چشمان اشکی در حالستاره
 !؟...يمگه خودت بلد _
 هی گرگری که ستاره ديزیچ... دی بگويزی خواست چیدلش م...  امادی دانست چه بگوی نمگری درارسالنی امو

 ... نبودی ستاره کار آسانیتحمل چشمان اشک... نکند
 !؟... بدمادی من به ات ي خوایم _
 ... شدرهی خقی جفت چشم متعجب به شقادو

 ... کردن را فراموش کرد انگارهی گرستاره
 !؟...يمگه تو بلد _

 ... و با انگشت شصتش، بند اول انگشت اشاره اش را نشان داددی خندقیشقا
 ...! کمهی _

 ... را به دستش دادلونیستاره و...  تخـ ـت نشستي روقیشقا
 ...چشمانش را بست...  چانه اش قرار دادری را زلونیو... ها ور رفتمی به سی کمقیشقا

 قُل قُل آب چشمه ی و تازگی که به نرمیی شد و صدای مدهی ها کشمی سي بود که روي بعد آرشه ای لحظاتو
 ...افتی انی مانست در فضا جریم

 ... سراپا چشم شده بود و گوشرارسالنی و امدی کشی آرشه را مقیشقا
 ... و نه ستاره بودرارسالنی حواسش به امقی شقانه

 کرده بود و آن ها هی ـنه قالب کرده بود و به چهارچوب در تکـی نبود که دست ها را بر سي شان به مردحواس
 که دی شنی را می دخترکي شد و انگار صدای ابروانش باز مي که رفته رفته گره يبه مرد...  کردیرا نظاره م

 همسر یوقت... بعدها که ازدواج کردندسالنراری که امییهمان تو...ي اومدی نشونی ببی خواند تو از شهر غریم
 ...غیاما در..  کرد که منظورش به او بودهی مالیشدند و همبستر، خ

 ... زديپوزخند
 کی دنید...  نواختن داشت و حاال بعد از آن همه سالي آرزوشهی که همیپسرک... دی دی را هم میپسرک

 ...! شده بود تنهابشینواختن زنده نص
 ... هم خوب بودهمان
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 ... که در تمام عمرش قانع بوداو
 ... نواختن اش نبود اما باز هم خوب بودی به خوبدیشا... هم خوب بودکی از نزددنشید

 شد و لی نرم تبدي رفته رفته به لبخندرارسالنی که پوزخند امدی دی نواخت و نمی با چشمان بسته مقیشقا
 ... کردی او که آرشه را دربر گرفته بود و نرم حرکت مفی مانده بود به انگشتان ظررهیخ

 سرش يزی که از ساز زدن چنیبا ا...  بودرهی هنوز هم بر دستان او خرارسالنی اما نگاه امدی از نواختن کشدست
 ... از آن چه که گفته بود، ماهر استشتری بقی شد، اما مطمئن بود که شقاینم
 ... و داد ستاره به خودش آمدغی جي صدابا
 ...ی زنی خوشگل میلیخ...  جونقیشقا... يوا _

 : بار با حسرت گفتنیو ستاره ا... دی خندقیشقا
 !؟... زنم صداش اونقد بدهی من میپس چرا وقت _

 ...دی باز هم خندقیشقا
 !؟... بدمادی به ات ي خوایم...  زدمی مي جورنیمنم اولش هم _

 ...رارسالنی به امیبعد نگاه...  کردقی به شقای اول نگاهستاره
 ...نه _
 ... اشاره کردرارسالنی دست به امبا
 ... دوست داشتهیارسالن از بچگ _

 ... کردي برکی را سرش
 !؟...ي دی مادیبه اش  _
 ... درآمدرارسالنی امي جا بود که صدانی او
 ...!ستاره _

 ... نگاه کردرارسالنی به امیشگی با همان لبخند همقیشقا
 !؟... دارهیچه اشکال _
 ... را در هم کردشی اخم هارارسالنیام
 ...!می به کارمون برسمیبهتره بر... ممنون... نه _
 دانست ینم...  بود، شکسته استدهی کشقی خودش و شقاانی که مي حصارگری دانست که دی نمرارسالنیام

 ... خوردی درهم اش را نمي اخم هابی فرگری دقیشقا
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 ...! ندارهي امتحان کوچولو که ضررهی _
 ... وسوسه گر ادامه دادیطانی دوباره مثل شقی مردد بود و شقارارسالنی امنگاه

 !؟... امتحان کردنم ندارههی ارزش یعنی! ؟...نی دوست نداشتیمگه از بچگ _
 دستش توسط دنی شدن که با کشی تلنگر مانده بود تا راضکی باز شده بود و تنها شی حاال اخم هارارسالنیام

 چانه اش و آرشه ری زلونیو...  قرار گرفتقی کنار شقارارسالنی تلنگر زده شد و امزشیستاره و نگاه التماس آم
 ...در دستش

 ... خوبهي جورنیهم... آهان...دستت رو بده باال... ترنیی پاارشی کم بهی _
 لونی که به شکل ویینه دست ها...  بودی که واقعیلونیو...  دستش کردي توونلی به وی نگاهرارسالنیام

 ...درآمده باشند
 ... ستیمطرب... جلف است...  گفت سبک استی که مرتب مییصدا... دیچی پی سرش مي توییصدا
 ...ستی در شان او و خانواده اش نی گفت مطربی که مییصدا
 ... بر کف دستانش نشستي سردعرق

 ... هامی سي روی کن آروم بکشیسع _
 ... شدی سرش مانع مي تويصداها...  اما خشک شده بود انگاررارسالنی امدستان
 ... خواستی مزهای چیلیدلش خ...  کندی خواست سرکشیدلش م...  بکشدادی خواست بر سر صدا فری مدلش

 ... قفل شدقی در نگاه شقانگاهش
 دلگرم یبی به طرز عجقینگاه شقا...  کندی مقشی در نگاهش است که آن طور تشويزی چه چدی فهمینم

 ...کننده بود
 قرار داد که رارسالنی دست امي که آرام، دستش را رورارسالنی را خواند از نگاه امییزهای هم انگار چقیشقا

 ...آرشه را گرفته بود
 ... چشمانش را بسترارسالنیام

 ... اما هنوز سفت بوددستش
 !؟... هم داشت که ساز زدن در شأنشان نباشدي خانواده اگری او دمگر

 ... از انقباض درآمدی کمدستش
 ... را به حرکت درآوردرارسالنی دست امق،ی دست شقاو

 ... شدي ساز در فضا جاري ها آرام و نرم حرکت کردند و صدادست
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 ...ش شد سرش خاموي تويصداها...  آرام گرفترارسالنی قلب امي هادنیتپ
 ... کردی بدنش حس مي که در تک تک سلول هایبی کرد به جز آرامش عجی را حس نمزی چچی هو

 از سونات مهتاب بتهوون هم گوش نوازتر رارسالنی امي ساز آن قدرها هم گوش نواز نبود اما براي صدادیشا
 ...بود
 ... بودی زندگي نواها، نوانی نواختن به سر برده بود، اي که سال ها را در آرزویی اويبرا

 ... زدی لبخند مشی حاال به روپسرك،
 ي که برایشب...  کردی مدای افتاد، حس همان شب را پی مییای و روزی آن شب خاطره انگادی به ی هم وقتهنوز

ود  که باالخره توانسته بی و شبدی اش رسی دوران کودکي از آرزوهایکی که باالخره به یشب...  بار نواختنیاول
 ...پسرك معترض درونش را آرام کند

...!  شد اسمش را نواختن گذاشتیالبته اگر م... لونی کرده بود با هر بار نواختن ودای پبی عجی آن شب آرامشاز
 آرشه بر دنی از کشگرید...دی ترسی دستش نمي تولونی از گرفتن وگری بود که دنی حال تنها حسن اش انیبا ا
و آن ... نهای اصول هست ي از ساز بر روده برآمي داد که صدای هم نمیتیو اهم...  ها وحشت نداشتمی سيرو

 ... آوردی گوش خراش درمي و صداهادی کشی ملونی وي که چرا ستاره آن طور آرشه را رودی فهمیوقت تازه م
 ... گوش خراشي همان صداهاي کرد از ال به الی را حس می او هم زندگدیشا
 ...دی خندی شد، بلکه می آورد کالفه نمی که ستاره از ساز درمییاز آن وقت به بعد، از صداها گرید
 کی هم دیشا... ی ناجکی دیشا...  فرشتهکی هم دیشا...  نفر بودکی ها تنها به خاطر حضور نی اي همه و

 ...فرستاده
 ... بود و خشنودی دانست از وجودش راضیتنها م...  دانستینم

 ی مادی به شیبا لبخندها...  کردی مدای اش، که در کنار او جسارت نواختن پی در زندگي بود از ورود دختریراض
با گوش سپردن به حرف زدنش با پدر و بابا جان گفتنش، حس گنگ ...  هنوز هم زنده استیآورد که مهربان

 ... شدی انگار، ارضا مدی کشی بر دوش می را که از کودکي اي پدریب
 
 !؟...نی تر از اییای بهتر و رويزی او چه چيرا بو

 ری آن که آقا فرهاد آن شب را دلی که پوران خانم پخته بود و به دلیشام...  شام ماندي آن شب را براقیشقا
 ... خانوادهکیدرست مثل ... را همه با هم خوردندی آمد و ماکاروننیی پارارسالنی آمد، به اصرار امیم

 ... البتهقی شقايبعد از شام آن شب در خانه ...  بوددهی چسبرارسالنی بود که آن قدر به امی شامنیدوم
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 د،ی فهمرارسالنی بود که امییایو در همان شب رو... را رساندندقی به اتفاق ستاره، شقارارسالنی شب، امآن
 ی مسی تدری خرج زندگ و درآوردنی گذران زندگي نوازد و چند سال است که برای ملونی وی از کودکقیشقا
 ...  ویخصوص...  آموزشگاه هايتو... کند

 مثل او را خواهد ی شاگرد بداخالققی شقاای آد،ی خودش هم تعجب کرد از حرفش که با خنده پرسرارسالنی امو
 ...!ندی بی در اخالق او نمي اي بدچی و گفت، او هدی خندقی شد که شقاشتری بیو تعجبش وقت! ؟... نهای رفتیپذ
 عقب ی صندلي که روی به خاطر ستاره آهنگ شاد گذاشت و ستاره در حالنی ماشي بود آن شب توادشی

 گرفت، دائم سر و دستش را از ی را نمشی جلوقی داد و اگر شقای و خودش را تکان مدی رقصینشسته بود، م
 ... بردی مرونی بشهیش
 ... آرام تر و باز هم حرفش را خورده بوددیا بگو بار تا نوك زبانش آمده بود تنی بود که چندادشی باز هم و

 ...! محروم کندي انصاف نبود که ستاره را از شادنیا...! شدی تکرار نمگری دي لحظات شادنی چندیشا
 رارسالنی شد و امی مدی صورتش سفي جاي و جادی خریفی قی ستاره بستني در راه برگشت، برای شب وقتآن

 همسرش بود و قی شد اگر، شقای لحظه گذشت که چه مکی رارسالنی کرد، از فکر امیبا دستمال پاکش م
 !؟...ستاره دخترش

 ... لحظه و مثل برق گذشتکی تنها و
مجبور شد ...  بزندبی که مجبور شد به خودش نهیقسمت... اوردی بادی خواست به ی قسمتش را دلش نمآن

 ...ذهنش بزند ي توياهای ذوق فکرها و اگرها و رويدوباره تو
 زن يمرد... آن هم او! ؟...ي دخترنیاو را چه به چن!؟...ی به آن سرزندگيآن هم دختر! ؟...قی را چه به شقااو

 ...دهی برایو از دن...رانیو...  آنقدر خرابيمرد... مرده
 ... شدرانی وشی شد که در آخر آن شب، باز هم کاخ آرزوهانی او

 ... شدرهی خاموش خونیزی آتش زد و باز هم به تلوي ـگارـی هم سباز
 ... محال تر بر دلش نشسته بودیی اش برآورده شده بود اما حسرت آرزوهای دوران کودکيآرزو
 ...! مثل ستارهي دختريآروز... قی مثل شقاي همسريآرزو
 ...! حسرت بر دلشهی در طالعش نوشته بودند همانگار

اگرچه ...  آموختی ساز زدن را مرارسالنی آمد و به امی به خانه اش مرشتی بقی آن روز به بعد، شقااز
 شتری را مجبور کند بقی که هنوز درست متوجه نشده، شقانی اي کرد به بهانه ی می سعشتری برارسالنیام

 ...ندی ساز زدنش بنشيبنوازد و او به تماشا



طعم شیرین رمان                                                 روي خط صفر              رمان   

@donyayroman 232 

 خوردن ی و بستنقی رساندن شقاگرید...  و صدا پر رنگ بود و پر سرشهی حضور ستاره کوچولو هم همنی آن بدر
 ... شان شده بودشهیدر راه برگشت کار هم

و ستاره قول داده بود زود ... چکاپي آن روز پوران خانم به دنبال ستاره آمد و او را با خودش به دکتر برد برااما
 ...برگردد

 که ستاره با پوران خانم رفت و نبود تا شلوغ یو وقت...  داشتگری دي متفاوت با روزهای آن روز حسرارسالنیام
 شده بود نیسکوت خانه، آنقدر سنگ...  نبودشهی مثل همشی دانست چرا حال و هوای نمرارسالنی کند،اميکار

 یو خودش هم نم...  شده بود انگاره جور کالفکیاصال ...  بار آن همه سکوتری کرد زیکه احساس گرما م
 ... چرادیفهم

 به ییگو...  انگاردی شنی داد، او نمی محی گفت و توضی هر چه مقی که شقادی به اوج رسیت اش وقیکالفگ
 ... را هم بلد نبودلونی طرز گرفتن وی که حتیبه همان وقت...  اول برگشته بودي هیپا
 ... کم باالترهی...  نهي جورنیا _
 می تنظرارسالنی امي چانه ری را زلونی وي خم شد تا جایکم...  قرار داد رارسالنی دست امری دستش را زکی و

 ... شدزانی طرف سرش آوکی از شیکند که موها
 باز قی شقايدموهای آمد، چرا آن روز بای پوران خانم به دنبال ستاره مدی چرا آن روز بادی فهمی نمرارسالنی امو

 !؟... کالفه باشددیو چرا او حاال با... باشند
 مشامش را نـ قی شقاي که از موهايعطر...  رو به ذوب شدن است،یاغ احساس کرد از شدت درارسالنیام

 ...دی شنی را نمقی شقاي کدام از حرف هاچی داد، آن قدر مـ ـست کننده بود که هیـوازش م
 داشت به آن که دستش را برگرداند و یبی عجلی کرد و می دستش حس مری را زقی و کوچک شقافی ظردست

 ... را بفشاردشی و انگشت هاردیدست کوچک را در دست بگ
 قی که شقانیتا ا...  شودی سخت تر مشی وسوسه رفته رفته برانی حس کرد که مبارزه با ای بود وقتبی عجو

 ...دستش را برداشت باالخره
 قی که شقانیتا ا...  راقی شقاي کدام از حرف هاچی هدی فهمیاما باز هم نم... دی کشی نفس راحترارسالنی امو

 ... زدی مجی گرارسالنی گفت، امی هرچه منکهیخسته شد از ا
 !؟...معلوم هست حواست کجاست _
 چشم ها سر يکم کم نگاهش از رو...!  بودیچشمانش آن موقع عسل...  شدرهی خقی به چشمان شقارارسالنیام

 ... لب ها متوقف شديخورد و رو
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 که ییاز همان خنده ها...  بخنددقی خواست شقایدلش م... ندیای خواست لب ها به لبخند کِش بی مدلش
... ندی خوشحال بود رنگ چشمانش را ببدوی خندی می خواست وقتیدلش م... شدی شان گم مي تورارسالنیام

 برد یو لذت م...است  خوشحال است چشمانش روشن تر و درخشان تری وقتقی بود شقادهی فهمدایچرا که جد
 ... رنگریی تغنیاز ا

درك ...  متعجب شده بودی کمقینگاه شقا...  شکستی ميواری تاك ساعت دکی تي را تنها صدا خانهسکوت
 ... رارارسالنی امیرگی کرد خینم
 دیبا...  کردی احساس خطر مدیقاعدتا با...  چشم ها و لب ها سرگردان استنی برارسالنی نگاه امدی دیم

...  گرفتندی بدنش از مغزش فرمان نمي چرا اعضادی فهمی کرد اما نمی مي کاردیبا...  دادی نشان میواکنش
 ... کنددای پامه خواست سکوت ادیدلش م...  همان سکوت به هم نگاه کنندي خواست تویدلش م
 به استاد جوان و ای که آدی پرسیاز خودش م... ردی گی احساسش از کجا نشأت منی که ادی فهمی هم نمخودش

 ...افتی ی نمشی برای بود که جواببیو عج! ؟... کرده استدایبداَخمش عالقه پ
 ی اش نمی از زندگیلیخ...  شودکی کرده بود به او نزدی سعرارسالنی کمک کردن به امتی روز اول با ناز

 ازدواج ناموفق داشته است و سال هاست با پدرش مشکل دارد و از کی گفته بود ي که دکتر علونیدانست جز ا
 ی موضوع رنج منی دهد، از ایم  رغم آن چه که نشانی که به شدت به خانواده اش وابسته بوده، علییآن جا

 ... خانواده اشياز دور... برد
 ری با خودش درگقی که شقاییهمان وقت ها... قی شقاشی مثل دو سال پقای در آخر دکتر اضافه کرده بود دقو

 ینیری شدیو آن موقع بود که فهم...رفت تا توانست ببخشدچقدر با خودش کلنجار ... پدرشدنی بخشيبود برا
 ... رادنیبخش
 کی بعد از سال ها ي که پدرش و دکتر علویاز وقت...  دانستی را مقی شقای و پوك زندگکی جي علودکتر

 هم شهیو هم... کرده بودفی اش تعری دوست دوران کودکي را برازی همه چقی بودند، پدر شقاافتهی را گرید
 ... ببخشدرا  دخترش چقدر بزرگ وار است که توانسته اودی نداشت از آن که بگویی اباچیه

 می خودش قرار دارد، تصمیمی قدطی در شرارارسالنی بود امدهی فهمی بود، وقتدهی ها را شننی اقی که شقایوقت
 ...هر طور که شده... گرفته بود هر طور که شده کمکش کند

 بخواهد تا به استاد قی نداشت به جز آن که از شقاي منظورچی آن حرف ها هانی از بي مطمئن بود دکتر علوو
 ...جوان کمک کند
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مطمئنا ستاره ...  خوردکهی باشد، دهی انگار که از خواب پررارسالنیام... دیچی زنگ آپارتمان در خانه پيصدا
 ... آمدی مرتری دی خواست ستاره کمی کرد دلش می که حس منیو تعجب کرد از ا...بود
 ... بلند شدشی جااز
 ...! در رو باز کنمرمیمن م _

 !؟... به گفتن آن جمله بود اصاليازی نای که آدی نفهمرارسالنی تکان داد و امي تنها سرقیشقا
 ...دی کششی موهاي تویدست... به طرف سالن به راه افتاد... اتاق خارج شداز
 ...نکرد نگاه گری را دی چشميتو... دی درب رسي به رورو

 ... و هم زمان درب را گشوددی کشیقی عمنفس
 ...! ـنه حبس شدـی ماند و در سمهی نصفه نقشی مادرش در پشت در، نفس عمدنی دبا
 
 ... دادرونی نفسش را با تعلل بي مانده یباق
 ... جانریسالم ام _

 کرد که چرا آن ی فکر منی به ارارسالنیو ام... درب کنار برودي از جلورارسالنی خانم منتظر بود تا اممنصوره
 ... باالدیای را بزند، بفونی درب مجتمع باز بماند و مادرش بدون آنکه زنگ آدیروز با

 ...سالم _
 !؟... آمده بود درب را پشت سرش نبسته بودرونی از اتاق بی چرا وقتاصال

 !؟... توامی بی تعارف کني خواینم _
 ی فکر مشهیآن ها که هم...  آب از سر گذشته بودگریاو که د! ؟...بشود قرار بود چه دی فهمی اگر مادرش ممثال

 ... رفتن نداردی و پارتي از دختربازیی اباچیکردند او المذهب است و ه
 ... درب کنار آمدي اکراه از جلوبا

 که حاج محمود و حاج فتاح در موردش یی بود بر تمام فکرهايدیی در خانه اش مهر تاقی بودن شقامطمئنا
 ی مرارسالنی در مورد اميگری صورت آن ها فکر دنی اریمثال در غ! ؟... شد چهی نمدیی اگر تایول... داشتند
 !؟...کردند

 ... خانم وارد شدمنصوره
 که نی سخت بود اشی که آورده بود، باز هم برایی هاحی با تمام توجدی دی بود که مبیعج...  بودبیعج

 ...دی بکند که نبایی و فکرهاندی را آن جا ببقیمادرش شقا
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 ...قی منصوره خانم با شقای احتمالينگران بود از برخورد و حرف ها...  نگران بودو
 به طرف درب اتاق برگشت و با رارسالنیام...  مبل نشستنی اولي خانم به طرف مبل ها رفت و رومنصوره

 ... درب را بسته بودقیشقا...  زدي بسته بودنش لبخنددنید
 مادرش گوش فرا ي منصوره خانم نشسته بود و داشت طبق معمول به اصرارهاي راحت رو به رویالی با خحاال

...  که نادر هم حضور داشتی به شام جمعه شبرارسالنی دعوت کردن امي بود برای بار خواهشنی داد که ایم
 ي گذشت، جلوه ی میاز عروس  کهی سه ماهیواده، آن هم ط داماد خاني نشدن او جلویاز نظر مادرش آفتاب

 ...! نداشتي موردچی بدن اَسما هي روي هاياما کبود...  نداشتیخوب
 ... که سرم شلوغهدی دونیم _

 ... نازك کردی خانم پشت چشممنصوره
 ...!يکالس هم ندار... یلیخوبه ترمت هم تمام شده و تعط _
 ... کردی پفرارسالنیام
 ... نامه ام کار کنمانی پاي روي به طور جددی بایول... آره _
 !؟...رهی گی انقدر وقتت رو می مهمونهی یعنی _
 دست از سرش برنخواهد ی و مادرش به آن راحتستی ها نيری از آن تو بميری تو بمنی ادی فهمرارسالنی امو

 ... کرد تا مادرش زودتر برودی مي کاردی بود و بای اتاق زنداني تویی جورهاکی قی هم شقایاز طرف... داشت
 ...!چشم... باشه _

باز هم چشم ... رارسالنی امي بر چهره ي منصوره خانم نقش بست و پوزخندي بر لب های بخشتی رضالبخند
 ...گرانی دتی او و رضايگفتن ها
 ...مبل قرار داد ي منصوره خانم بلند شد و چادرش را تا زد و رورارسالن،ی انتظار امبرخالف

 !؟... ماماندی کنی کار میچ _
 ... خانم به طرف آشپزخانه به راه افتادمنصوره

 ...! به سر و گوش خونه ات بکشمی دستهی خوام یم _
 ...بلند شد و به دنبال منصوره خانم رفت...  کردی به شدت احساس خطر مرارسالنیام
 !... کردمزیآشپزخونه رو تازه تم... ستی نيازین _

 خواست تا آشپزخانه را ی کرد و منصوره خانم مصرانه می مدی آشپزخانه تاکيزی مدام بر تمرارسالنی امحاال
 ... آمدرونی داد و بتی بودن آشپزخانه رضازیدست آخر به تم...  و بسابددیبشو
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 لی منصوره خانم و در حانی خودش را بهی از ثاني در کسررارسالنیام...  بار به طرف اتاق به راه افتادنی ااما
 ...کرد

 : متعجب گفتی خانم با چشمانمنصوره
 !؟...ی کنی مي جورنیچرا ا... اِوا _
 : گفتردی بگدهی قلبش را نادي کرد تپش های می که سعی در حالرارسالنیام
 ...!زهی جا تمنیا_

 ... خانم که انگار مشکوك شده بود دوباره اصرار کردمنصوره
 شان با هم، زنگ آپارتمان به صدا ي کشمکش هانیما ب... اتاقيزی کرد بر تمی مدیه تاک دوباررارسالنی امو

 ...درآمد
 :دی جز آن که بگودی به ذهنش نرسیدر آخر هم راه...  مانده بود که چه کندرارسالنیام
 ... شمی ممنون مدی به اون بکشی دستهیاگه ...  استختهی مقدار به هم رهی خچالیفکر کنم  _

 به طرف درب رارسالنی خانم نگاه مشکوك اش را از درب اتاق گرفت و به طرف آشپزخانه رفت و اممنصوره
 ...آپارتمان

 ... گلوله شد داخل خانهقی شقادنی را که باز کرد ستاره از شوق ددر
 ...ارسالن، شقا _

 ... حرفشانی مدی پررارسالنی امکه
 !؟...سالمت کو _

 گشاد ی که از همان جا با چشمانندی و منصوره خانم را بباندازدیطرف آشپزخانه ب به ی آن که نگاهی بستاره
 :شده ذل زده بود به او، گفت

 ... گمیم... خب سالم _
 ... حرفشانی مدی دورارسالنی باز هم امو
 !؟... خانم کوچولوی کنی تا حاال به بزرگترت سالم نمیاز کِ _
ستاره سرش را چرخاند و ...  بودستادهی درگاه آشپزخانه ايه حاال تو به منصوره خانم کرد کي با سر اشاره او

 ...دیمنصوره خانم را د
 ...سالم خاله _

 ...دی اتاق چرخي درب بسته ي صورت منصوره خانم روي از رونگاهش
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 آن اتاق ي توقی مطمئن شد شقاگری به درب اتاق، درارسالنی امي اشاره دنی کرد که با دراسالنی به امینگاه
 ...است

 ...سالم _
 ... جواب سالمش از طرف منصوره خانم، به سرعت خودش را به او رساند و دستش را گرفتبا
 ری از زی دونم چرا هینم...  روشنهرشمی گازه، زي غذا رورون،یمامانم رفته ب... یخوب شد هست...  خالهيوا _

 ... ترسمیم... رسه درش رو بردارمیم نممنم قد... دهی صدا میه... رونی زنه بیدر قابلمه آب م
 ... دست چپش زدي خانم دست راستش را رومنصوره

 ... وِل کرده تو خونه رفتهي جورنیبچه رو هم...  شنی مدای پیالی خی بيچه مادرا... وا _
 : برد گفتی آپارتمان مرونی و با خودش به بدی کشی همان طور که دست منصوره خانم را مستاره

 !؟...ی رو خاموش کنرشی اگه پخته زینی ببيایم... خاله _
 مبل چنگ زد و به دستش ي راه چادر را هم از رونی برد و برونی همان طور کشان کشان منصوره خانم را بو

 ...داد
 ...دی کشی تازه نفس راحترارسالنی برد، امرونی ستاره ، منصوره خانم را بیوقت

 قرار داده بود و زی مي را روشی نشسته بود دست هاری تحرزی که پشت مدی را دقی اتاق را که باز کرد، شقادرب
 ... دست هايسرش را رو

 ... دوخترارسالنی بسته شدن درب، سرش را بلند کرد و نگاه دلخورش را به چشمان امي صدابا
 ... شده بود انگاررهی اش چرا که چشمانش تي مطمئن بود از دلخوررارسالنی امو

 ...دی روپوشش را پوشی حرفچیبدون ه... ند شد بلقیشقا
اما با ...  است، در را آهسته بسته بودرارسالنی بود و احتمال داده بود که مادر امدهی زن را شنکی ي صدایوقت

...  دوستکیبه عنوان ...  کندی و او را به مادرش معرفدیای برارسالنی انتظار داشت امیی جور هاکی حال نیا
 ... اتاق پنهان شودي آن طور مثل دزدها توت خواسیدلش نم... يگری دزی هر چای...  سازی معلم خصوصکی ای

 !؟... اتاق پنهان شودي آن طور توستی بای آن جا بود که مي چه کاري او برامگر
 ... سرش مرتب کردي اش را رويروسر

 به خاطر شتری گفت بی مدیچطور با! ؟... گفتی مدیاما چه با...  راقی شقاي دلخورلی دلدی فهمی مراسالنیام
 را یی خواست حرف های گفت که دلش نمی به او مدیچطور با! ؟... اتاق پنهان کرده استي او را توقیخود شقا

 ي بودنشان تونی فهماند همی او مبه دیچطور با...  هم نبودندی خوبياز مادرش بشنود که مطمئنا حرف ها



طعم شیرین رمان                                                 روي خط صفر              رمان   

@donyayroman 238 

 دیچطور با...  زدنی کردن و برچسب الابالنی وصله چسباندن و توهي بود برالی دلنی و آشکارترنیخانه بزرگتر
 نداشت یی معناچی هرهی و غی او، دوست و معلم خصوصي لغات ذهن خانواده ي رهی فهماند که در دایبه او م

 ...! پسرگری دطرف  دختر باشد وهی طرف قضکی یوقت
 دختر و پسر تا محرم نباشند حق تنها بودن کی او، ي فهماند که از نظر خانواده ی مقی به شقادی باچطور
 ... کردن با هم را ندارندي شوند حق بازی مفی تکلی وقتیحت...حق خوش و بش ندارند... ندارند

 ... گردندی از گناه مي ها به دنبال ردنی اي همه ي که توچرا
 گفت و يزینه او چ...  و تنها در سکوت بدرقه اش کرددی بگوقیبه شقا ها را نی نتوانست ارارسالنیام...نتوانست

 ...قینه شقا
 توانست از دست ستاره غُرغُر کرد که او را با آن ی برگشت و تا منییمنصوره خانم به پا...  رفتقی شب شقاآن

 ... خاموش شده بود، کشانده بود باالرشی که زيپا دردش به خاطر قابلمه ا
 ... رفت او همباالخره

 سهی ستاره آمد و از خنده ری وقتیحت...  کنار نرفترارسالنی چشمان امي از جلوقی نگاه دلخور شقاری تصواما
 ... نتوانست بخنددرارسالنی و نجاتشان دهد هم امچاندی را بپرارسالنیرفت که توانسته مادر ام

 ... ستارهي خنده هاي پر رنگ تر بود تا زنگ صداقی دلخور شقانگاه
 شهی که کندتر از هميشش روز...  گذشتی را در سکوت بدرقه کرده بود مقی که شقای روز از زمانشش

 ...رارسالنی گرفته بود و نه امی تماسقینه شقا... گذشته بود
و زنگ ...  ترمانی اش با امتحانات پايری را بگذارد به حساب درگقی کرد زنگ نزدن شقای می سعرارسالنیام

 دانست یاما خودش که م...  نامهانی پاي کارهاي اش برايری گذاشت به حساب درگی منزدن خودش را هم
 ... ها بهانه استنی ايهمه 
 تا ری از سدیبا...  دادی محی توضدی چرا که در آن صورت بااوردی دربقی نکند از دل شقای نگرفت تا سعیتماس

 از يبا آن که دل پر...  بودزاری از آن بشهی بود که همي کارنی کرد و ای مانی مشکالتش با خانواده اش را بازیپ
 ازشان بد ی شخص سومچی هي وقت و جلوچی هاما،  بودنی ازشان دل چرکشهیخانواده اش داشت، با آن که هم

 ي از روای عالقه و ي از روای! ؟... تعصب بودي دانست از روینم...  چرادی فهمیخودش هم نم... نگفته بود
آن ها ...  از خانواده اش بد نگفته بود،ي دکتر علوی بهزاد، حتی کس حتچی هي دانست که جلویمتنها ... نفرت
 ... و بسنیهم...  با خانواده اش مشکل دارداو  دانستند کهیتنها م
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...  نبودیببی عجزی هم اصال چنیکه ا...  اَبوتش بودي دانست او پدرش را دوست ندارد، جودی که می تنها کسو
... دی فهمیاما هنوز هم علتش را نم...  خاصیلیخ...  خاص استشی بود ستاره، برارفتهیچرا که مدت ها بود پذ

اما ...  شدهزی عزشیستاره آن طور برا  ستاره و حس ترحم است کهيماری به خاطر بدی کرد شای فکر میگاه
 بود و از دهی ستاره را از روز اول دیت وقت دانسیچرا که تنها خودش م... ستی گونه ننیمطمئن بود که ا

 زی چنی ادی فهمیو خودش هم نم...  ستيگری دزی بود ستاره چدهی اش خبر نداشت، از همان روز فهميماریب
 مراعاتش را بکند اما اصل شتری بی ستاره تنها باعث شد تا او کميماریدن بی بعدها فهمدیشا...  چهیعنی گرید

 بود که خودش هم یی احساسش به ستاره از جايسرچشمه ...  گرفتیاحساسش به ستاره از ترحم نشأت نم
 ... دانست کجاستینم

 ي که ستاره موهایعکس... نهی شد، چشمش به عکس خودش و ستاره افتاد کنار آی طور که آماده مهمان
 ...دی خندیو م... شاخ گذاشته بودشی را درست کرده بود و برارارسالنیام

 ... بر لبش نقش بستي لبخندناخودآگاه
 شتری که بی و چشماندی پری مشتری ستاره که انگار روز به روز رنگش بي دهی رنگ پري چهره يادآوری با اما

 ... رفت، لبخندش محو شدیگود م
 پوران خانم به يپ ستاره را گرفت، چهره  چکانی بود ، سراغ آخردهی دنگی پارکي پوران خانم را توی وقتروزید

 دتری و شدشتری بوندی به عمل پازی چکاپش خوب نبود و روز به روز ني جهیچرا که نت... وضوح در هم رفته بود
 ی در و آن در منی گفت فرهاد به ایم...  شدهشهی شان آشفته تر از همی گفت زندگیپوران خانم م... شدیم

 به خارج از کشور اندازدی بقی را به تعووندی که بشود پی عملي هم برادی درمان، شايزند بلکه بتواند ستاره را برا
 یقلب...  قلب سالم بودکی ندارد و تنها راه نجات ستاره، ي ادهی دانستند که فای شان خوب ميببرد، اما هر دو

 ... خواهدش چرا که به او تعلق نداشتی نم دانستند ستارهی خانم و آقا فرهاد نمان پوردیکه شا
 درمان و ي براي اوهی آن که در به در به دنبال راه و شي آقا فرهاد به جاد،ی تا نوك زبانش آمده بود تا بگوروزید

 يبرا... خودش و ستاره را پر کندنی بي باشد تا فاصله یمعالجه در خارج از کشور باشد، در به در به دنبال راه
 الی آن که ستاره خيبرا... قبل از آن که ستاره به خواب برود ،دیایشب ها را زودتر به خانه ب...  کنديرستاره پد

 ... تا او به خواب رفته باشددی آی مری آن که او را دوست ندارد، شب ها دينکند پدرش برا
 که پدرش او را دوست نیا... چرا که ممکن بود به گوش ستاره برسد که او رازش را برمال کرده...  نگفتاما

 ...ندارد
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 دی تهدی حتای کردن را بلد نباشد، با تذکر و ي که پدريپدر! ؟... توانست داشته باشدی مي گفتنش چه سودو
 ...! آموزدیهم نم

کاپشن ... شال گردنش را گره زد...  گرفتنهی آي عبـ ـوس توي خندان ستاره و از چهره ي را از لب هانگاهش
 آنکه برود به يبرا... و از در آپارتمان خارج شد...  اش را برداشتچییسو...ساعتش را بست. ..دیچرمش را پوش

 ...!ی شام خانوادگکی
 
 کوچکش ی را با آبجی از بعد از ظهر آمده بود تا قبل از آمدن نادر، ساعاتد،یای آن که شب بي تعمد به جاي رواز

 عبـ ـوس ي کرد و چهره ی را نگاه مواری نشسته بود و در و د سالني که آمده بود، تویاما از زمان... تنها باشد
 ي توانست چهره ای کرد، کمتر می هرچه فکر مارسالنریام...  بلد نبوددنی خندیی که گويچهره ا...  رایحاج

 ... پر غرورشي بود و چهره ی داشت حاجادیتا به ...  باشددهی خندشی که به رواوردی بادی را به یاز حاج
 به سر و وضع اش بند یکم... یشگی همي گذشته بود و حرف های حاجي معمول ساعت اول به غرغرهاطبق

 کند ی می اش چه غلطي مجردی او در زندگستی گفت معلوم نی اش که مي مجردی به زندگیکم... کرده بود
 کرده لهیسر هم پ خر کردن در عمارت باغ با خودشان چه بود و آی کند، مشکلش با زندگی نمی غلطچیو اگر ه

 ...دی ندادنش به داماد جدتیبود به سر نزدن و اهم
 و تنها گوش فرا ندی ـنه بنشـی بود که دست بر سنی انجام داده بود، اطی شرانی در ارارسالنی که امي تنها کارو

 مثل آب در یحرف زدن با حاج...  نداردي ادهی بود حرف زدن فادهیسال ها بود که فهم...  نزندیدهد و حرف
 ...!هاون کوفتن بود

 ي و جواب ندادن را نداشت، به بهانه دنی شنتی ظرفگری که دی کالفه شده بود، وقتگری که دی آخر وقتدست
 دانست ینم... ستادی آشپزخانه آرام آرام از پله ها باال رفت پشت درب اتاق اَسما ايآب خوردن بلند شد و به جا
 ... با او، خودش را در اتاق حبس کردهیت باز هم به خاطر فرار از هم صحبایکه اَسما واقعا خواب است و 

 ... صدا وارد اتاق شدی آرام و بد،ی نشنی جوابیوقت...  آرام بر در نواختي تقه چند
 صدا ی کرد آرام و بیو سع... جلوتر رفت...  تخـ ـت، گُم شده بودي روي پتوری زیفی کوچک و نحجسم

 ... شودداری تکان خورد، اما نه آن قدر که اَسما از خواب بیتخـ ـت کم... ندیش تخـ ـت بنيکنارش، رو
...  شده بود و پکَردهی و شاداب خواهرش به وضوح رنگ پردیپوست سف...  به رنگ زرد خواهرش انداختینگاه

 ... اش گردنش را پوشانده بودقهی بر تن داشت که ي بلندنی بسته و آستقهیلباس 
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 دهی و رنگ پردهی نداشت تا آن موقع اَسما را آن طور ژولادیبه ... دی خواهرش کشي دهی ژولي بر موهایدست
و آن ... ي برکی بود و لباسش ختهی به هم رشی شد و موهای که از خواب بلند مییبود وقت ها...  باشددهید

 ... هم اَسمار و ددهی ژولي موهاختنی برد از به هم ری چقدر لذت مرارسالنیموقع ام
 با همان ی داشت وقتیو چه لذت...  تپل بودند و سرخشیآن موقع گونه ها! ؟... کجانی کجا و ایدگی آن ژولاما

 ...زدی مرتب شده اش را به بري افتاد تا موهای مرارسالنی به دنبال امختهی در هم رتیوضع
 آن زیچه بر سرشان آمده بود که همه چ! ؟...مگر چند سال گذشته بود...  کردی آن روزها را دور حس مچقدر

 !؟... بودختهیطور در هم ر
 رفت و آمد اَسما را به یاز آن موقع حاج...  منحوسياز همان خاك سپار...  شروع شدي از مرگ هدزی چهمه

 بعدها اَسما یرا داشت، آن بود که وقت انجامش ي اجازه رارسالنی که اميتنها کار...  او قدغن کرده بوديخانه 
 ...برعکس  شوفر او از خانه به دانشگاه برساند وکیدانشگاه قبول شد، مثل 

 اَسما هم در دی ترسیو م...  دانست و از دست رفتهی بند و بار می بیِ الابالکی را رارسالنی امی وقت ها حاجآن
 دوباره به خانه رارسالنی امي داد و کم کم پافی تخفیرفته کماما بعدها رفته ...! اثر معاشرت با او از دست برود

 ... آمدی منصوره خانم مهشالبته اکثر مواقع به اصرار و خوا...  باز شدي پدري
 ... لبخند زدرارسالنیام...  خورد و چشمانش را را گشودی تکاناَسما

 ...!کهی کوچیآبج... سالم _
 ...دی روح که لبخند بر لب برادر ماسیآن قدر سرد و ب...  هم لبخند زداَسما

 ...!سالم _
 برادرش بال دنی از دشهی بود که همیی همان اَسمانیا! ؟...نی و همنیهم! ؟... فکر کرد سالمرارسالنی امو

 !؟... آورد انگاریدرم
 ... نشستشی بر جااَسما

 !؟...یخوب _
 ...دی آشفته اش کشي موهاي تویدست
 ...!آره _
 ...باز هم مقطع...  هم کوتاهباز
 ...يایبه نظر که خوب نم _

 ... زدي پوزخنداَسما
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 !؟... هم مهمهی کسيمگه برا _
 ... از شدت تعجب باال رفترارسالنی امياَبروها

 !؟...ياالن به من طعنه زد _
 !؟... هستنجای ای از تو هم کسریمگه به غ _

 ... زندی طور با طعنه و پوزخند با او حرف م اسماست که آننی کرد ایباور نم...  گرد شدرارسالنی امچشمان
 ... همان پوزخند باعث شد تا سر درد و دل او هم باز شودو
 !؟...ستادمی همه اي به خاطرت تو روشهی که همییتو!؟...یستی من مهم نيتو برا_

 ... در چشمان اَسما حـ ـلقه زداشک
 ... سوزهی دلم انقدر منی هميبرا... يستادی اشهیهم... آره _

 ... دوخترارسالنی اش را به نگاه امی اشکچشمان
 !؟...یپس چرا االن تنهام گذاشت _

 کوچکه اش را پاك کند اما اَسما صورتش ی آبجيدستش را جلو برد تا اشک ها...  به درد آمدرارسالنی امقلب
 ...دیرا پس کش

 !؟... کار کنمی من چي خوای خودت نمیوقت... یخودت نخواست _
 ... صورتش روان شدي اَسما روي هااشک

 دونم اگه ی میوقت! ؟...ي کردی کار می چي من بوديتو اگه جا...!  لُنگش کنی گی ميستادی گود ارونیب _
 ی میوقت...  مامان بابامی سرشکستگي هی شم مای دونم می میوقت.. رهی گیبخوام جدا بشم، بابام پشتم رو نم

 ... کننی نگام می به چه چشملی فاميدونم تو
 بر دل برادرش ي کند چه خنجری که می دانست با هر هق هقیو نم... هق اجازه نداد حرفش را ادامه دهدهق

 ... کشدیم
 هر دفعه داره یاالنم که حاج...  کنار اومدنیی جوراهیباالخره ! ؟...هان! ؟...رفتنیمگه من رو باالخره نپذ _

 ...با توام! ؟... خونهنی کنه که برگردم به ایاصرار م
 ... را از چنگال برادر رها کردشیبازوها... اَسما منفجر شد انگار...  اَسما را گرفت و تکان دادي بازوهاو
 که با نی ايبرا... دخترا از همه بدبخت تر...  بچه ها بدبختني خونه همه نی ايتو... ي که تو پسرنی ايبرا _

 که نهی بهتر از ايری خونه بمنی ايتو! ؟...ی فهمیم... يو طالقش ندادت...  زنِ تو مرد،ی که گفتیینای ايهمه 
 !؟...ی فهمیم... يریطالق بگ
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 نی ننگيزی از هر چیطالق در چشم حاج...  گفتیاَسما درست م...  حبس شدرارسالنی امي ـنه ـی در سنفس
 دختر حاج محمود را پس ندی بگولی فامي بس بود که توشی برانیهم...  دخترشيمخصوصا برا...تر بود

 ...فرستاتند
 !؟... ها فکر نکرده بودنیچرا به ا! ؟... فکر بودی آن قدر ابله و بچرا

 ... تر آوردنیی پای را کمشی صدااَسما
 هی ینگ! ؟...ی و پشت سرتم نگاه نکني بررم،ی خوام طالق بگیانصافه چون که نم! ؟... انصافهنیآخه ا _

 !؟... به تواِدشی که تمام امي داريخواهر
 !؟...او چه کرده بود... دی لرزرارسالنی امقلب

 ... شددتری اَسما شدي هیگر
 ...یی وفای بیلیخ...  داداشی معرفتی بیلیخ _
 رانشی آخرش به کُل وي اَسما لرزانده بودش و حرف هاياشک ها...  نتوانست تحمل کندگری درارسالنیام

...  اش گشودیفتن خواهر کوچکش، فرشته کوچک دوران کودک در آغـ ـوش گري را براشیدست ها... کرد
و از همان اول معلوم  ردی داشت در آغـ ـوشش بگی مصرانه سعرارسالنی کرد کنارش بزند اما امی میاَسما سع

 ضی خواهر مري کودکانه ي بر دست و پا زدن هادی چربی تنومند برادر مکلیبود که در آن جدال نابرابر، زور ه
 ...احوال

 شد را بر ی ستبرش مي ـنه ـی سي که روانه ی کوچکي و مشت هادی خواهر را در آغـ ـوش کشرارسالنیام
 ...دیجان و دل خر

 اَسما به ي کودکانه ي هاغی بخشش کرد که جي برادر گله کرد و برادر آن قدر تقاضایی وفای قدر اَسما از بآن
 ... گشت و رفته رفته زمزمه ها هم خاموش شدلی تبدفی ضعییزمزمه ها

 آرام گرفته بود و شی زده بود و نفس هاهی برادر تکي ـنه ـی سي که سر اَسما بر روی بعد، در حالیلحظات
 را بـ دهی ژولي موهاي رورارسالن،ی امد،ی کشی اَسما شانه مي دهی ژولي بر موهارارسالنی اميانگشت ها

 ...کرد و در گوش چپش زمزمه دیـوس
 اشاره هیمن فقط منتظر ... زمی رو برات به هم برای اشاره کن تا دنهی به ات گفتم تو شهیهم... ی منيایتو دن _

 ...بودم
 : برادر پنهان کرده بود گفتي ـنه ـی سي همان طور که سرش را تواَسما
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 کس و یکه فکر کرد واقعا ب...  مردم با زندهینی ببي سر هم به خونه ام نزدهی یحت... یانقدر تنهام گذاشت _
...  نمکهیچرا ب... چرا غذا شوره...  کردی صداش رو بلند می الکيزایسر چ...  بودریاز اولش هم بهانه گ... کارم

 کس ی انقدر فکر کرد بگهید...چرا... چرا...چرا!؟...هین رنگیچرا رژِ لبت ا! ؟...يدی پوشهی چنیا! ؟..ی پختهی چنیا
 ...کارم که کم کم، دستش هم روم بلند شدو 

 کرد ی اَسما را از خودش جدا کرد و سعهی از ثانيدر کسر... منجمد شد انگاررارسالنی امي رگ هاي توخون
 ... افتاده اش نگاه کندری به زی چشمانيتو
 !؟...ی گیحاال به ام م _

 ...دیخروش...  را بلند کردشیصدا...  دادتکانش
 ...زی همه چی بهیمن ... رتی غیمن ،ب... اصال من ،نفهم! ؟...ی گیحاال به ام م _

 ... نگاهش کرداَسما
 ...تورو خدا... داداش _

 ... بلندتر شدراسالنی اميصدا
 ...ومدمی کم به خودم مهی زی همه چی برتِی غی منِ نفهمِ بدیشا! ؟...یچرا به ام نگفت _

 ...دی لبش را گزاَسما
 ... منم اضافه بشهيای خواستم بدبختینم... يدی کشی بدبختی کافيتو به اندازه ...  نگوي جورنیا _

 ...نگاهش دلخور شد... نگاهش آزرده شد... دینگاهش رنج...  آمدنیی پارارسالنی اميصدا
 ...ی که تو خوشحال باشنی ايفقط و فقط برا...  به جون بخرماتویحاضرم بدبخت... ی منزیتو همه چ _

 ... دادرونی را بنفسش
 ... بلند شدشیاز جا... بازوانش را رها کرد...  خواهر گرفتی را از چشمان اشکنگاهش

 ...هر طور که شده... رمی گیطالقت رو م _
 ...داداش _
 ... توجه به داداش گفتنِ اَسما ادامه دادی برارسالنیام
 برمت یبعد از طالقت هم م... گهی کس دچینه حرف تو و نه حرف ه...  دمی نمتی به حرف تو هم اهمگهید _
 ...ي سرم جاداري هم روشهیتا هم...  خودمشیپ

 ...داداش _
 ... کردی ميزی زد و برنامه ری نکرد و انگار با خودش حرف می هم توجهباز
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 ياگه جا... ی قانونی ببرمت پزشکدیاول با...اصال پولش تو سرش بخوره... می بخشی ات رو مهیمهر _
 ...بعد...میری گی هاش مونده، طول درمان مییهنرنما

 : لب گفتریز... آرام... اَسما
 ...!من باردارم _
 ... خشک شدشی بر جارارسالنیام
 !؟...یچ _

 ... انداخت و لبش را گاز گرفتری سرش را به زاَسما
 ي توي رگ هایحت... خون به مغزش هجوم آورد...  فعال شدرارسالنی مغز امي باره انگار سنسورهاکی

 ... شدنیخشمگ...  شدیعصب... چشمانش هم قرمز شد
 ... اَسما را لرزاندفی چهار ستون تن نحشی حرف زد، صدای وقتو
 از یلیخ! ؟...ي خودت فکر کردشی پیچ! ؟...هان! ؟...ی بگنوی و ای من نگاه کني تو چشمای تونیچطور م _

... ی عقل باشی کردم انقدر بیاصال فکر نم! ؟...ی پاتم محکم کني جای که حاال خواستي بودی راضتیزندگ
 ...یق احمیلیخ! ؟...آره! ؟... شهی آدم مزی همه چی اون ب،ی حامله بشيفکر کرد

 ...رارسالنی امي صداي بلند شد اما نه به بلندشیصدا...  هم طاقت از کف داداَسما
 ... دونمینم ... شدي دونم چطورینم...  دونمینم...  خواستمینم... من نخواستم _
 ... گرفتدنی دوباره باربای که بند آمده بود تقریی اشک هاو
 ... دادرونی نفسش را کالفه برارسالنیام
 !؟...چند وقته _

 ... دوبارهدی نگاهش را دزداَسما
 ... دو ماهکینزد... ي ماه و خرده اکی _
 ... نشده بودریهنوز د...  راحت شدالشی خی کمرارسالنیام
 ... نایعنی... اون _
 از گری آمد و حاال دیاز اول که از او خوشش نم..  انگاراوردی توانست اسم نادر را بر زبان بی چه کرد نمهر

 ... شدیآوردن اسمش هم مشمئز م
 !؟...اونم خبر داره _
 ... دانستی مادی را هم از سر نادر زری ضمنی انگار همو
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 ... تکان دادنی نه به طرفي نگفت و تنها سرش را به نشانه يزی چاَسما
 ...! فهمهی وقتم نمچیه... خوبه _

 ... خونسرد پاسخ دادی نگاه متعجبش را با نگاهرارسالنیام...  متعجب نگاهش کرداَسما
 ...!ی سقطش کندی نشده باریتا د _

 ... نشستشی بر جاخیس...  برق از بدن اَسما گذشتانی که جرانگار
 !؟...یچ _
 :جه به واکنش اَسما ادامه داد بدون تورارسالنیام
 کس هم چیه.. ی کنی دردسر تمامش میزود و ب...  دکتر مطمئنهی...  کنمی مدای مطمئن پي جاهیخودم  _
 ... فهمهینم

 ... تکان دادنی سرش را به طرفاَسما
 ... کنمی کار رو نمنیمن ا... نه _

 ی تاپ تاپ قلب کودکش را حس مي گفت صدای مسخره بود اگر مدیشا...  شکمش قرار دادي را رودستش
 ...! کردیحس م... کرد، اما دست خودش که نبود

 ...! بکنمي کارنی همچستمی وجه حاضر نچیبه ه _
 ... واکنش اَسما را هضم کندنی توانست ای کرد نمیهر چه م...  متعجب نگاهش کردرارسالنیام
 !؟...ی گی که نميجد _

 ... هم رفتي توشی اخم هاافت،یمان خواهرش ن در چشی از شوخي اثرچی هیوقت
 !؟...تیری پي شه عصای مای! ؟... شه محرم رازتی پس فردا مينکنه فکر کرد! ؟...هیچ _

 ... باال رفت دوبارهشی صداناخودآگاه
 ...! همونهيلنگه ... زهی همه چی اون بي که هست، از تخم و ترکه ی هر چنیا... بدبخت _

 ... اَسما در هم گره خوردياَبروها
 ...!یتیمی قچیبه ه...! کشمشی وقت هم نمچیه...  منهي بچه ،ی زنی ازش حرف مي که تو دارینیا _
 ... زدي پوزخندرارسالنیام

 ... نبودری گذشت و با آن بچه طالق امکان پذیاَسما از کودکش نم...  نداشتي سودگری در آن جا دبودنش
 ...ستادیپشتش به در که خورد ا...  را عقب عقب رفتیچند قدم...  تکان دادنی را به طرفسرش



طعم شیرین رمان                                                 روي خط صفر              رمان   

@donyayroman 247 

 را اَدا کنند يلب ها بدون آن که کلمه ا... دی بگودی دانست چه بایاما نم...  باز کردی گفتن حرفي را برادهانش
 در ي خواهرای...دهی رنج دي هم به همسردیشا... تخـ ـتي روي نگاه را به زن آشفته مونیآخر... بسته شدند
 ... انداختير به حس مادبندی پاي به مادرتی دور و در نهایلی خيگذشته ها

 ...دنی به باربی عجيو عالقه ا...  اَمانیتبِ ب...  چشم هاي سرخ تويرگ ها...  ناآراميتپش ها...  مکثیکم
بدون نگاه کردن به ... دیدرب را کوب...  توانست از اتاق خارج شدی که می سرعتنیشتری را گرفت و با بنگاهش

 بود و ستادهی پله ها انیی ناخودآگاه به حاج محمود که پای بود و با تنه زدنستادهی پله ها ايمنصوره خانم که تو
 ... رساندي خودش را از درب ورودعتبدون جواب دادن به سواالت شان که شده و چه نشده، به سر

 
 ... اتاق بشنودي که اَسما هم از تويجور... بلند کرد را شیصدا...  باره به طرف آن ها برگشتکی اما
 داماد نمونه اتون رو روشن فی مونه تا تکلی جا منیهم... زی همه چی اون بياَسما حق نداره برگرده خونه  _

 ...کنم
 ... را برد باالترشیصدا

 ...! به اون خونهي برگرديحق ندار! ؟... اَسمايدیفهم _
 در کار ي دانستند که نوه ایحاال آن ها هم م...  بودنددهی شان را شني منصوره خانم و حاج محمود صدااحتماال

 ... کردی کار را سخت تر منیاست و ا
 دیشا...  در برابر او سکوت کرده استی حاجدی دی مرارسالنی بار بود که امنی اوليبرا...  سکوت کرده بودنداما
 و آتش ینصوره خانم و هم حاج محمود، هنوز شوك زده بودند از آن فوران ناگهان آن بود که هر دو، هم ميبرا

 ... بودنشدهی آن طور نداه گچی که هي چشمان به خون نشسته ادنیاز د... رارسالنیخشم ام
 ... انداخترونی خانه را تحمل کند و خودش را از عمارت بي گرفته ي از آن نتوانست هواشتری بگرید
 نی کند و به خودش را به ماشی کرد هر چه زودتر باغ را طی می داشت سعی که بر مي بلندي قدم هابا

 ...برساند
 ... خواستیدر هر صورت اَسما بچه اش را م! ؟... داشتي ادهی چه فادندی فهمی اگر نممثال

 ... زديپوزخند
 کردند، خواهرش از تخم ی رها م ناخواستهي که روزانه هزاران هزار مادر خودشان را از شر بچه هاییای دنيتو

 ...! کندی دل نمماری مرد بکی يو ترکه 
 ...پشت فرمان نشست...  باز کردموتی را با ردر
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 ...دی کشقی نفس عمچند
 ... نشدآرام

 ... نشدیخال...دی فرمان کوبي مشتش را روچندبار
 ... شدی می خالدیشا...  فرمان بکوبدي خواست سرش را روی مدلش
 محکم یبار سوم کم... بار دوم محکم تر... دی اش را کوبیشانیوانست بر وسوسه اش غلبه کند و پ آخر نتدست

 ...اما افاقه نکرد... تر
 ... را خواباندیدست... را چرخاندچییسو
 ... بلکه پرواز کردامد،ی به حرکت درنی گوش خراشي با صدانیماش

... شی پي سال هایلی گشت به خی نفرت داشتن اش از نادر برمدیشا...  آمد از نادر نفرت داشتی مادشی تا«
 ... داشتندیاز همان وقت ها با هم ارتباط خانوادگ...  نداشتندشتری هفت سال بای که شش یزمان

 دو رارسالنیآن وقت ها ام...  شان بودندهمانی سماوات، ميخانواده ...  همان باغ بودي آمد که توی مادشی
 داشت که ادی مهدکودکش را به ی مربيهنوز هم چهره ... اهی سیکی زرد و یکی... شتجوجه اردك کوچک دا

 ... به او داده بودزهیجوجه اردك ها را به عنوان جا
 باغ خانه ي شان تويحاج محمود برا...  شدی صبح ها به عشق جوجه اردك ها از خواب بلند مرارسالنیام

 ... با پدرش داشترارسالنی بود که امی از معدود خاطرات خوبنی ادیو شا...ساخته بود
 داشتند، نادر را هم برده بود و جوجه ها را نشانش داده همانی هر بار که مي طبق برنامه رارسالنی روز هم امآن

 »...امدهی خوشش ناهی سي نگفته بود و به جز آن که از جوجه چینادر ه...  پزشان را داده بودیبود و کُل
 ...دی کشی میی ها النی ماشانی داد و از می مگاز
 گفتند جوجه اش را یهمه م... اهشی از آن روز به خاطر نداشت به جز گم شدن جوجه اردك سيگری دزیچ «

 رفت که ی کَتَش نمي کرد تویهر چه م...  را باور کنديزی چنی توانست چنی نمرارسالنیاما ام... گربه برده
 نادر بود که گفته بود از يصدا ،دی کشی ذهنش سوت مي که آن روز تويزیتنها چ... جوجه اش را گربه برده

 »...امدهی خوشش ناهی سيجوجه 
 !؟... شتاباننی رود چنی دانست به کجا میاما خودش هم نم... پدال فشردي روشتری را بشیپا
 که داشت یوقت...  بودیی کذایهمانی بعد از آن مي فرداي که در خاطرش نقش بسته بود، براي بعديصحنه  «
 گفتند که جوجه اش را گربه خورده، او باور ی گشت و هرچه پدر و مادرش می باغ به دنبال جوجه اش ميتو
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! ؟...ی کردندایاما چه پ...  کرد دایپ  ش رااهی سي از باغ، جوجه یی که در جانیتا ا...  گشتینداشت و باز هم م
 »...! که سرش از گردنش جدا شده بودیدر حال... عی فجيرزآن هم به ط... جوجه اش مرده بود

 ی خواست اَسما را نجات دهد، به طرز دردناکی که با تمام وجود منی رغم ای علدی دی که منی بود از امتنفر
 ... آمدی از دستش برنمي کارچیه

 ...هی ثانستیصد و ب...  قرمز شدچراغ
 ... از تحملش خارج بودی زندگنی ازیهمه چ...  توانستینم...  تحملش خارج بوداز

 ...دی رسی که می چراغ قرمز فکستنکی به د،ی رسی مزخرفش نمی زورش به زندگاگر
 ...! پدر چراغ قرمزگور

 کند، اما در جواب او که ی گفتند اشتباه می گفت کار، کارِ نادر است، همه میبه هر کدام از بزرگترها که م «
 ... کردندی،سکوت م است ی پس کار چه کسدی پرسیم
 ... نادر بودهی شواهد علي نظر او همه از
 ... بودامدهی خوشش ناهی سي از جوجه او
 ... زده بودبشی غی نهار لحظاتزی سرِ ماو

 ... نفر، از او سراغ جوجه اش را گرفته بودنی اولرارسالنی که امی بود وقتدهی پردرنگش
 خواستند به او ی نادر بود و همه به اصرار مهی کرد از آن که آن همه مدرك علی اش تعجب می تمام کودکبا

 »... از نادر نزدی حرفگری ناچارا او هم دیو بعد از مدت...بقبوالنند که کار نادر نبوده است
 يزی که نثارش شد و به قدر پشیی فحش ها و ناسزاهالی ها و سنی توجه به بوق ماشی قرمز را رد کرد بچراغ

 ... ارزش نداشت دوباره گازش را گرفتشیم براه
 زردش هم دق کرد ي که جوجه یوقت...  قسمت خاطره اش از جوجه اردك ها، دو هفته بعد بودنیدردناك تر «

 روز قای گشت و دقی می مشکي و به دنبال جوجه دی کشی مغی انگار جشی که هر روز با صدايجوجه ا... و مرد
 ... اوي برایتر ها و به سخت  بزرگي برای سادگنیبه هم... و مرد... انگار شددیچهاردهم بود که ناام

 »...ي نه هم بازدی دی قاتل مکی نادر را به چشم گرید...  نگرفتي وقت جوجه اچی هگری از آن بار دبعد
 

 تای و نهادی رسی کرد، کمتر به جواب می فکر مشتریهر چه ب...  بکنددی چه بادی کرد بای داد و فکر می مگاز
 ... دادی گاز مشتریب

 ... داشتی نشود، اما نادر دست از سرش برنمي با نادر هم بازگری کرد دی میاز آن موقع به بعد سع «
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 ... آمدی خوشش مي آزاروانی داشت و از حسمی انگار سادیی جورهاکی
دست ...  کردی نمشیکرد، او رها ی گربه را گرفته بود و گربه هر چقدر تقال مکینادر دم ...  سال شان بودنُه«

 که یی تا جا،یو بعد به سخت...  زدی مجی گی و لحظاتواری دي گربه را رها کرد، گُربه با سر خورد تویآخر وقت
 نادر ياز همان موقع بود که از خنده ها... دی خندی مذتو نادر با ل...  کرده بود دور شود از نادری توانست سعیم

 »... شدیبه شدت مشمئز م
 ... عکس گرفتنشی از ماشی و رانندگیی راهنمانیدورب

 ... گفت و باز هم به راه نامعلومش ادامه دادی درکبه
 به کوچه آمده رارسالنینادر به همراه ام...  شان بودندهمانی سماوات ميدوازده ساله بودند و باز هم خانواده  «

 ... کندي محل بازيبود تا با بچه ها
 بود، نادر باز هم معرکه به دهی بعد که برگشته بود، دی آب خوردن به داخل باغ رفت و لحظاتيرا برارسالنیام

 ...راه انداخته
 ... مارمولک بودکی آزارش، ي بار سوژه نی محل به دورش حـ ـلقه زده بودند و اي هابچه

 ... باز کرده بودبا،ی تقرلهی تکی ي را به گردشهی کرده بود و در شی زندانی نسبتا بزرگي شهی شي را تومارمولک
آرام عقب گرد کرده ...  را خوانده بودهی تا ته قضد،ی کوچک کنار دست نادر را دیکی پالستي و بطرتی کبریوقت

به او نسبت ترسو داده بود و ...  بچه ها مسخره اش کرده بودي کرده بود و جلوشیاما نادر صدا... بود تا برگردد
و هر کس برود، ترسو ست و بچه ننه ...  و جرئتلد هر کس بماند شجاع است و پر دگفته بو...  دل و جرئتیب

 ...و سوسول
 رارسالنیام..  نبودزی و تمسخر آمزی آمنی محل، توهي پسرك هاي صفات برانی اي به اندازه يزی چچی هو

 ...ستادندی، ا از پسرها هم مثل او، از هل برچسب ترسو خوردنگری دییچند تا...  بودستادهیاجبارا ا
 ...ختی رشهی شي نفت توي اش، مقداري کوچک کناري راحت از بطریلی خنادر
 ي روشن را توتی کبری اش را به خاطر داشت وقتیطانی هنوز هم لبخند شرارسالنیو ام...دی را کشتیکبر

 ... انداختشهیش
 بعد، یو لحظات...دی شنی مارمولک بخت برگشته را مي هاغی جي را بسته بود اما صداشی چشم هارارسالنیام

 ...دی آورد، به طرف خانه دوی احساس کرد دارد باال مگری دیوقت
بچه ننه و ... بزدل...  دانستیاو را ترسو م...  گرفتشی به سخره مد،ی دی آن روز به بعد نادر هر وقت او را ماز
 ... دستنی از اییزهایچ
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 »...! مجسمطانیش...  صفت را داشتکی یستگیادر تنها شا نرارسالنی از نظر اماما
 

 ... چه شد که سر از بازار طال فروش ها در آورددی هم نفهمخودش
 مارمولک ای گرفت و ی دم گربه ها را نمای کرد، ی جوجه ها را تکه تکه نمگری نادر ددیبزرگتر که شدند، شا «

 ... منفور بود و منفور ماندشهی همرارسالنیاما از نظر ام...  سوزاندیها را نم
تا ...  نهای ردی را بگپلمشیآخرش هم معلوم نشد توانست د...  کردی گرفتن عاصپلمی دکی ي سماوات را براحاج

 کرده یسال بعد به زور و کتک حاج سماوات سع...  را افتادشی واحدهاشتری خبر داشت، برارسالنی که امییجا
 دانست چرا، اما ینم...  باور نکرده بودرارسالنیاما ام... تند قبول شد باالخره گفیخودشان که م... بود قبول شود

 ...ستی نشتری بي ردپلمی دکی داشت که نادر نانیاطم
 ... شد، بردش بازار وردست خودشدی حاج سماوات از درس خوان شدن نادر ناامیوقت
برعکس ناصر، برادر بزرگتر که شَم ... بود، نادر بهتر از سماوات بزرگ فوت فن را آموخته بوددهی سال نکشبه

 ... سر و صدای اوصال کم حرف بود و بی نداشت و از کودکيبازار
 ...اندازدیچطور دوال پهنا به مردم طال ب...  گرفت چطور به دروغ قسم بخوردادی کمتر از شش ماه، نادر در

 فروختند تا بلکه پولش را به ی شان را مي طالها،ی و بدبختي نداري که از رویچارگانی بي طالدی خرهنگام
 که همان یو دو روز بعد در حال... امبرشی خورد به خدا و قرآن و پی زد و قسم می سر مال مي بزنند، تویزخم

ار برعکس اش، با به به و چه جه  بنی ای ولدها، کرده بود، دوباره با همان ترفنزیطال را جال داده بود و تر و تم
 ...يگری انداختش به کس دیم
 کرد به شازده پسر کاسب کارش و حاج ی داشت که حاج سماوات بزرگ، چگونه افتخار مادی به رارسالنی امو

 و فروش و دی بودن را نداشت و خري عرضه اش که جنَم بازاری از وجود پسر بدی کشیمحمود چقدر خجالت م
 ...دوال پهنا انداختن بلد نبود

اگر ...  زدی سر مال نمي تود،ی خری میاگر طال را از کس...  وقت نتوانسته بود آن طور باشدچی هرارسالنیام
 چیبا آن که آن چنان معتقد نبود، اما ه...  گفت دست اول استی فروخت، نمی می دست دوم را به کسيطال

 ... خوردیوقت قسم نم
 را بر باد زی سرش نباشد، همه چي جز ضرر ندارد و اگر بااليزی گفت او چی آشفت و می بر مشهی همیج حاو
 ... دهدیم
 ... دم خروس راایقسم حضرت عباس را ! ؟... دانست کدام را باور کنی نمرارسالنیام
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 !؟... دروغ شان راي قسم هاای کرد، ی باور مای احي شان را در شب هاي العفو هایاله
 »!؟...دارانی شان را در برابر فرشندگان و خري های وجدانی بای کرد ی شان را باور مي هاحی و تسبنمازها

همان طور که به راه افتاده بود، بدون آن که به عقب ...  شدادهی پارك نکرده پی را درست و حسابنیماش
 ... را فشردموتیبرگردد، ر

...  آن همه طالدنی کرد از دی میاحساس خفگ...  از نظر گذراندیکی یکی پر زرق و برق را ي هامغازه
 ... بستی هاشان، راه نفسش را می بعضینیسنگ...  کرد انگاری شان چشمش را کور میدرخشندگ

 را کنار زده بود و در حال برداشتن یی و کشوي اشهی بود و درب شستادهی انیتریپشت و...  کردشیدای پباالخره
 ي را روسی که لبخند مشمئز کننده اش را بر لب داشت، سرویدر حال...  بودنیتری وي توي هاسی از سرویکی
 ... قرار دادی زوج جواني جلوشخانیپ

 ... جوان کنار دستش هم قطعا شاگردش بودپسر
 ی خالص می از دست آن احساس خفگدیبا...  توانست تعلل کندی از آن نمشتریب...  زدي پوزخندرارسالنیام

 ...شد
 چشمانش رارسالنی امدنیبا د...  در، سر نادر بلند شدي بااليزهای آورنگی جنگیری جيبا صدا...  مغازه شدوارد

 ... بر لبش نشستيکم کم لبخند... از تعجب گشاد شد
 ...رارسالنی باز هم مشمئز کننده از نظر امو
 کرد ظاهرش را حفظ یما سعا...  لبش خشک شدي لبخند رورارسالن،ی امي چشمان به خون نشسته دنی دبا

 ...کند
 ...!يراه گم کرد... سالم... به به _
 ...ستادی در اي کامال وارد مغازه نشد و همان جا جلورارسالنیام
 !؟...رونی بيای شه چند لحظه بیم _

 حفظ ظاهر هم ي کرد برای سعرارسالن،ی ها و شاگردش کِنِف شده بود از برخورد سرد امي مشتري که جلونادر
 ... بر لب بنشاندی هرچند مصنوعيکه شده لبخند

 ها را به شاگردش سپرد و به همراه يو به ناچار مشتر... رارسالنی به امینگاه...  ها انداختي به مشترینگاه
 ... به راه افتادرارسالنیام
 را همان نیت ماشگف...! ستی صحبت کردن مناسب ني گفت برارارسالنی از مغازه شلوغ بود و امرونیب

 ... صحبت کردن بهتر استي برانی ماشي ها پارك کرده و تویکینزد
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 ی به فرعیو از فرع...دیچی پی فرعکی به داخل ،ی اصلابانیاز خ...  رفت و نادر به دنبالشی مرارسالنیام
 ...گرید
 ...!ي دور پارك کرديادی رو زنی ماشی کنیفکر نم _
 ...برگشت به طرف نادر...  حرف زدن مناسب بودي کوچه از نظرش برایخلوت... ستادی ارارسالنیام

 ي را نداشت، روی عملنی وجه انتظار چنچی بر صورت نادر فرود آمد، او که به هرارسالنی مشت ناغافل امیوقت
 ... پهن شدنیزم
 
 ... اَسماي برانی در دلش گفت ارارسالنیام

 شیاز جا...  انداخترونیدهانش را که با خون مخلوط شده بود ب افتاده بود، آب نی زمي همان طور که رونادر
 ...بلند شد
 ... زديپوزخند

 ...هنوز راه نفسش باز نشده بود...  نشده بودی اما هنوز خالرارسالنیام
 ... صورت نادر کردي دوم را حواله مشت

 ...اهشی جوجه اردكِ سي بار گفت برانیا
 ... اش را داشتی جا نخورده بود و آمادگشی پيچرا که نادر مثل دفعه  ... جواب نماندی بارش اما، بنی امشت
 شد اما فرصت را از دست نداد و مشت سوم را ي برکیصورتش ...  فرود آمدرارسالنی نادر بر صورت اممشت

 ... شکم نادر فرود آورديتو
 ... نادریکی... زدی مرارسالنی امیکی...  شدندقهی کم دست به کم

 ... نادریکی خورد و ی مرارسالنی امیکی
 بود که یآن قدر آتش...  گرفتی زد آرام نمی بود و آن قدر برافروخته که هرچه منی آن قدر خشمگرارسالنیام

 ت،ی کبرکی نفت و ی انداخت، با کمی مشهی شي که تویی خواست نادر را مثل همان مارمولک هایدلش م
 ...آتش بزند

 ... شدینم زد خسته ی هرچه مرارسالنیام
 از ی جسمانيروی داشت، از نظر نرارسالنی که نسبت به امي درشت ترکلی برعکس قد و هشهی اما همنادر

 باخت و ی مرارسالنی به امشهی هميبچه هم که بودند، در مسابقات دوچرخه سوار...  عقب تر بودرارسالنیام
 ... را به تقلب متهم کندرارسالنی کرد تا امی اش را میتمام سع
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 شیبرا...  کردی را پرتاب مشی وقفه مشت های امان، بیب... امدی اما کوتاه نرارسالنیام...  بار هم کم آوردنیا
 ... بر سر و صورت و شکم و... ندی آیهم مهم نبود که کجا فرود م

ش  حلقي شد، با آن که قلبش را از شدت تپش، توی منیی نامنظم باال پاي ـنه اش از تنفس هاـی آن که سبا
 سبک یکم...  از عرق بود، اما راه نفسش باز شده بود انگارسیبا آن که سر و صورتش خ...  کردیاحساس م

 ... خنک شده بودیکم... شده بود
 ... آمدند، دست از زدن برداشتی جدا کردن شان از سر کوچه به طرف آن ها مي که براي چند نفردنی دبا
 
 : شروع به حرف زدن کرددهی بردهیبر... لبش را پاك کردي پشت دست خون روبا
 ... بعديدفعه ... رحم کردم... بار به ات نیا... يدست بلند کرد...  خواهر منيرو... بار آخرت بود که _

 ... باال برددی تهديانگشتش را به نشانه ...  را خوردحرفش
خواهر من رو ... ،يدیحاال حاالها هم پشت گوشِت رو د...  در کار باشهي بعديدفعه ... به احوالت که يوا _

 ...ینی بیهم م
 ... و محکم حرف آخرش را زدوستهی بار پنیا...  تازه کردینفس...  مکث کردیکم
 ...!رمی اگه طالقش رو ازت نگستمی نرارسالنیام _

 ییبا لباس ها... ی و خاکنی خونیبا سر و صورت...  نشسته بودنی زمي روواری که کنار دي را کرد به مردپشتش
 ...پاره

 یاگرچه کسان... خلوت پشت سر گذاشتي احساس عذاب وجدان، او را در آن کوچه ي بدون ذره ارارسالنیام
 ...! کمک کردن هم نداشتاقتی لی او حترارسالنیو از نظر ام...  کمک کردن به طرفش شتافته بودنديبرا
 ... داشتاجی سکوت احتیبه اندک...  فرمان گذاشتي که نشست، سرش را رونیش مايتو
 یساعت هفت و س...  جا گذاشته بود، برداشتنی ماشي اش را که تویگوش...  به ذهنش زدي باره فکرکی

 ... بودقهیدق
 ...در آخر اما شماره را گرفت...  زنگ زدن و نزدننی مردد بود بیکم

 ...دیچی پی در گوشيدی الو گفتن با تردي رفت که قطع کند که صدایم...  شددی بوق ها که باال رفت، ناامتعداد
 ...دی کشیقی عمنفس

 ...سالم _
 ... تازه کردیاو هم انگار نفس...  مکثیکم
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 !؟...یخوب... سالم _
 ...! دانستینم! ؟... بودخوب

 !؟...ییکجا... دونمینم _
 ... سکوت برقرار شددوباره

 ...آموزشگاه _
 : و مقطع گفتعیسر
 !؟...نمتی شه ببیم _
 یم...  شدی گفت نه، او واقعا درمانده می کرد و اگر می حس مرفتنی پذي را برادشیترد...  هم سکوتباز

 کردن تماس ی عذرخواهای دادن حی توضي دانست انتظار داشته که او برایم...  استریدانست هنوز دلگ
 چیطور مقطع و کوتاه بدون ه نی و اردی هفته تماس بگکی دانست انتظار نداشته است که او بعد از یم...ردیبگ

 ...نتشی خواهد ببی مدی بگويمقدمه ا
 دی مهم نبود از خانواده اش بد بگوشی براگرید...  زدی حرف می با کسدیبا... دشی دی مدیبا...  نبودي چاره ااما
 ... زدی حرف مدیبا... خواست حرف بزندیتنها م.. . مهم نبودشی براگرید...  نهای

 ...!قیشقا _
 ی مشی بار با اسم کوچک صدانی اولي که براي مردياز صدا... لحن درماندهنی از ادی خط لرزي آن سودلِ
 ی بمِ مرد موج مي که در صداي ایچه برسد به عجز و درماندگ...  لرزاندن دلشي بود برایو همان کاف...زد
 ...زد
 با تمام رارسالن،ی امي مردانه ي که شانه هایاتفاق... افتاده استی دانست که قطعا اتفاقیم...  دانستیم

 یی دارد و گوش هاازی نفی ظریی تحملش به شانه هاي که برایاتفاق...  اش، طاقت تحملش را نداردیمردانگ
 ... کوچک از جنس احساسیی هم دست هادیو شا...شنوا
 ... واداشتهی لحن لرزاننیور را به حرف زدن با چن که آن کوه غریاتفاق
 !؟... نه گفتي مردنی و به چنیی صدانیبه چن... ی لحننی شد به چنی ممگر

 ی می گوشي که از تويچرا کلمه به کلمه ا...  کردن نداشتادداشتی به يازی نرارسالنیو ام... را گفتآدرس
 ... شد انگاری در ذهنش حک مد،یشن

 ... داشتي را که قطع کرد، احساس بهترتماس
 ... بماند، دوباره حالش مثل قبل گرفترارسالنی کرد که باز هم بتواند امی چه کار مدی که بانی با فکر ااما
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 !؟... گرفتی طالق اَسما را مدی طور باچه
 درب ي به دست رو به رولونی وفی داد که کصی را تشخقیقد و قامت شقا...  آموزشگاه توقف کرديجلو

 ... به راه افتادنی به سمت ماشقیبا چراغ عالمت داد و شقا... آموزشگاه استاده بود
 دنی برگشت تا سالم کند اما با درارسالنیبه طرف ام...  عقب قرار دادی صندلي را رولونی را که بست ودرب

 ...صورت درب و داغان او، ناخودآگاه دستش را بر گونه اش زد
 !؟... شدهیصورتت چ... ياو _
 هم به خودش، در ی نگاهمین...  نبودلشی برسد، اصال در بند شکل و شماقی که به شقای تا زمانرارسالنیام
به ... اندازدی بنهی آي به صورت خودش توی هم حاضر نشد نگاهقی حرف شقانی با ایحت...  بودانداختهی ننهیآ

 خواست بفهمد رنگ ی مرار به اصیکی آن تاري کرد و توی نگاه مقی صورت خودش، به صورت شقايجا
 ... ستی حاال چه رنگقیچشمان شقا

 ... دهدصی تواند تشخی نمدی که دی وقتختی چقدر اعصابش در هم رو
 ... دوباره تکرار کردقیشقا
 !؟... شدهیصورتت چ _
 ...وض کرد و به راه افتاددنده را ع...  گرفت و به رو به رو دوختقی نگاهش را از صورت شقارارسالنیام
 ...!یچیه _

 شکستن ي نداشتند براي ای سعقی و نه شقارارسالنینه ام...  را پر کرده بودنی داخل ماشي فضاسکوت
 ...سکوت

 !؟...یستی جا بانی شه چند لحظه ایم _
 ...ستادی ای حرفچی بدون هرارسالنیام
 بعد، از داروخانه خارج شد و از یقیدقا... وارد داروخانه شد...  شدادهی پنی از ماشقی سکوت نگاه کرد که شقادر
 ...دی آب خري بطرکی ابان،ی کنار خوسکیک

 ... باز هم در سکوت راندرارسالنی سکوت سوار شد و امدر
 ... چطور سر از پارك درآورددی هم نفهمخودش

 !؟...مینی پارك بشي توقهیاشکال نداره چند دق _
 ... انداختنی ماشي نهی آي به صورتش توی شدن، نگاهادهی قبل از پرارسالنیام...  تکان دادي تنها سرقیشقا
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 نشییلب پا...  شدی زد و مطمئنا تا فردا کبود تر می مي چشمش به کبودریز... از تعجب گِرد شدچشمانش
در، که به  راستش هم در اثر اثابت مشت ناي گونه يرو...  لبش خشک شده بوديشکافته بود و خون رو

 ... بوددهی گونه اش خشکي شده بود، شکافته شده بود و خون بر رونی مزيانگشتر
 انگار نه،ی صورت درب و داغانش در آدنی حس نکرده بود تا آن موقع، اما با دي دردچی بود از آن که همتعجب

کتف راستش ...  کردی شکمش احساس کوفتگي هیدردها از همه طرف به سمتش هجوم آوردند و تازه در ناح
 ... چپشي هم پهلویکم... هم
 نی از اشتری ها خورده بود و بنی از اشتریمطمئن بود نادر ب! ؟... چگونه بودگری او آن طور بود، وضع نادر دیوقت

 ...ها درب و داغان شده بود
 ... به صورت درب و داغانش ندادیتی از آن اهمشتریب
 که مثل ی تک و توکي فرار از نگاه کنجکاو آدم هاي دوخته بود برانییسرش را به پا...  هم قدم شدقی شقابا

 اش زوم ی زخمي چهره ي گذشتند و بر روی شان مي آن سرما به پارك آمده بودند و از رو به رويآن ها تو
 ... کردندیم
افتاده  بدن کوفته اش از درد به ذُق ذُق ي جايبا آن که جا... دی کشی مری بود و تی آن که صورتش زخمبا

اما ...اورندی برود و دردها از همه طرف به طرفش هجوم بنی تنش از بیبا آن که سرما باعث شده بود گرم... بود
چند ... در کنار هم... شانه به شانه...  بودده هم قدم شقی که با شقای ها بودند و انگار نبودند وقتنی ايهمه 

 گونه دوشادوش هم نی ايچند بار با هد! ؟...ا همسرش چهب! ؟... طور هم قدم نشده بودنی ایوقت بود با کس
 ...دی رسی به خاطرش نميزی آورد، چیهرچه به ذهنش فشار م! ؟...قدم زده بودند

 !؟...نجای امینیبش _
 ... گرفت و به او دوختنی نگاهش را از زمق،ی شقاي صدابا
 در آن شب، همه جوره به بودن رارسالنی دانست امیو نم...  را از نگاهش خواندتی رضاقی نگفت اما شقايزیچ

... گری دي هرجاای پارك ي بودند و چه تونی ماشيچه تو...  نشستندیچه م...  زدندیچه قدم م...  بودیبا او راض
 ... خواست با او باشدید دلش می بهتر بود بگوای...  خواست در آن لحظه تنها نباشدیاو فقط م

 ... را کرده بودقی شقاي دلش، بدجور حال و هوايکرد که ته توها بعد به خودش اعتراف یکم
 ي را روفیک...  آب را درآوردي را باز کرد و بطرفشیک...  بود هنوزستادهی اما اقیشقا...  نشستمکتی نيرو
 ... گذاشتمکتین

 ... جلواریصورتت رو ب _
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 کرد یدر آن لحظه احساس م...  صورتش را جلو آوردی حرفچی بدون هرارسالنیام...  را باز کردي درب بطرو
 ... مردی مری گفت بمی اگر مقیشقا
 مادر، آن چنان حرف ي کرد و در برابر مراقبت های مادرش ناز مي شده بود که برای احوالضی پسرك مرمثل

 ...وزری دگوشی شد و آرام که انگار نه انگار او بوده است همان پسرك قلدر و غُد و بازیگوش کن م
 که از یمی نسيصورتش از سرما... ختی ررارسالنی صورت امي آب روي را کج کرد و مقداري سر بطرقیشقا
 ... گذشت به گز گز افتادسشی پوست خيرو

 را شی دست هارارسالنی تا امختی دستانش ري هم آب بر روی کمقیشقا... دی صورتش کشي بر رویدست
 ... کردفشی کي گذاشت و دوباره دست تومکتی را کنار ني و بعد بطردیبشو

 ... آمدرونی بنی بسته پنبه و بتادکی بار با نی ادستش
 ... باالریسرت رو بگ _
 نی در سکوت پنبه را به بتادقی داد و شقاهی تکمکتی نی سرش را به پشتی حرفچی باز هم بدون هرارسالنیام

 ...آغشته کرد
 ... از احساس سوزش در هم رفتسالنراریصورت ام... دی را بر گونه اش کشپنبه

 !؟... شهیباورت م...مثل الت و لوتا...! کردمي بار، بعد از دوران مدرسه، کتک کارنی اوليامروز برا _
 : گفتدی کشی گونه اش مي همان طور که با دقت پنبه را روقیشقا
 !؟...ي کردي بار کتک کارنی اولي که برانی اای ي که الت شدنیا! ؟...یچ _

 ... چشمش، دوباره از شدت سوزش بسته شدری شدن پنبه زدهی باز شد که با کشی حرفي برارارسالنی امدهان
 ...!ستیباورش سخت ن...! ي شه حدس زد بار اولت بوده که دعوا کردی درب و داغونت مي افهیاز ق _
 اش باعث نشد تا از یکاما دردنا...  چقدر دردناك بودی با آن صورت زخمدنیو خند... دی خندرارسالنیام

 ... داشتازی خنده ها ننیبه ا...  کندي خودداردنی در خندقی شقایهمراه
 ... گفت و خنده اش جمع شدی شد، نا خودآگاه آخدهی زخم لبش کشي که بر روپنبه

 !؟...ي دعوا کردیحاال با ک _
 يزی مورد چنی در ادینبا که دی فهمقیو شقا... سکوت کرد...  به وضوح درهم رفترارسالنی امي هااَخم

 ...بپرسد
 ... زخم ها، به اتمام رساند و نشستي بعد، کارش را با چسباندن چسب زخم بر رویلحظات

 ... به خودش چسباندشتری نسبتا نازکش را بيپالتو... دیآشکارا بر خودش لرز..  سرد و بودمکتین
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 قی که شقاییتا جا...  دورتریکم...  دور شدیکم...  هنوز درهم بودشیاخم ها...  بلند شدشی از جارارسالنیام
 ...دشی دی واضح نمگرید

 ... گرفت و نشستقی را به طرف شقایکی...  داغ برگشتي رقهوهی شوانی بعد با دو لیلحظات
مزه کرد و  را مزه رقهوهیش...  دستانش گرم شدوانیبا حرارت ل...  حـ ـلقه کردوانی دستانش را به دور لقیشقا
 ...دی اش بدجور به دلش چسبیداغ
 ...!با دامادمون _

 قی از شقایی صدای وقترارسالنیام...  بود پرسشگر نگاهش کرددهی را نفهمرارسالنی که هنوز منظور امقیشقا
 کرد، سرش را به عقب ی اش را مزه مزه مرقهوهی داده بود و شهی همان طور که آرنج ها را بر زانوانش تکد،ینشن

 ... نگاه کردقیبرگرداند و به شقا
 ...!با شوهرِ خواهرم...  کردميبا دامادمون کتک کار _

 يجرعه ا...  نگاهش را از او گرفت و دوباره به رو به رو دوخترارسالنیام... از تعجب گِرد شدقی شقاچشمان
 ...با خودش زمزمه کرد انگار...دی نوشگرید
 ...!خواهرمشوهرِ ... هِه _

 :دی برگردد پرسقی آن که به طرف شقابدون
 !؟...ادی من از بابام بدم می دونستیم _

 سکوت کند تا دی بهتر دست،ی مطمئن شده بود حالش رو به راه نرارسالنی امي هایی که از پراکنده گوقیشقا
 ...دی پری شاخه به آن شاخه منی زد و از ایهرچند پراکنده حرف م...  حرف بزندرارسالنیام
 ...ادیاون روز ستاره جلوت گفت که من از بابام بدم م... ی دونستیم _
 ... دانستیم
 !؟... بار ازدواج کردمهی من ی دونستیم _
 ... دانستیم
 !؟... که فوت کردی دونستیم _
 ... دانستیم
 وانشی هم ناخوآگاه لقیشقا...  سطل انداختي تواتشی محتوي هی را به همراه بقوانشیل...  بلند شدرارسالنیام

 ... قرار دادمکتیرا کنار ن
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 زد و باز هم نگاهش را به رو به هی تکی صندلی بار به پشتنیا...  خودش قرار گرفتي دوباره سر جارارسالنیام
 ...رو دوخت

 !؟... دخترعموم بودی دونستیم _
 ... دانستینم
 !؟... باهاش ازدواج کردمی به اجبار حاجی دونستیم _
 ...انست دینم
 ... نگاهش کردرارسالنیام
 !؟... گم بابای به بابام نمی دونستیم! ؟... کنمی صدا می که من بابام رو حاجی دونستیم _
 ... به اش گفته بودرارسالنی بار ستاره دور از چشم امکی...  دانستیم
 ... نگاهش را به رو به رو دوخت دوبارهرارسالنیام
 ...خودم هم دوستش داشتم...  تونم بگمیدروغ که نم _
 کی...  شدی مجی گی اولش کمقی که شقادی پری شاخه به آن شاخه منی کرد و از ای میی قدر پراکنده گوآن

 ...دی گوی همسرش را مدیاما ادامه که داد فهم... آن فکر کرد منظورش با پدرش است
 کرد، به اون ی اگر اجبار نمدیاما شا...  نبودمی ناراضدای زی حاجي بار بود که از اجبار کردن هانی اوليبرا _

 اگر بزرگتر دی کردم، شای ازدواج نمی نوزده سالگي اون سن کم، توي اگر تودیشا...  کردمی ازدواج نميزود
 ...عالقه نداره  به امي که هددمی فهمی اون موقع مدیشا... بودم و عقل رس تر

 
 ... دانستی نمقیشقا...  بودي اسمش هدپس
 را ي مردنی شود که چندای پي توانست تصور کند دختری جوره نمچیه...  لحظهکی به درد آمد قی شقادل

 به ياز همان لحظه هد...  بودنیری او شي اش باز هم برای را که با همه تلخيمرد... دوست نداشته باشد
 ...نظرش سنگدل آمد

آن وقت ها ...  ها را نداشتهی کدام از آن تلخچی که مسلما هیمانبه ز... رارسالنی امی فکر کرد به نوزده سالگو
 !؟... باشدی توانست دوست داشتنیچقدر م

 !؟... مرديچطور _
 ... شدرهی فقط چند لحظه و بعد دوباره به رو به رو خدیشا... نگاهش کردرارسالنیام
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 خواهد در آن ی که دلش نمافتی درقی شقاد،ی پرگری دي که دوباره شروع به حرف زدن کرد و به شاخه ایوقت
 ...مورد صحبت کند

 که ی معجونهی شه ی م،ی اش رو هم اضافه کنی تعصب، غرور لعنتنی به ایوقت...  متعصبهیلی خیحاج _
 خواست ی شش سالم بود و دلم می شد وقتی که باعث ميغرور...  ممکن نبودیکی من يتحملش حداقل برا

 ي دِوِه، منم رویم  کنه وی شه و باباش کولش می کول باباش سوار مي از دوستام که گفته بود رویکیمثل 
 تاسف تکون بده و من فکر کنم ي از رويو مامانم سر... کول بابام سوار شم، به ام چشم غُره بره و تشر بزنه

 ... هستمی ادب و گستاخی بيچه قدر بچه 
 ...دی کشیآه
 که از ی خوبي خاطره نی دونم آخرینم... یاز همون بچگ...  گرفتم که تحمل کنمادی... اما من تحمل کردم _

 جوجه اردك هام خونه ي بود که با هم برای وقتدیشا... هی چه زماني هم توش بوده برای دارم و حاجمیبچگ
 ...میساخت
اما با شروع دوباره اش به صحبت کردن، ...  نقش بسته بودرارسالنی را که بر لبان امي لبخند محودی دقیشقا

 ...لبخندش پاك شد
همه به اش ... ی شد که به اش گفتم حاجی دونم چینم...  به بابام نگفتم باباگهی بود که دی از کِادی نمادمی _
 ...! که هنوز مکه نرفته بودی همون وقتیحت... يدیحاج توح... حاج محمود... ی گفتن حاجیم
 که با هزارتا یوقت... بای بود که ده سالم بود تقری شدم،وقتری دلگی از حاجي که به طور جدي بارنی اولدیاش

 ... خوامی ملونیذوق و شوق رفتم به اش گفتم و
 ... زديپوزخند

 اما...  خفه خون گرفتمگهی جور و ناجور چـ ـسبوند که من دي وصله هاچارهی بلونیانقدر به و...!  کردامتیق _
 ... دلم موندي توشهیهم

 ... فشرده شدقی شقاقلب
 ... شدی بدتر مزی شدم، همه چی بزرگتر میهر چ... تازه شروعش بودنیا _
 رفته اش ي هایاز کودک...  رقم زده بودشی برای که حاجي بدتريزهای چياز همه ...  گفت و گفت و گفتو

 اش نسبت به يزاریو از ب... سازکی سوخته اش در حسرت یاز نوجوان...  گرفتن از پدری کولکیدر حسرت 
از ... از اَسما گفت...  اشياجبار  بر باد رفته و ازدواجیاز جوان... ي پدريتعصبات کور کورانه و خشک خانواده 

 ... تمام تنها تماشا کردی عرضه گی رغم خورد و او با بشیخواهر کوچکش که باز هم همان ماجرا برا
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 گفت ياز کودك ناخواسته ا...  اشيزیاز نادر گفت و نفرت انگ... اشی جربزگیخودش گفت و ب یرتی غی باز
 ... ببرتشنی طوره حاضر نبود از بچی جانش و خواهرش هيکه شده بود بال

 ... دادی اما باز هم با جان و دل در سکوت گوش م،ی شد گاهی مجی گقیشقا... گفتی گفت و پراکنده میم
از نارو زدن دوستش ...  اش حک شده بود از بدو تولدیشانی پي که انگار روي ای گفت از بدشانسرارسالنی امو

 ... شدنش از عالم و آدمدهیاز بر...  شدنشقیگفت و از تعل
 ... گشتی حرف ها دوباره به اَسما بر مي در آخر همه و
 که خودش را در نیاز ا...  خدا همراهش بودي شهی گفت که همی اش می احساس عذاب وجدان لعنتاز

 گری دانستند و خودش هم دی خدا همه او را مقصر مي شهی که همنیاز ا...  داندی خواهرش مقصر میبدبخت
 ...آموخته بود خودش را مقصر بداند انگار

آنقدر گفت تا احساس کرد راه ... آن قدر گفت تا سبک شد...  گفتن نداشتي برايزی چگری قدر گفت تا دآن
 ...شدهنفسش باز 

 ...! بودي مرگ هدی چگونگری هنوز هم ذهنش درگقی شقاو
 

 رارسالنی اميو باز هم نگاه حسرت زده ...شی شروع شد و خنده هاشیبابا گفتن ها...  زنگ خوردقی شقاتلفن
 ... به وقت بابا گفتن هاقی شد بر لبان خندان شقاخیم

 ي لبخند محو اَش او هم لبخنددنی کرد و با دی تالقرارسالنی تماس را که قطع کرد، نگاهش با نگاه امقیشقا
 ...زد
 ...دی رو دوست دارگهی همه هم دنی که انیبه ا...  تو و باباتيبه رابطه ...  شهی ممیبه ات حسود _

 ... تر شدقی عمقی شقالبخند
 ...!ی پدرت رو دوست داشته باشی تونیتو هم م _

 ... جمع شدرارسالنی املبخند
 ذره اش رو هم با گوشت و پوستت کی وقت چی که هیاونم در مورد موضوع...!م شعار نده کنیخواهش م _

 ...يحِس نکرد
 ... ها گرفته بودرقهوهی شدی افتاد که به هنگام خري ـگارـی پاکت سادی گرفت و به قی را از شقانگاهش

 ... ندادیتی اهمقی آتش زد و به نگاه متعجب شقاي ـگارـیس
 ...!ی ـگار بکشـی بودم سدهیند _
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 : کرد گفتی داد و به رو به رو نگاه می مرونی همان طور که دود را برارسالنیام
 ...! کشمی خونه هم به خاطر ستاره نميتو...! یعنی ترکم يتو _

 هوا از دست ی ـگار را بـیس... سرد شده اش را برداشتي رقهوهی شوانیل...  بلند شدشی از جاقیشقا
 ... سطل زباله کردي روانه وان،ی به همراه لرارسالنی نگاه متعجب اميو جلو... دی کشرونی برارسالنیام
 ...!ی بکشی تونی نم،ی با منرونی بی بعد هم وقتنیاز ا _
... ستی ني دانست چاره ای خواست اما می ـگار مـیدر آن لحظه بدجور دلش س...  کالفه شده بودرارسالنیام
 ... طور بهتر بودنیا... يآر... دی کشی ـگار مـی امشب را در خانه سدیشا
 ... بلند شدشی جااز
 ...گهی دمیبهتره بر _

 : گفتقی بودند که شقادهی رسنیبه ماش...  هم در سکوت راه رفتندي شانه به شانه دوباره
 ...! رم خونهیخودم م...  شمیمن مزاحمت نم _

 ... اراده در هم رفتی برارسالنی امي هااخم
 !؟... وقت شبنیا _

 ...دی خندقیشقا
 ... ندارهیاشکال...  رم خونهی وقت ها منیاکثرا هم _
 ... به کار برده بودقی اکثرا که شقاي از کلمه امدیخوشش ن... امدی خوشش نرارسالنیام

 : و مقطع گفتکوتاه
 ...!سوار شو...  رسونمتیم _

 ... شدندسوار
 ... متوقف شدقی شقاي بود که با صداچیی چرخاندن سوي آماده رارسالنی امدست

 ...! نبودینی بی که مي جورنی من و بابام هم ايرابطه  _
 ... متعحب شده بودقی شقای بار او بود که از شروع ناگهاننیا...  حرکت ماندی برارسالنی امدست

 ...سه سالم بود که بابام من و مامانم رو ترك کرد _
 ... حرفش وارد کردنی اول را با اشوك

 ... باردار شد و هر دوبار بچه هاش سقط شدنگهیمامانم بعد ازمن دو بار د... ق پسر بودبابام عاش _
 ... دادرونی را بنفسش
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 با من و مامانم احساس یول... شرکت نسبتا بزرگ داشتهی...  هم خوب بودشیوضع مال... بابام مهندس بود _
 ...رایعاشق سم...  بود که عاشق شدنیا...  کردی نمیخوشبخت

 دی شنی که مییحرف ها... قرار داده بودشی پاهاي برداشته بود و روچیی سوي دستش را از رورارسالنی امحاال
 داشته، فکر ی سختی زندگقی بود که شقادهی شني از دکتر علویوقت...  قابل باور بودری غشی برایبیبه طرز غر

 ...نه آن که...  اش است و بسی کرد منظور، وضع مالیم
 گفت هر یم...  گفت که انصافا خوشگل بودیم...  بوددهی رو درای بار که دنبال بابام رفته بود، سمهیمامانم  _

 پسر هی ست و وهی برای مهم نبود سمگهیاونقدر که د... دادی ممونشمی و انید... یچی دلش که هدنشی با ديمرد
 دل بابام رو رای گفت باالخره سمیم...  منخاطر به...  کرديمامانم صبور... هفت ساله از شوهر مرحومش داره

 ... کنهی زنه و باالخره بابام رهاش میم
 ... نگاه کردرارسالنیبه ام... دی کشیآه
 رای با ازدواج اون و سمای روز اومد و صاف و پوست کنده به اش گفت، هی گفت باالخره یمامانم م...! اما نکرد _

 گفت یم... به خاطر من... رهی وجه حاضر نبود طالق بگچیهم به همامانم ... رهی طالق بگایموافقت کنه و 
 ي که پس فردا به بچه اش بگن بچه نهی از اهترتحمل هوو ب...  بهتر از نبودنشه،ی اگه شده اسمیبودن پدر، حت

 ...طالق
 ... دهانش را قورت داد و به همراهش بغضش را همآب
 حق نداره اسم من و گهید...  مونهی شناسنامه اش مي اسمش تواما به پدرم گفت فقط... مامانم موافقت کرد _

 ی میاول ها، برامون خرج...  ازدواج کردرایبا سم... عشقشیِرفت پ... بابام هم قبول کرد... ارهیمامانم رو ب
 يدی کارگاه تولهی يتو... کار کردن خودش شروع کرد به... اما مامانم پوالشو پس فرستاد... فرستاد
 باعث نشد که بابام ازش دل نیاما ا... بچه دار نشدرای بود که سمی دونم، حکمت کار خدا چینم...پوشاك

 ...بکنه
 ... کرده بودسی را خشی که اشک گونه هایدر حال...  بر لبش نقش بستی تلخلبخند

 یی وقتاهی ادی مادمی...  کردی مي پدربهی پسر غرهی يبرا...  کنهي من پدري من که حاضر نشده بود برايبابا _
 رسوندم و به ام پول هم ی وقت ها هم میگاه... نتمی دنبالم که ببومدی شدم، بابام می ملیاز مدرسه که تعط

 کرد چرا بابام فی بودم که مامانم برام تعرییاراهنم...  گفتم که ناراحت نشهیاما من به مامانم نم... دادیم
 اومد دمِ مدرسه، ی وقتا می بعضی وقتگهید...  بدم اومد ازشگهیاز اون موقع د... کنهی نمیباهامون زندگ

 از معلم هام، یکی...  شدملونی بودم که عاشق وییسال آخر راهنما...ومدی نگهی دنکهیتا ا...  رفتمیباهاش نم
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همون موقع ها بود که من از ...  زدی آورد و برامون می بار به خاطر مراسم جشن مدرسه مندچ...  زدی ملونیو
 ی اول مفی رفتم ردی بزنه، من ملونی بود و قرار بود معلممون ویهر وقت که جشن...  خوشم اومدلونیو

 کنم و ی مدنش بود من چطور نگاه به ساز زدهی معلممون ديچند بار...  شدم به دست هاشی مرهینشستم و خ
 ... بدهادی تونه به ام یبه ام گفت اگر بخوام م... شمیمحو م

 ... اشک هاانی مدین روزها خند آيادآوری از قیشقا
اون هم به ام ...  رفتم خونه اشی روزا بعد از مدرسه میبعض... نایدو چشم ب! ؟... خوادی میکور از خدا چ _
 ادی روز از مامانم خواست بهی که بره نیقبل از ا...  منتقل شد به شهرستاننکهیتا ا...  دادی درس ملونیو

گفت نزاره ... به اش گفت چقدر عاشق سازم...  زدن رو دارملونیبه اش سفارش کرد که من استعداد و... مدرسه
 ...استعدادم حروم بشه

 ...دی خرلونی وهی ور اون ور برام نی سه ماه بعد بود که مامانم با قرض کردن از اقایدق
 ... عقب اشاره کردی صندلي رولونی وبه
 دستم و رمشی گی میوقت...  وقت نتونستم عوضش کنمچی شده، اما هیمی که قدنیبا ا.. . رولونی ونیهم _
دستام خودشون خود به خود ...  زنمی که مستمیانگار من ن... کنمی مامانم رو با تمام وجود حس مي زنم، بویم
 کنم، یز م و چشمام رو باشه ی قطعه تمام می شه که وقتی می فهمم چی وقت ها هم نمیلیخ...  زننیم

 ...سهیصورتم خ
 ... دادرونی را پر صدا بنفسش

 با یبعد هم قاچاق... شدی چدی که بابام خودش هم نفهميجور... دی کم کم دار و نداره بابام رو باال کشرایسم _
 ي اون جوررای که سمنیبعد از ا...  که توش بود و شرکتشيبابام موند و خونه ا...  خارج شدرانیپسرش از ا

...  ـگار دود کردنـی و سيمشـ ـروب خور  خونه بهي افته گوشه یم...  شهی زاره داغون میسرش رو کاله م
 ..ی بدهای دنهی مونه و یبابام م...  زننیدورِش م...  کننی سو استفاده متی هاشم از موقعکیشر

 و به دادش دیه مامانم فهم همون روزا بود، کيتو...  دهیدار و ندارش رو از دست م... ارمی رو درد نمسرت
 ...دی به دادش رسیاز نظر روح...  کمکش کنه، امایمامانم پول نداشت که از نطر مال...دیرس

 ... گرفتندی میشی پگریکدی از دنی باري براقی شقاي هااشک
 ی تونستي گفتم چطوریبه مامانم م... من حاضر نبودم ببخشمش... بابام بعد از سال ها برگشت به خونه _

! ؟... به اش گفتم چرا به خاطر منیوقت...  کردم فراموش کنمی به خاطر تو سعدم،ی گفت نبخشیم! ؟...یببخش
 اگه پول نداشته یحت... ي دارجای پدرت احتتی به حماشهی که تو همنی ايبرا...  که پدرتهنی ايگفت برا
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بابام خواست به ... رفتن شمال...  هم رفتن سفر که بانیتا ا...  که نیتا ا...  نبودیاما ته دل من هنوز راض...باشه
 ... وقت برنگشتچیاما مامانم ه... رفتن...  ماه عسلشون برنادی

 زدودن اشک ها و در آغـ ـوش ي برالشی به شدت با تمارارسالنی و امختی ری امان اشک می بقی شقاحاال
 ... کردی مقاومت مدنشیکش
 بابام رو ي هايهنوز اشک ها و زار... لچری ويرو... بابام اما برگشت. ..مامانم رفت... اتوبـ ـوسشون چپ کرد _
 ... خواست که ببخشتشی زد و ازش میزار م...  سر قبر مامانمادمهی

 ...دی پرسي گرفته اي با صدارارسالنیام
 !؟...يدیتو چطور بخش _

 ... اش نگاهش کردی با چشمان اشکقیشقا
 تونن ی چند روز اول ميبرا...  و خاله و عمه و لیفام...  شنی تر مکی ها به هم نزدبتی مصيآدما تو _

 ی مهی خواب گريشب ها که تو...  من موندم و بابامدمیبه خودم که اومدم د! ؟...یاما بعدش چ... باهات باشن
... رفت یقربون صدقه ام م...  کردی مناز موهامو...  اتاقي اومد توی ملچرشی با ود،ی شنیکردم، صدام رو که م

بابام فقط من رو داشت و من فقط ... دارماجی منم به اش احتدمید...  منم آب شدخیکم کم ...  دادی ممیدلدار
 ...بابام رو

 مگر چند سال قیشقا... را هضم کندی تلخي هاتی واقعنی توانست چنی اما هنوز نمرارسالنیام... دی خندقیشقا
 !؟... را تحمل کندیداشت که توانسته بود آن همه سخت

... می خونهیاز ...  که کرده باشه، بازم پدرمهيهر کار...  که باشهیهر ک...  که باشهیهر چ... نایگذشته از ا _
 ...االن عاشقشم... چی که هدنیبخش... دمیبخش! ؟... شد نبخشمیمگه م
 ... قرار دادرارسالنی دست امي را رودستش

 ...!هیباور کن شدن...  شهیباور کن م _
...  راقی دست شقاي دست خودش را و سرماي گرماافتی تازه درق،ی در تماس دستش با دست شقارارسالنیام

 ي اَسما، جلوي را در دست گرفت و مثل دست هاقی کوچک شقاي چه شد، که دست هادیخودش هم نفهم
 ...دهانش برد و ها کرد

 ...دو بار...  بارکی
از ... دیاز خودش ترس... دیترس...  نوجوانیو نه او پسرک...  اش، اَسما بودينارنه دختر ک...  به خودش آمد انگارو

 را از قی شقاياز آن که باالخره دست ببرد و اشک ها...  بگذرد، کنترلش را از دست بدهدشتری بیآن که اگر کم
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 گرم کردن بدن ي برااقی و اشتدنشیدر آغـ ـوش کش ياز آن که نتواند در برابر وسوسه ... صورتش پاك کند
 ...سرما زده اش، مقاومت کند

 ... کوچک جدا شدي از دست های به آرامشی هادست
 ...انداختی ني کناری به صندلی نگاهگرید

 ... از جعبه درآورد و به طرفش گرفتیدستمال
 ... طور بهتر بودنیا...  را روشن کردي زد و بخاراستارت

 ... داغی گُر گرفته و دستانی و صورتسی خی با چشمانقیشقا...  راه هر دو سکوت کرده بودنددر
 ...!قی شقاي زده خی دستان ي افکار گوناگون و گرماری درگی با ذهنرارسالنی امو

 به یدست...  شدرهی خنهی درب و داغانش در آي به چهره یوقت...  را رساند و برگشتقی شقایوقت...  شبآن
 چسب ها ي را از روقی شقاي زده خی دستان ي اما هنوز هم گرمادی بود شابیعج... دی چسب زخم ها کشيرو

 ... کردیاحساس م
 ... صورتش نشستي محو رويلبخند

اما دستش در ... فندك زد...  لبش قرار دادي گوشه ي ـگارـیس...  مبل نشستي خاموش روونیزی تلويجلو
 ... راه متوقف شدي مهین

 ...کرد پرت زی مي ـگار را روـیس...  را بستفندك
 ...! ـگار نکشدـی سگری بود دقرار
 کرد وارد ی زده صورتش را نگاه مرتی حی که با چشمانیبدون توجه به نگاه کنجکاو منش...  شرکت شدوارد

 داد و سرش را هی تکزی را به مشیآرنج ها...ی صندلي مبل پرت کرد و خودش را روي را روفشیک... اتاقش شد
 ... آوردر فرو کرد و با کف دست به سرش فشاشی را در موهاشیدست ها... به آرنج ها

 بانی گرشبی دی خوابی که به خاطر بي توانست از سر دردینم...  نداشتي ادهیو فا... سه بار... دوبار...  بارکی
 ...ابدی یی شده بود رهارشیگ

 ی بار به اَسما فکر مکی... ود بخوابدهر چه کرده بود نتوانسته ب...  دنده به آن دنده شده بودنی را از اشبی دتمام
 ی فکر مقی بار به شقاکیو ... شدی چه کارش کند و کالفه مدی دانست بای که نمي ناخواسته ايکرد و بچه 

 فکر کرد که به یبی غريبه وسوسه ...  کندرمش کرده بود گی که دستانش را گرفته بود و سعيکرد و لحظه ا
 یبه حس...  غلبه بر آن وسوسهي مبارزه اش برایو به سخت... قی در آغـ ـوش گرفتن شقايجانش افتاده بود برا
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 نداشته در ی حس خوبنی گاه چنچی داشت و به خودش اعتراف کرد که هقیفکر کرده بود که در کنار شقا
 ...عمرش

 ... زدی لبخند منیری آن حس شيادآوری با
 ی بود و دوباره کالفه مدهی که کشیی و دردهاشی و اشک ها افتادی مقی شقاي حرف هاادی بعد به ي الحظه

 ...شد
 که تا به حال حس نکرده شعار يزی گفته بود در مورد چقیاز آن که به شقا... دی کشی از خودش خجالت مو

 ... بوددهی که نکشیی های با آن سن کم اش، چه سختق،ی که شقایندهد، در صورت
 ...بچه و طالق گرفتن کرد و سقط ی باز به اَسما فکر مو
 دنده به آن دنده شدن ها آن نی اراده و از ای بي فکر کردن ها کالفه شدن ها و لبخند زدن هاي چرخه نی او

 ... ماندهداری صبح اتاق را روشن کرد، خودش هم باور نداشت تمام شب را بيدی سپی که وقتافتیقدر ادامه 
 ... باز نشدهي امان و گره های حاال او بود و سردرد بو

 ...بهزاد وارد شد...  گفتيدییبفرما...  تق تق در آمديصدا
 ... خشک شدشی بر جارارسالنی امي چهره دنی دبا
 ... شدهیچ...  خداای _
 ...یچیه _

 ... جلوتر آمدبهزاد
 !؟... شهی مي طورنی صورتش ایچیآدم با ه! ؟...یچیه _

 ... زده بودهی تکزی به مستادهی ارارسالنی امي رو به روحاال
 !؟...يدعوا کرد _
 :دی مقدمه پرسی سکوت، بیبعد از کم...  باز هم سکوت کردرارسالنیام
 !؟...ي رو دوست داري که شاديدی فهميتو چطور... بهزاد _

 ...رارسالنی ربط امی جا و بی سر بهزاد سبز شود از آن سوال بي مانده بود دو شاخ از شدت تعجب روکم
 ...نکنه... نکنه... نمیصبر کن بب _

 ...دی خندد،ی را که درارسالنی امسکوت
 ... هم بلهيدی خان توحرارسالنی که امنمی بیم... به به _
 ... زدشی با حرص صدارارسالنیام
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 ...بهزززاااد _
 ... باال بردمی تسلي را به نشانه شی دست هابهزاد

 انقدر اوضاع یعنی! ؟... شهی خانم مربوط میلی لنی هم به همي کتک کارنیحاال راستش رو بگو ا... باشه بابا _
... ينامزد... ي دوست پسـ ـري نکنه پاای...  روزگارهي باباش از اون قُلچماق هاای! ؟...داداش قلدر داره! ؟...خرابه

 ...يزیچ
 ... کالفه حرفش را قطع کردرارسالنیام
 !؟...ی گیچرا چرت و پرت م _
 شده ختهی ذهنش در هم ري توي که تمام گره هاشبیمثل د... دی کششی موهاي تویدست...  هم کالفه بودباز

 يبرا... دی رسی کرده بود و در هم و برهم به ذهنش می باز کردن گره ها هم همه را قاطي بار برانیبودند، ا
! ؟...يه دکتر چدیبهزاد پرس...  نهایدارد   دکتر خوب سراغد،ی ربط از بهزاد پرسی بیلی هم بود که دوباره خنیهم

 به قول دی برق از سه فاز بهزاد پرن،ی سقط جني دکتر خوب و مطمئن براکی گفت رارسالنی امیو وقت
 ...خودش

 به ي کشتم حاضر نبودینه به اون موقع که خودمو م! ؟... مگهي کار کردیچ! ؟...ری امی کنی نگرانم ميدار _
 ...ي شکمشو باال آوردي نه زدای ي دوسش داريدی نه به حاال که هنوز نفهم،ي دختر نگاه بندازهی

 ...دی مخش از برداشت بهزاد سوت کشرارسالنیام
 ...حرف دهنت رو بفهم! ؟... خودتي برای گی مي داریمعلوم هست چ _

 ... کردینی به سرعت عقب نشبهزاد
 بفهمم ی زنیف هم نمحر... ختتی از سر و رنیا... بابا نگران شدم آخه...  هستتمیریچه غ... یاوک... یاوک _
 دو تا خارج نشدم نیهنوز از شوك ا... ي رو دوست داري شاديدی فهمي چطوری پرسی هو مهیبعد ...  شدهیچ

 چندتا بچه پس انداختم که مجبور اال مگه من تا ح،یآخه آدم حساب! ؟...يری گی منی سقط جنيسراغ دکتر برا
 !؟...شده باشم دختره رو ببرم سقط کنه

 ماجراها بود، آن قدر نی خودش هم که در مرکز ايبرا...  کندی داد آن طور قاطی به بهزاد حق مرارسالنیام
 به ای فکر کند قیدر مورد احساسش به شقا... دانست به کدام فکر کندی با هم اتفاق افتاده بود که نمزیهمه چ

 گذشته ای!؟...نی سقط جني برا مطمئندکتر کی به فکر ای طالق باشد، ي خوب برالی وککیبه فکر ! ؟...اَسما
 رفت یمطمئن بود که م...  دانست نادر ساکت نخواهد نشستیم! ؟... آن ها نگران واکنش نادر باشدياز همه 

 ... کردی متیو از او شکا
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 ...! خوامی خوبم ملی وکهیتازه  _
 ... کلمه هنگ کرده بودیِ واقعي به معنابهزاد

 ... ادامه دادرارسالنی امو
 ... طالقيبرا _

 ... بهزاد گشاد شدچشمان
 !؟..ي طالقش بدي خوای که حاال مشی گرفتیکِ _

 ... برداشتزی مي از روي و کاغذخودکار
 ... نرهادمی سمیبزار سفارشاتو بنو... نداره داداشدهی فاي طورنیا _
 ي جودي برایقلب..  قلب هم اضافه کندکی ش،ی سفارش هاستی به لدی خواست بگوی دلش مرارسالنیام

 ...اَبوتش
 شد که خودکار را از دست نیا...  بهزاد را نداشتي هایاصال تحمل لودگ...  نداشتی روز واقعا احوال خوبآن

 : گفتانهی و محکم و عامدی کشرونیبهزاد ب
 ...رونی کنم برو بیخواهش م _

 سوال ای دنکی خودکار را رها کرد و با ست،ی وجه مساعد نچی به هرارسالنی بود حال و روز امدهی که فهمبهزاد
 ...در ذهنش، به طرف در به راه افتاد

 ...رارسالنی بود که برگشت به طرف امدهی به در رسبایتقر
دکتر مطمئن هم، با ... کنمدای تونم برات پی رو ملیوک... اما... ي خوای می چي رو برانای دونم ایمن که نم _
 ... کنمیبرات پرس و جو م...  اما باشهاده،افتی که تا حاال سر و کارم ننیا

 ... زديلبخند
 ...ی مونیمثل داداش نداشته ام م... گهی کار کنم دیچ _
 که چرا دیو خودش هم نفهم... اما نگفت،ی تو هم مثل برادر نداشته ام هستدی خواست بگوی دلش مرارسالنیام
 ... نتوانست لبخند بهزاد را پاسخ دهدیحت
 ...در ضمن _
 ... نگاهش کردرارسالنیام
 همون ي برات به اندازه ای دني جاجی هینی بی که مياونقدر... ی کنی احساس آرامش م،ی باهاشیاگه وقت _
اگه دلت گرفت و ... ي تا جهنمم بری حتي باهاش حاضرینیاگه بب...ستی کنار اون، آرامش بخش ني ذره جاهی
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 خواست ی و دلت مي اون افتادادی به ر نفنی و بازم اولياگه خوشحال شد... ي اون افتادادی نفر به نی اوليدید
 پاتو از د،ی ایی که با هم تنهای وقتی به احترامش حتی که بتونیاگه اونقدر براش حرمت قائل باش... کنارت باشه

 ...ی شی و با اشک هاش کالفه مي خندیاگه با خنده هاش م... ی درازتر نکنمتیگل
 ...!یعاشق... د برو برگریب

 برو یآن طور که بهزاد گفته بود، او ب... نگاهش را به سقف دوخت... تخـ ـت انداختي را با لباس روخودش
! ؟... که درآورده بود، باالخره شده بودیی هاي ها و غُد بازيبعد از آن همه خوددار... برگرد عاشق شده بود

 ...دیخند
و خدا ... شرکت مانده بودندي توشتریآن روز را ب... ساعت شش بعد از ظهر بود...  اش نگاه کردی ساعت مچبه

 گشت صورت ی که برمی تا وقتدی رفت و شای را به خارج از تهران مي چند روزي کاري برايرا شکر دکتر علو
 ... شدی هم بهتر مرارسالنیام
آن چند روز را به شدت از ستاره غافل شده بود، اما ... ت باال رفي راست به طبقه کی شرکت که آمده بود، از

 ... آمد و وارد آپارتمان خودش شدنیی در را باز نکرد و ناچار از پله ها پایهر چقدر در زده بود، کس
 باز هم آموزشگاه ندی و ببردی خواست تماس بگیدلش م...  توقف کردقی اسم شقايرو...  اش را برداشتیگوش
 برود یی دانست که قطعا به دنبالش خواهد رفت و اجازه نخواهد داد آن وقت شب تنهایود ماگر ب! ؟...است
 ...تماس برقرار شد... شماره را گرفت... خانه

 ...سالم _
 ي کلمه کی که با همان یآرامش...  قرص آرام بخشکیمثل ...  آوردی آرامش مرارسالنی امي برازشی چهمه

 ... دوست داشتبی را عجختیسالم در جانش ر
 !؟...یخوب... سالم _
 !؟...يبهتر! ؟...يتو چطور... ممنون _
 ...دی خندرارسالنیام
 ...ستمیبد ن... ياِ _

 خوب تر ی کند از هر خوبی از بد هم بدتر است روزگارش اما حاال که با او صحبت مدی خواست بگوی مدلش
 ... اکتفا کردستمیاما نگفت و به همان بد ن...است

 ...اِ...گم یم _
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اما ...  کندی بپرسد کجاست و چه ملی دلی و باوردی سر دربقی خواست از چند و چون کار شقای اول بود که مبار
 !؟... دارد چهی گفت به تو چه ربطی آمد و میاگر بدش م

 :دی و پرسدی شدنش را بر جان خرخی ي سنگ روسکی حال رنی ابا
 !؟...یآموزشگاه _
 !؟...ی داشتيکار! ؟...ورچط... خونه ام... نه _
 ... دستپاچه شدقی با چطور گفتن شقای کمرارسالنیام
 ...دمی پرسي طورنیهم... نه... نه _

 : اضافه کرددی تردی هم با کمبعد
 ...ي هر روز کالس داریفکر کردم گفت _
 ... رم که به درسام برسمی نمياما به خاطر امتحانام، چند روز... آره _
 ...آهان _
 ... دادرونیتماس که قطع شد نفسش را ب...  کردی چطور سر و تهِ حرف زدنش را آورد و خداحافظدی نفهمگرید
تو ...  هجده نوزده سالهي و هشت، نُه ساله و او دخترستی بيمرد... تو... رارسالنی امي کرده اي خود چه فکربا
 ... و اوي مرد زن مرده اکی

 !؟...ی در موردش فکر کنی دهی به خودت اجازه می حتچطور
 یاما دل کار خودش را م! ؟....مگر عقلش از اول آن قدر مقاومت نکرده بود! ؟... دل که دست خودش نبوداما

 ... رودی بخواهد برود، میوقت...کرد انگار
 او  هم بهقینکند به اشتباه فکر کند شقا! ؟...نکند دوباره اشتباه کند! ؟... به او داشتی چه حسقی شقااصال

 !؟...عالقه دارد
 !؟... ترحم بود چهي از روقی شقاي تمام کارهااگر
 ... نداشتازی نی وقت به ترحم کسچیاو ه... نه...  فکر ، فکش از شدت خشم منقبض شدنی ااز

 که باشد و نی اش نباشد، تا ای در زندگیقی دهد اصال شقای محی نداشته باشد، ترجي به او عالقه اقی شقااگر
 ...نسبت به او ترحم خرج کند

 تخـ ـت به خواب يچراغ اتاق روشن بود و او با همان لباس ها رو... دی اش از خواب پری زنگ گوشي صدابا
 آورد ی کرد به خاطر نمیهرچه فکر م..  شب بودازدهیساعت ...  اش انداختی به ساعت مچینگاه... رفته بود

 ...چطور به خواب رفته
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 یدلش گواه...  نداشتی دانست چرا، اما، احساس خوبینم... ختی در دلش فرو ريزی اَسما، چي شماره ندی دبا
 ... دادی نمیخوب
 !؟...بله _

 ی احساس کرد دل و روده اش به هم می از شدت نگرانرارسالنی و امدیچی پی هق هق اََسما در گوشيصدا
 ...خورد

 !؟... شدهیچ _
 : کلمه گفتکی تنها هی آن طرف خط با گريصدا

 ...!داداش _
 ...دی با آن داداش گفتن لرزرارسالنی امدل
 ...یتو که منو کُشت! ؟... شدهیچ! ؟...جانم _

 ... گفتهی دوباره با گرصدا
 ...نجای اایب _
 ...ستادی اهی از ثاني در کسررارسالنیام
 ... آمیاالن م... زمیچشم عز _

 : گفتهیدا با گرو بعد دوباره همان ص... سکوت بودیکم
 ... نادريخونه ... خودمي خونه ایب... باغ نه _

 ... ناخودآگاه باال رفترارسالنی اميصدا
 !؟...يمگه قرار نبود برنگرد! ؟... اونجای رفتی چيتو برا! ؟...کجا! ؟...یچ_
 ... اسما شدت گرفتي هیگر
 ...ایزود ب...  داداشایفقط ب _
 ... اش را برداشت و به راه افتادچیی چطور تماس را قطع کرد و سودی نفهمرارسالنیام

 ... به پرواز درآمدنی زد و ماشاستارت
 ي روزدی آدرسش را از منصوره خانم گرفته بود تا شای اول عروسي که همان روزهاي راه، در راه خانه ادر

 منصوره خانم که يصدا... ماس گرفت اش را برداشت و با خانه تیباالخره برود و به خواهرش سر بزند، گوش
 ...کرد  ناخودآگاه گوش فلک را کَررارسالنی امي و الو گفت، صدادیچی پیدر گوش

 !؟...زی همه چی اون بيمگه من نگفته بودم اَسما فعال حق نداره برگرده به خونه  _
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 ...ریام _
 ... باالتر رفترارسالنی اميصدا

 !؟... نگفتمایگفتم  _
 ... باال رفتشی شد و صدای خانم هم عصبمنصوره

 یلیخ! ؟...ی طلبکارم هست،ي پسر مردم و لت و پار کردي زدیرفت...  برهی من باال ميصداشو برا...خُبه...خُبه _
 ی وقتیاگه بدون...  جانی نادر و حاج سماوات اومدن ايبعد از ظهر...  نکردنتی کردن که ازت شکایمردونگ

 ي زدی که کارد میحاج! ؟...میدیکش  چقدر خجالتي لت و پار کردي پسره رو اون جوري تو زدمیدیفهم
 بار کنترلش رو از دست داده و دست هی کرد که ی هم معذرت خواهیتازه نادر طفلک کل...  اومدیخونش در نم

 ... رفت شد که اَسما هم کوتاه اومد و باهاشنیا... تکرار نشهگهیقول داد د...  اَسما بلند کردهيرو
 ... ناخودآگاه دوباره اوج گرفترارسالنی اميصدا

 ... رفتدینگ...  برهمشی فرستاددیبگ!؟... اَسما باهاش برهدیگذاشت _
مخصوصا حاال که ...  گشتی برمدیبا...  اشی که رفت سر خونه و زندگنهیمهم ا...  کنه حاالی میچه فرق _
 ...هی يپا
 ... کالفه حرفش را قطع کردرارسالنیام
 فراموش گهید... اری اسم منو نگهی بشه، دشیزیاگه چ...  مو از سر اَسما کم نشههی که دی دعا کندیبر... مامان _

 ...فکر کن من مردم...  بودهیرارسالنیکن ام
 ... پدال فشار دادي روشتری را بشیپا...  پرت کردي کناری صندلي را روی را قطع کرد و گوشتماس

 
 یی لب ناسزاهاری فشرد و گه گاه زی بوق ميدستش را رو...  زدیچراغ م... دی کشی میی ها النی ماشنی باز

 ي شد و حرص اش را روی دور فرمان محکم مشی دست هاد،ی شنی اَسما را که ميناله ها...  گفتیهم م
 یمو خودش هم ن... شد تمام... میکینزد... می رسی گفت االن میو تنها م...  کردی می خالشیانگشت ها

 ... رسدی رود نمی آن قدر کِش آمده که هرچه ممارستانی چرا راه بدیفهم
 ...دی اما رسباالخره

 بود بغـ ـل زد و چاندهی پیی پتويبدون آن که منتظر برانکار شود، خودش اَسما را که تو...  را متوقف کردنیماش
 ...دی را قفل کرده و نکرده به طرف اورژانس دونی ماشيدرها
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 دیتازه آن وقت انگار فهم...  را دور کردندرارسالنی و امدندی پرده را کشیوقت...  سر اَسما آمدي دکتر باالیوقت
 ... دادهی راهرو تکواریسرش را به د... چه شده

 از خانه خارج شی صحبت کرده بود، نگهبان گفت نادر دو ساعت پی بود و با نگهباندهی به مجتمع رسیوقت
 اول با واحد مورد نظر دینگهبان گفت با...  شده بودشتری دل شوره اش برارسالنیام...  نهاما خانم اش... شده

 از آن شتری برارسالنی داد و امی نمرا  جواب تلفنی را اطالع بدهد، اما کسرارسالنی و آمدن امردیتماس بگ
 ... بوددهینتوانسته بود تحمل کند و به طرف آسانسور دو

 از حال رفته بای که اَسما کنار در تقردی وارد آپارتمان شد و دیوقت....  باز آپارتمان مواجه شدمهی با درب نیوقت
 ... بر سرش آوار شدایدن... است

 ... سست شدشی تر که آمد، پاهانییو پا...  ـنه اشـیس... دشیبازوان سف...  و کبود بودی و صورت اَسما زخمسر
 ردش را تا اتاق خواب اورد،ی بیی تا پتودی به طرف اتاق خواب دوی وقت کهیخون...  اَسما خون آلود بودلباس

 ...دی دی ها مکی سراميرو
 ياتورینی مي تخـ ـت را برداشته بود و سرش را بلند کرد تا از اتاق خارج شود، چشمش به تابلوي روي پتویوقت

 ... ببلعد دهان باز کند و او رانی خواست زمی تخـ ـت که افتاد، دلش ميرو به رو
 ... کوچکش مراقبت کندی تابلو از آبجي نتوانسته بود مثل پسرك تواو

 ... به درد آمدرارسالنیدل ام...  بچه اش را صدا زده بودیوقت...  بود و او ناله کرددهیچی اَسما را در پتو پیوقت
و در ... دینسبتش را پرس...  دوخترارسالنینگاهش را به نگاه مضطرب ام...  بعد دکتر از اتاق خارج شدیساعت

 یوضع عموم...  شکم و رحم وارد آمده، سقط شده استي هی که بر ناحيدی شديآخر گفت بچه در اثر ضربه 
 ...نانی اطمي شد برای مي تا فردا بستردیاَسما خوب بود اما با

 ي برایبه دنبال راه که خودش همه اش ی از دست رفتن کودکي کرد که برای خودش هم باور نمرارسالنیام
... ی هم شرمندگدیشا...  کردی احساس عذاب وجدان مدیشا...  آمدی ولد،یای بردنش بود دلش به درد بنیاز ب

 ... خواست بکشدش، خود مرده بودی که او ميبچه ا
ش  از آن عذابشتری خانه بي شماره دنی اش را خاموش کرد تا دی گوشرارسالنیام...  شدي در بخش بستراَسما
 ...ندهد
 و نـ ـوازشش دیدستش را بر گونه اش کش...  تخـ ـت نشستيکنارش رو...  بوددهیاَسما خـ ـواب... اتاق شدوارد
 ... کردي لب ناله اریز...  اَسما تکان خورديپلک ها... کرد

 ... را نـ ـوازش کردشی موهارارسالنیام
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 ...ریام _
 ... لرزان جواب دادیی با صدارارسالنیام
 ...جانِ دلم _

 ...دی پرسفی ضعيصدا
 !؟...مرد... بچه ام _
 ...دی باالتر کشی اَسما را کمي رويپتو...  کرد بغض اش را فرو دهدی سعرارسالنیام
 ...بخواب... ششش _
 ...داداش _
 !؟...جونم _

 ... شدسی اَسما خي هاپلک
 !؟...ی کنیبغـ ـلم م _

 تخـ ـت دراز يآرام کنار اَسما رو... ر آن شب فشرده شد ددی بار شانی هزارمي برارارسالنی امدل
 ... دادهی ـنه اش تکـیو سرش را به س...  حـ ـلقه کردشیدستش را دور شانه ها...دیکش
 !؟... چقدر دوسِش داشتمی دونیم _
 ...دی گوی اَسما چه مدینفهم...  شدجی آن گکی رارسالنیام
 !؟... رویک _
 ...دخترمو _
 : لرزان گفتیی با صدارارسالنیام
 !؟... دخترهی دونستیاز کجا م _
 ...هر ساعت... هر روز...  زدمیباهاش حرف م...  کردمیحِسش م _
 ... به خودش فشردششتری برارسالنیام
 !؟...مگه به ات مسکن نزدن... ی بخوابدیاالن فقط با... زمیعز _

 ... اَسما شدت گرفتي هااشک
 ...نه تونه منو بخوابویمسکن نم _

 ... زدودی صورت خواهر مي اشک ها را از رورارسالن،ی امانگشتان
 ...ریام _
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 !؟...جانم _
 ...از قاتل بچه ام... ریطالق منو از اون قاتل بگ! ؟...يری گیطالق منو م _
 ... فرو دادی بغض اش را با آب دهانش به سخترارسالنیام
 ...رمی گیم _
 ...ردی گیجان نادر را هم م... چیطالق که ه...  در دلش ادامه دادو
 ...داداش _
 ...جونِ داداش _
 ... تونمینم... اما...  خواد بخوابمیدلم م _
 ... کنمی برات میهر کار که بگ! ؟... کار کنمیبگو برات چ _
 !؟...يهر کار _
 ... دلمزیتو جون بخواه عز... يهر کار _
 ... رو برام بخونایپر _
 کوچک تر یوقت...  قبل تر هایلیخ...  که قبل ترهایهمان... ایشعر پر... رارسالنی خواست از امی ميزی چه چو

 گفته بود رارسالنیبه ام...  در دست آمده بود تهِ باغی با کتابي روز هدکی...  بودشدهی بار شننی اوليبودند برا
 کرده بود به خواندن شعر و شروع...  او بخوانديبرا  خواهدیگفت م... از معلمش... گرفتهزهی کتاب شعر جاکی

 کلمه کی رارسالنی خواند و نه امی چه مدی فهمینه خودش م...  خواندیهمه اش را هم غلط غلوط م...ایپر
 کدام حاضر نبودند چی داد و هی هم لجوجانه گوش مرارسالنی خواند و امیاما او مصرانه م... دی فهمیاش را م

 ... فهمندی کنند که نماعتراف و...اورندیکم ب
آن کتاب ...  نکرده استهی هدي کتاب را معلم مدرسه به هدنی بود که ادهی اش فهمی با تمام بچگرارسالنیام
 ... دخترك نه،ده سالهکی ينه برا...  بودي از سنِ هدشتری بیلی خيبرا
 یعر بخواند حت شرارسالنی امي خواست برای آمد تهِ باغ و به اصرار می با کتابش مي آن به بعد ظهرها هداز

 ستی نيازی دانست که به اصرار نیو نم... دی فهمی خواند نمی را که مییزهای کلمه از چکیاگر خودش هم 
 ید،نمی شنی را هم که ميازهی کلمه از چکی اگر ی داد، حتی در هر صورت گوش مرارسالنیچرا که ام

 ...!دیفهم
 آن قدر گوش داده بودش، که رارسالنی آن قدر خوانده بودش و امي بود که هدای سر سبد شعرها، همان پرگُل

 ...حفظ شان شده بود
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 ي هر که به جایعنی...  آن وقت ها دوستش داشتي کرد، مطمئن بود که هدی که به آن روزها فکر محاال
 ماند يده  زني کاش هديا! ؟...اما چرا سرنوشت شان آن طور شد...  کردی فکر را منی بود هم، همرارسالنیام

 ی را مای شعر پررارسالنی امي که براا آن روزهایکه آ... دادیتنها جوابش را م...  گفت چرایتنها م... گفتیو م
...  خواندی شعر مشیاگر آن روزها او را دوست نداشت، چرا برا! ؟...اگر نداشته، چرا!؟... نهایخواند دوستش داشته 

 شی آواز بخواند و بعدش کتک ها را هم بخورد و فردارارسالنیم اي تولدش حاضر بود براي هی هديچرا برا
 ...!دیارز یم... الی خی بدیبگو
 !؟...دی ارزی نمشی بعدترها براچرا
 بود، همان یرستانی دبي هدیوقت...  دانشگاه قبول شدرارسالنی امیوقت...  سال بعدش که بزرگتر شدندچند

 ... گفترارسالنی کتاب را به اميوقت ها بود که اصل ماجرا
...  شدندی کتاب فروشکی که باهم وارد دی را دیدختر و پسر جوان... گشت ی روز از مدرسه برمکی بود که گفته

 آرزو داشت شهی همي که هدیی هاکیاز همان جور ش... کی هم شیلی بود و خبای زیلی گفت دختر خی ميهد
 ...يو امروز ر و صورت آراسته از او نداشت با آن سیو پسر هم دست کم... آن طور باشد

 که دید...  شدی خودش هم نفهمد چطور شد که به دنبال شان وارد کتاب فروشي ها باعث شد که هدهمان
بعدش ...  پسري را خواند براای از پری صفحه اش را باز کرد و چند خطکی...دختر کتاب شاملو را برداشت

و پسر ...  خواندهی مشیگفته بود هر شب پدرش برا...  شعر بوده استنی عاشق ایگفت که از بچگ... دیخند
بعد هر ...  خواهد خواندشی بود و گفته بود که بعد از ازدوج شان او هر شب برادهی خرشیهمان جا کتاب را برا

 ... بودند و دست هم را گرفته بودنددهیدو خند
 ...دشانی دی و مدی کشیها سرك م از قفسه یکی کدام حواس شان به او نبود که از پشت چیه

 کیاگر بخواهد بعدها همان طور ش...  گفته بود از همان روز فکر کرده بود اگر بخواهد مثل آن دختر باشديهد
 ... از آن کتاب ها را داشته باشدیکی دیحتما با...  شودبایو اراسته و ز

 ...د بودهی مثلش را خریکی طور بود که چند روز بعدش رفته بود نی او
 یهمان وقت ها که کودک...  بردی شب ها که اَسما خوابش نمیلیخ...  آن شعر را از بر بودگری درارسالنیام
 شی و برادی کشی مشی موهاي پانزده سال، دست تورارسالنیهمان وقت ها که ده سالش بود ام... نبودشیب
 ... کوچکش بخوابدی خواند تا آبجیم

 زیو حاال اَسما چه چ...  کرده بود از ذهنش پاکش کندیاصال سع...  وقتچیه...  نخواندشگری بعد ها داما
 ... مانده باشدادشی دانست که ی مدیاصال بع...  خواست از اوی میسخت
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 !؟...ی خونیم _
 را فرو نشیبغض سنگ...  ذهنش نقش بستي شعر توي بود که اول هابی اَسما به خودش آمد و عجي صدابا

 ...داد
 ... اَسما را از سر گرفتيا ـوازش موهنـ
 ...شروع کرد به خواندن... گرفته... دردمند...  لرزانییبا صدا...  پر از بغضیی صدابا
 
  نبودیکی بود یکی"
  گنبد کبودریز

  نشسه بودي ـت و عور تنگ غروب سه تا پرلخـ
 ای کردن پری مهی و زار گرزار

 ای کردن پری مهی باهار گري ابرامث
  شون قد کمون رنگ شبسیگ
  کمون بلن تركاز
  تركی شبق مشکاز

 ری اسي تو افق شهر غالماروبروشون
 ری قلعه افسانه پای شون سرد و سپشت

  اومدی مری زنجي صدانگیری جنگیری افق جاز
 "... اومدی مری برج شبگي عقب از تواز
 
 

 ... بود انگاریفراموش نشدن شعر نیا...  بستی در ذهنش نقش مي خواند، خط بعدی خط را که مهر
 
 گشنه تونه؟! ایپر -  "
 تشنه تونه؟! ایپر
 ن؟یخسته شد! ایپر

 ن؟ی پر شسه شدمرغ
  توني هاي هانی اهیچ
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 "  تون؟ي واي تون واهیگر
 ای پرکردنی مهی نگفتن، زار و زار گریچی هایپر

 "ای کردن پری مهی باهار گري ابرامث
 وارد اتاق ی رساندند، وقتمارستانی خودشان را به بشانی و منصوره خانم نگران و پری حاجی صبح وقتفردا

 دوخت یاما قبل از خروج نگاه پر از تاسفش را به حاج...  از اتاق خارج شدی حرفچی بدون هرارسالنیام... شدند
 ...دی دزدا نگاهش ری که حاجدیو ند... هم نگاهش را گرفتهی از ثانيو در کسر

 خواست هر طور شده یو م...  داد اَسما به باغ برگرددی نمتی وجه رضاچی به هرارسالنیام...  بودصی ترخوقت
اما ...  دادی نمتی رضارارسالنی کرد، امیهر چه هم منصوره خانم اصرار م... اَسما را با خودش به خانه ببرد

 ی از صبح تا عصر، گاهرارسالنی دارد و امماری تو  به مراقبتازی در آخر، منصوره خانم گفت که اَسما حاال نیوقت
 از کارها کمک حال اَسما یلی توانست در خی ها گذشته، او نمنی ايو از همه ... ستیاوقات هم تا شب خانه ن

هر وقت هم بتواند ... ردی گیاما گفت هر روز تماس م... داد اَسما به باغ برگرددتی اجبارا رضارارسالنیام...! باشد
 ...زند یسر م

 باشد که ي بارنی آخردی نادر کند، شاشکشی اَسما را پگری اتمام حجت کرد و گفت اگر بار دیدر آخر هم با حاج
 ..ندی بیدخترش را زنده م

 ... رفتو
 ي دو هفته ایکیشاگردش گفت ... افتیاما نادر را در آن جا ن... به طرف بازار راند...  آمدرونی که بمارستانی باز
 ...دی آینم
 را شیخط و نشان ها...  را کردشیدهای تهدرارسالنیام... نادر آن جا هم نبود اما...  سماوات ها رفتي خانه به

 تیگفت که از او شکا... به سماوات بزرگ گفت تا به گوش نادر برساند که او قاتل فرزندش است... دیکش
آن هم تا قِران ...  اش را همهیمهر ...ردی گیطالق خواهرش را م...  نشاندشی ماهیبه خاك س... خواهد کرد

 ...دهای دست حرف ها و تهدنیو از ا... نشاندشی ماهیو به خاك س...آخرش را
 لی بعد در دفتر وکیلحظات...  را گرفتلیبا بهزاد تماس گرفت و سراغ وک... به شرکت نرفت گری روز دآن

 ... نشسته بود
 گفته بود طالق گرفتن اَسما، با توجه به لیآن طور که وک...  داشتي آمد، حس بهتررونی که بلی دفتر وکاز

 را سقط نشی وارده، جني کند اَسما در اثر کتک هادیی که تای قانونی پزشکی که گرفته بود و گواهیطول درمان
 ... نخواهد بودیکرده، کار سخت
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 ... را به او بسپاردزی گفته بود همه چرارسالنی امبه
...  دِق کندی آن که دوست داشت نادر حسابي خواست برایم... خواستی اَسما را هم مي هیهر اما مرارسالنیام

 ی میمی تعداد سکه پول عظنی دانست ایم...  تولدخیسکه به تعداد تار...  بودنی اَسما خدا را شکر سنگي هیمهر
 کند، باز هم نادر جانش در يد را قسط بنهیمهر  اگر دادگاهیشود و نادر هر چه قدر هم که پول داشته باشد، حت

باالخره ...  خالص شودی خواست نادر به آن راحتیو او اصال دلش نم... آن که آن همه سکه بدهدي برادی آیم
 ... کند تا بتواند اَسما را طالق بدهدی جان می کمدیبا
 ... آمدرونی سپرد و بلی تمام کارها را به وکرارسالنیام...  گفت تمام تالشش را خواهد کردلی وکو

 خواهرش سقط يچرا که بچه ...  احساسنیو شرمزده بود از ا... کردی می احساس سبکی خانه که آمد کمبه
 نادر بوده ي فکر کند که آن بچه، بچه نی کرد به ای می داد سعی که وجدانش عذابش میوقت...! شده بود و او

 ...ص شود آنکه از آن عذاب وجدان خالي بود برایو همان کاف... و بس
 آمد و به خاطر ی بچه اش، دوباره دلش به درد مي براشی افتاد و ناله های اَسما مادی به ی بعد اما وقتیلحظات

 ... گرفتی اش، دوباره عذاب وجدان میاحساس سبک
 ... دو حس مدام در حال کشمکش بودند و جدالنی او

...  به ساعت انداختی آمد، نگاهیا باال م که از پله هیی پاهاي و بعد صدادی درب مجتمع را که شنيصدا
ستاره را ...  به پاگرد انداختی نگاهی چشمي و از توستادی بلند شد، پشت در اشیاز جا... ساعت دوازده ظهر بود

 پوران خانم بود یشگی همي از سفارش هاهم نی دانست ایم... دی آی و آرام باال میکی یکی که پله ها را دید
 وقت ها خراب بود و از شتریچرا که آسانسور ب...  برودنیی کرد ستاره پله ها را آرام باال و پای مدی تاکشهیکه هم

 حیو او از ترس حالش خراب شد، پوران خانم ترج...ستادی آسانسور بود و آسانسور اي بار ستاره توکی که یوقت
 ... برودنیی پله ها باال و پااز  داد ستارهیم

 نگاهش را گرفت و در ی حوطلگی به در کرد و با بینگاه...  توقف کردارسالنری درب واحد امي جلوستاره
 ... شروع کرد به باال رفتن از پله هادی کوبی منی زمي را بر روشی که پاهایحال
 .... تعلل نکرد و در را باز کردگری درارسالنیام

 ... برگشترارسالنیبه طرف ام... ستادی اشی در، بر جاي صدادنی با شنستاره
 که تهِ ي ای نگاه ناباور ستاره و خوشدنی برد از دی لذت مرارسالنیام...  گرد شده نگاهش کردی چشمانبا

 ... بوددایچشمانش هو
 ...خانم کوچولو... سالم _
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 دلخور است، دهانش را ی در چند روز گذشته حسابرارسالنی امی توجهی آمده بود از بادشی که انگار تازه ستاره
 ... را درهم کردشیاخم ها...  رفت به خنده باز شود، بستیکه م

 ...سالم _
 ... شروع کرد به باال رفتنشی پاهادنیو دوباره با کوب... را برگرداندشیرو
 !؟...کجا...  خانميآها _

 ... ندادیتی اهمستاره
 !؟...ي خوای داغ نمری با شکی کیعنی _

 ...اما برنگشت... ستادی استاره
 ... ادامه دادرارسالنی امو
 ...!ی شکالتکیتازه اونم ک _

 ... هنوز هم به طرفش برنگشته بودستاره
 ،یراست... کال تا شب خونه ام...  رمیدانشگاه هم نم... آخه من امروز سرکار نرفتم...  شدفیپس ح... خب _

 ... هستخچالی ي هم تویبستن
 ... کرد خنده اش را قورت دهدی می سعرارسالنیام...  در هم بودشیاما هنوز اخم ها... دی آرام چرخستاره

 ...برو خونه اتون...  ندارهدهی اخمالو فاي افهیبا ق... نه _
 ... از پله ها و خودش را به داخل خانه انداختدی تا به داخل خانه برگردد که ستاره دودی چرخو
 ... ستاره،آرام تردی باز هم تا نوك زبانش آمد که بگورارسالنیام
 ...ستاره _
 ..دی حرفش را خورد و او هم خندي و کوچکش، ادامه دهی صورت رنگ پري خندان ستاره روي لب هادنی با دو
 روند حکم ی که به سفر مىیواسه آن ها: ستی جور نکیهمه ى مردم ستاره دارند اما همه ى ستاره ها  - "

براى بعضى که اهل دانشند هر ستاره .  سوسوزن اندىِی مشت روشناکی فقط گریراهنما را دارند واسه بعضى د
فقط .  و خاموشنددهی به کام کشبان ستاره ها همه شان زنیاما ا. واسه آن باباى تاجر طال بود.  معما استکی

 . ستاره اى خواهى داشت که تنابنده اى مِثلش را نداردکىیتو 
 ى؟ی خواهى بگویچى م -
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خب، پس هر شب که به ...  خندم؟ی از آنها مکىی ي که من تونیم؟ نه ا از ستاره هاکىی که من تو نینه ا -
 خواهى يپس تو ستاره ا.  خندندی خواهد بود که همه ى ستاره ها منی مثل اتی کنى برایآسمان نگاه م

 !داشت که بلد است بخندد
 .دی باز خندو
 با من ىیاز آشنا) گری کند دیم دای جورى تسال پکی زاد یخب باالخره آدم( کرد دایو خاطرت که تسال پ -

 خواهد با من بخندى و پاره اى وقت هام ی مانى و دلت می من باقى مشگىیدوست هم.  شوىیخوشحال م
 خندى ی کنى و می نگاه مآسمان  تو بهنندی بی منکهیدوستانت از ا...  کنىی پنجره ى اتاقت را وا محیواسه تفر

و آنوقت آنها !  اندازندی مرا خنده مشهیآره، ستاره ها هم: ىی گوی کنند آن وقت تو به شان میحسابى تعجب م
 ". شود که تو پاك عقلت را از دست داده اىی شان منیقی

 ...ارسالن _
 داده بود هی تکنی بود آرنج ها را به زمدهی شکم دراز کشي کتاب را بست و به ستاره نگاه کرد که رورارسالنیام

 ... آمدی منیی رفت و پای و به نوبت باال میکی یکی ش،یهاپا...  دست هايو صورتش را به رو
 !؟...بله _

 ... به خودش گرفتي متفکري چهره ستاره
 !؟...برم اونجا...  جا رفتمنی ستاره دارم که اگه از اهی آسمون يمنم تو _

 ... به درد آمدرارسالنی امدل
 !؟...ي بریی گفته تو قراره جایک _

 ... نشستشی بر جاستاره
...  دونم زشتهیم...  کردرونی منو بنهیدکتر بعد از معا... میبا مامان و بابام رفت...  دکترمی آخر که رفتيدفعه  _
گفت ...  بدهیلی ختشیدکتر گفت وضع...ستادمی اما اسم،ی از پشت در گوش وایواشکی که هی دونم کار بدیم
هر لحظه ممکنه قلبش ... ندهی چند ماه آي نشه توادیگفت اگه مورد مناسب پ...  به اش باشهدی حواستون بایلیخ
 ...ستهیبا

 ... ـنه حبس شدـی در سرارسالنی امنفس
 ... شدی فشرده مشتری برارسالنی گفت، دل امی که ستاره مي کلمه اکی هر

 ... ستاره حاال بغض دار بوديصدا
 !؟... برمدیکجا با... پس اگه من رفتم...  آسمون که همه اش ابرهيتو _
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 :دوباره گفت...  بکوبدواری خواست سرش را به دی دلش مرارسالنیام
 ...ي بریی جاستیتو قرار ن _

...  رودی گود مشتری روز به روز بدی دی مرارسالنی که امیچشمان...  چشمان گود رفته اش را به او دوختستاره
 ...دی پری مشتری که روز به روز بیرنگ
 گفتن یفرداش بچه ها م...  کردی مهیمامانش داشت گر...  ،مامانِ سمانه اومد دنبالش مدرسهشیسه روز پ _

 ستهی که قلبش بایگفتم کس... ستادهی که قلبش انی ایعنی...  کردهی قلبيگفتن سکته ... بابابزرگ سمانه مرده
 ... ره تو آسمونای گفت موایش! ؟... رهیکجا م

 ... ادامه داد کرده بود و ستاره باز همسکوت
 !؟... کجا برمدیروزا با...یپس روزا چ... ماه هم که فقط شبا هست... ستاره ها که فقط شبا هستن _
 شروع به حرف زدن کرد، بغض اش دوباره با حرف ها یاما وقت... کرد بغض اش را فرو دهدی سعرارسالنیام

 ...باال آمد
 ... شونینی ببی تونی روز نمي تویول...ستاره ها روزا هم هستن _

 ...دی راحت شده باشد خندالشی انگار که خستاره
 !؟...خب کدومشون مال منه _
 ... باز هم با بغض جواب دادرارسالنیام
 ... که از همه پر نور ترهیاون _

 ... بر خود مسلط شدیکم... دی کشیقینفس عم... سکوت کردیکم
 ...يتو که خودت ستاره ا! ؟... کاری چي خوایاصال تو ستاره م _
 ...من اسمم ستاره است... تو آسمونهيمنظور من از اون ستاره ها _
 : مصرانه گفترارسالنیام
 ...ي آسمون هم بهتري توياز ستاره ها... ییتو خودِ خودِ ستاره ا... نه _

 ... کودکانهيها آن ذوق زدن دنی دلش به درد آمد از درارسالنیو ام... دی ذوق زده خندستاره
 او حکم ي که براي ستاره ادی خواست بگویدلش م...ي ستاره تري تو از هر ستاره ادی خواست بگوی مدلش
 نیچن... شدی مربوط می که به زندگيگری و هر حس داقیاشت...دیام... دنیحکم نفس کش...  را داردیزندگ

 ...قطعا که بود! ؟... آسمان، ستاره تر نبودي توي از ستاره هايستاره ا
 ..دی فرصت نشد بگواما
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 ... بلند شدفونی زنگ آي که صداچرا
 کرد یاصال فکرش را نم...  دخترنی واقعا ماند در کار اد،ی دفونی آشگری نماي صفحه ي زهرا را که روریتصو

 ياز نظر خودش که آن روز به اندازه . .. شوددایبعد از برخورد آن روزش، باز هم سر و کله اش آن طرف ها پ
 خودش کرده شی پيدخترك چه فکر...  بودده باز هم آمیول...  بهزاديآن هم جلو...  کرده بودي بد رفتاریکاف
 ... را خشم فرا گرفترارسالنی آن تمام وجود امکی! ؟...بود

 ... دوباره به صدا درآمدفونی آزنگ
 محکم ی کافي به اندازه شی پي دفعه دیشا...  شد و دکمه را فشردمانی پشاما بعد...  خواست در را باز کندینم

 ...برخورد نکرده بود
 بلند شد و نی زميستاره از رو...  مبل نشستي در کنار رفت و روي آپارتمان را باز کرد و خودش از جلودرب

 ...ستادیا
 !؟...هیک _
 زد که ی حرف مي جوردیبا...  زدی به زهرا مدی بود که بایی حرف هاریفکرش درگ...  نداشتی جوابرارسالنیام
 ... نشودی طرف ها آفتابنی اگرید

 ... آمدیفی تق تق ضعي بعد صدایلحظات
 ... توایب _

 ... اشی در چادر ملدهیباز هم پوش... مدرسهيباز هم در فرم سورمه ا...  شدانی زهرا در چهارچوب در نماقامت
 ...سالم _
 : استقبال کردن را بدهد، تند و آمرانه گفتای آن که بخواهد به خودش زحمت بلند شدن و  بدونرارسالنیام
 ...در رو ببند _

 ... در را بستزهرا
...  آرامش قبل از طوفان استرارسالنی دانست اوضاع امیم...  نشسترارسالنی مبل کنار امي صدا روی بستاره

 ... به طرف ستاره انداختی نگاهرارسالنیام... سکوت کنددی دانست که فعال بایم
 !؟... خونه توني ریم _

 ...اوردی کرد از دلش در بی سعرارسالنیام... باشدرارسالنیقرار بود آن روز را تا شب با ام...  ستاره دلخور شدنگاه
 !؟...خوبه... می زنی دور منی با ماشمی ری مایشب ب... حاال برو _

 ... شد و به طرف در رفتی داد، ستاره هم راضالنرارسی که امیبا باج...  بهتر شدحاال
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 ... به طرف زهرا برگشترارسالنی بسته شدن درب آپارتمان که آمد، اميصدا
 !؟... جانی ايچرا دوباره اومد _

 ... جلوتر آمدی چند قدمزهرا
 ...من... من _
 ... اش را به زهرا دوختنینگاه خشمگ... بلند شدشی از جارارسالنیام
 !؟...یتو چ!؟...ها!؟...یتو چ _

 ... آب دهانش را فرو دادزهرا
 ...نیهم...  خوام کمکت کنمیمن فقط م _
 ... زدي پوزخندرارسالنیام
 !؟...ی به من کمک کني خوای الف بچه مهیتو ! ؟...کمک _

 ... زدادیو فر...آشفته... یعصب... دیخند
 !؟... گفتهیک! ؟...هان! ؟... خوامی به ات گفته من کمک میاصال ک _

 ... آرام زمزمه کردزهرا
 ...ي دارازی به کمک ننمی بی وقته میلیخ... بگهی کسستی نيازین _

 ... فروکش کردرارسالنی اميصدا
 !؟...یاگه من ازت کمک نخوام چ _

 ... بودستادهی زهرا ايحاال درست رو به رو...  جلوتر رفتی قدمچند
 ... دوننی ميان بابات منو قاتل هدمام... بفهم... من خواهرت رو کشتم زهرا _

 ... نگاهش کردزهرا
 !؟...فقط اونا _

 ... دلخور شدرارسالنی امي چهره
 که تو چرا بهی برام عجیول...  پدر مادر خودمیحت...  دوننیهمه منو قاتل خواهرت م... ی گیدرست م... باشه _

 !؟...یستیتو چرا از من متنفر ن! ؟...ی دونیمنو قاتل نم
 ... زدي لبخند محوزهرا

 ی همه سال هنوز خودت رو مقصر منیتو خودت، بعد از ا... منظور من خودت بود... منظورم اونا نبود پسرعمو _
 ...یدون
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 ... مکث کردیکم
 رو هم نیا... ی نداشتيری دونم که تو تقصی که من منی ايبرا...  دونمی که من تو رو مقصر نمنی ايبرا _
 همه سال ازش نی و ای کنی که تو فکر ميحداقل نه به اون اندازه ا... صر نبود هم مقي دونم که هدیم

 ...يمتنفر
 ... تکان دادي سررارسالنیام
 ...یبس کن لعنت... بس کن زهرا _
 ... دوباره اوج گرفتشی صداو
 هی کار کرد که ی که خواهرت با من چی دونیتو چه م! ؟...ی دونی میچ!؟... منی از زندگی دونی میتو چ _

اگه ازت ! ؟...نمی ببدی رو بایاگه من کمک نخوام ک! ؟...ی که مثال به من کمک کننجای اي اومديکاره پاشد
 از دست دیبابا من چقدر با! ؟...ی چهی هم هست، مثل بقیرارسالنی امی فراموش کنگهی و ديخواهش کنم بر

شما هم منو رها ... فراموشتون کردم... هشت ساله که رهاتون کردم... دیدست از سر من بردار... شماها بکشم
 ...دیکن

 ... گرفترارسالنیدفتر را به طرف ام...  درآوردي اش دفتري را باز کرد و از توفشی کپی ززهرا
 ...نی ازدواج کردی تا وقترستانشی دبياز دوره ... ستي دفتر خاطرات هدنیا _

 ... مکث کردیکم
 ... مردنشتا قبل از _
 !؟...سدی بنويزی چي بود که هددهی وقت ندچیچرا ه...  کردی مات و مبهوت به دفتر نگاه مرارسالنیام

 ... با بغض ادامه دادزهرا
 ...ی هفته به اون خونه نرفتهیبعد از مردنش، تو تا  _
از ... از غم...  بود از حس تنفرزی که سررییروزها...  را به خاطر داشتاهی سي خوب آن روزهایلی خرارسالنیام

 ...! و حقارتي خواریو حت... یسرخوردگ
 يتمام کارش آن بود که تو... رفت به شمال...  خودش را گم و گور کرده بودي هفته بعد از مردن هدکی تا

 امواج گوش فرا دهد و نگاهش را به دور دست ها بدوزد و تنها از خودش بپرسد، ي و به صداندیساحل بنش
 !؟...راچ
برِش ...  نگفتمیبه کس...  کردمداشی تهِ کمد لباساش پم،ی تا وسائلش رو جمع کنمی با مامان رفته بودیوقت _

 ...همه شو خوندم... داشتم
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 ... شدي جارشی هااشک
 ... از نفرتت به اون کم بشهدیشا... بخونش... شی خوام بخونیازت م _
 چشمان ي که لنگه یچشمان... به چشمان زهرا نگاه کرد...  نکرد گرفتن دفتر درازي دستش را برارارسالنیام

 ... بوديهد
 ...ی خواهرت رو تبرئه کني خوایم... یستی جا ننیتو به خاطر من ا _

 ... شدزانی زهرا که کتاب را در دست داشت آودست
 ،ی کمتر متنفر باشی دونم هر چی رو منی ایول...  خواهرم رو کم کنمي خوام بار گناهای مدیشا... دیشا _

 ... نسبت به گذشتهی فقط کم،ی کمی رو بدونزای چي سرهی اگه دیشا... ی کنی میراحت تر زندگ
 ...دی حرفش را بررارسالنیام
 یوقت... حتیاز من به تو نص... متنفر باش...  کنم نباشی اما خواهش می که به فکر من هستنیممنونم از ا _

 عالقه نیا...  دور زهرازیپسرعموت رو بر... مثل زباله...  دوريزی رو برزیمه چ هی تونی راحت تر م،یمتنفر باش
 ... ندارهی عاقبتچی تو هي

در را باز کرد اما به طرف ... به طرف در به راه افتاد...  مبل گذاشتيدفتر را رو...  زدی لبخند تلخزهرا
 ... برگشترارسالنیام
 نی اي برام سخت بود که تویلیخ...  دوستِت داشتمشهیهم... ي بودای دني پسرعمونی برام بهتریاز بچگ _

االنم ... دونم چقدر دوستِت داشتیاونم پدر من که م... نمیسال ها نفرت پدر مادرم رو نسبت به تو بب
...  اش رو ادامه بدهی که بتونه زندگونهمجبوره تو رو مقصر بد... اما مجبوره متنفر باشه... اما... مطمئنم...داره

 تونه نفس ی هم نمشتری لحظه بهی باشه، از شدت عذاب وجدان نی از اریچونکه اگه غ... تونه نفس بکشهب
 یلیاما هر بار گفتم حتما خودت دل...  دفتر رو بدم به شوننی خواست ایبارها و بارها شده بود که دلم م...بکشه

 ی وقت سعچیه... یودتو تبرئه کن خي نکردی وقت سعچی که هي داریلیحتما دل... ي سکوتت دارنی ايبرا
 ... در برابر پدر و مادر خودتیحت...ي سکوت کردشهیهم... ی در برابر حرف هاشون از خودت دفاع کنينکرد

 ... شدرهیبه چشمان پسرعمو خ... دی کشیآه
 ... تو رو مثل برادرم دوست داشتم و دارمشهیمن هم _
 ... بسته شدن درب، تازه به خودش آمدي صدابا
 !؟... کردی احساس هر دو خواهر اشتباه مي درباره دی بود که او بای فکر کرد چه حکمتو

 ... شان او را مثل برادر نداشته شان دوست داشتند و او، در مورد احساس هر دو اشتباه کرده بودي دوهر
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 ... بار در مورد احساس زهرا، اشتباه کردنی از گذشت سال ها، اپس
 هم چنان به دنبال رارسالنی نبود و به شدت افسرده شده بود، اما امی خوبی روحطی آن که اَسما در شرابا

 ...دیای بود تا زمان دادگاه، اَسما به خودش بدواری طالق بود و اميکارها
 نی آخرنی کرد به آن که نکند ای فکر می آمد وقتیدلش به درد م...  اشیتولد نُه سالگ...  تولد ستاره بودفردا
 شتریب...  کندرونی فکر را از سرش بنی کرد ای میاما سع! ؟...ندی بی که ستاره کوچک به خودش م باشديتولد
 نی خواست تولدش بهتریدلش م... کندده ذوق زی فکر کند که چه طور ستاره را حسابنی کرد به ای میسع

 بود بیو عج... ی ماندنادی به ياز آن تولدها... ردی ستاره بگي برایپوران خانم قرار بود تولد مفصل... تولد باشد
...  زدی برق می جان گرفته بود و چشمانش از خوشی چند روز، پوران خانم حسابنی که ادی دی مرارسالنیکه ام

 !؟... شده استدای ستاره پي کرد نکند مورد مناسب برای ها فکر مت وقیآن قدر که گاه
 ... زدی نمی پوران خانم حرفاما

 ... کمکش حساب کندي توانست روی مرارسالنی شد و امیسرش خلوت م... بودقی امتحان شقانی آخرامروز
 ...دیچی پی در گوشقی شاد و سر حال شقايبعد از چند بوق صدا... را گرفتقی شقاي را برداشت شماره تلفن

 !؟...بله_
 !؟...یخوب... سالم _
 ...دای کم پيآقا... چه عجب... سالم _
 ...دی خندرارسالنیام
 ... امتحانات کمتر مزاحمت بشميگفتم تو... گهیطعنه نزن د _

 ...دی هم خندقیشقا
 !؟... امتحاناتي من مزاحم تو نشم توای یتو مزاحم من نش! ؟... بودی منظورت چقایاالن دق _
و  بودم و شب ریاگرچه من انقدر درگ... می درسا مزاحم هم نشي بود که تونیاصلش ا...  کنهی میچه فرق _

 ،ي شدی بودم که اگه تو هم مزاحم من مریانقدر درگ...  کار کردم امتحانا روی چدمیروز فکرم مشغول بود، نفهم
 ...هی اصل قضي کرد توی نميری توفنیهمچ

 !؟...گهیحاال من مزاحمم د...  بدجنسياِ _
 ...دی خندرارسالنیام
 ...  مزاحما انقدر خانم و هنرمند وي کاش همه يا! ؟...هی چه حرفنیا _

 ... و مهربان که حرفش را خوردبای زدی بگوآمد
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 !!!؟...و _
 ... کردلی زد و حرفش را تکمایدلش را به در... دی ماند که چه بگورارسالنیام
 ...!بودن...خوشگل و مهربون _
 ... آن کلماتي شد در هنگام اَدای نمدهی در لحنش دی از شوخياثر
 ... شدی مدهی شان شني هر دوي نفس هايتنها صدا... ط، سکوت برقرار شد طرف خآن
 مدت نی اي تونهی و ببادی شه اگه بی می عصبانیلی خانم هنرمند خوشگلِ مهربون، خنی ای دونی میول _

 !؟...يری بگي رو چطورلونی که وستی نادتی ی و حتي نکردنیاصال تمر
 ...دی سرخوشانه خندرارسالنیام
 ...باور کن عذرم موجه بود _
 ...ستیوارد ن _
 ... خوامیمن معلم اَخمو نم...  نشوی عصبانیول...  کنمهیخب جر _
 ی من نمی نداشت، وليرادی ايچطور تو سرِ کالس اونقدر عصا قورت داده بود...  کنمیدر موردش فکر م _

 !؟... بشم ی بار عصبانهیتونم 
 : زد گفتیش موج م که در کالمیطنتی با شرارسالنیام
 !؟... شدی میاگه نبودم چ... نی اش شد اجهیخوبه اونقدر عصا قورت داده بودم و نت _

 : آرام گفتی ولدهیو ناخودآگاه کش... سر ذوق آمدرارسالنی امي حرف دو پلونی از اقیشقا
 ...!ررریییام _
 ... گفتنشری با آن امدی خط چه طور لرزي دانست دلِ آن سویو نم... بالفاصله لبش را گاز گرفتو
 ی مکثچی باعث شد، ناخودآگاه و بدون هدی هم شانیهم... نشسترارسالنی بر دل امبی عجقی گفتن شقاریام

 :دیبگو
 !؟...جانم _

 هر آن از آن طرف خط ممکن است رارسالنی کرد امیآن قدر که حس م...  باال رفتقی قلب شقاي هاتپش
 ... را بشنودشیصدا
 ... شکستی را می گوشي شان بود که سکوت توي نامنظم نفس هايه بودند و تنها صدا دو سکوت کردهر
 ... سکوت را شکسترارسالنی از چند لحظه، امبعد
 !؟...قیشقا _
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 که از دهان یو چقدر عاشق آهنگ اسمش بود وقت...  جانمدی خودش را گرفت تا نگوي چقدر جلوقی شقاو
و ... قی گفت شقایکوتاه و مقطع م... و مردانه اش... محکم...  بميصدا با آن یوقت...  آمدی در مرارسالنیام

 کس، به اندازه چی را از زبان هشصدا زدن اسم...  آمدیآن زمان بود که انگار تازه از آهنگ اسمش خوشش م
 ... دوست نداشترارسالنی امي
 !؟...ییاون جا _

 ...دیو تنها توانست بگو...  آب دهانش را فرو دادقیشقا
 ...اوهوم _
 ... دادرونی نفسش را برارسالنیام
 !؟...ی کنی برام مي کارهی _
 ...! منيتو جان بخواه، مرد عبـ ـوس و اَخمالو...  که باشديهر کار...  البتهدی خواست بگوی دلش مقی شقاو
 

 ي داشته باشد برای ستاره را سرگرم کند تا او فرصت کافی خواسته بود آن روز حسابرارسالنی خانم از امپوران
 ... کندزی خواست ستاره را سورپرایم...  و بادکنک هاناتییآماده کردن تز

 يلباسش را از همان جا تو...  بند نبودشی پاهاي روی برگشتند، ستاره از خوشدی و ستاره از خرقی شقایوقت
 ... بوداوردهی درش نگری بود و ددهیمغازه پوش

 یذوق م... بلند بلند...دی خندیم...  در را کامل باز نکرده بود که ستاره خودش را داخل انداخته بودرارسالنیام
 چقدر ندی خواست که نگاهش کند و ببی مرارسالنی و از امدی کشی اش دست مي و توردیبه لباسش سف... کرد

 لباس عروس کی لباسش ندیببخواست تا  ی مرارسالنی داد و از امی دامنش را نشان مریفنر ز...قشنگ است
 ... استاریتمام ع

 دست ستاره را قی بعد شقایلحظات... دندی خندی مشی تنها به حرکات و ذوق زدن هارارسالنی و امقیشقا
 ... با ستاره کار داردی برد و گفت هنوز هم کمرارسالنیگرفت و با خودش به اتاق ام

 همسرش بود و قی شد اگر شقایم فکر کرد چه م کرد و باز هی می به شدت احساس سرخوشرارسالنیام
 !؟...ستاره دخترش

 دانست کدام شان را اول نگاه کند ی نمرارسالنی از اتاق خارج شدند، امقی ستاره به همراه شقای بعد وقتیساعت
 ... کدام شان ذوق زده شوددنیو با د

 ... ستاره زانو زد تا هم قدش شودي شد و او جلوروزی ستاره پی کودکانه و ذوق زدگيروی آخر هم ندر
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 ... چه خوشگل شده وروجکنیبب _
 ...دی سرخوشانه خندستاره

 سرخ ينگاهش بر گونه ها...  سرش بودي که روی صاف شده اش نگاه کرد و تاج کوچکي به موهارارسالنیام
 ...خنده اش گرفت...  سرخش که افتاديو لب ها

 ...دی اش را گرفت و کشینی دو انگشت ببا
 !؟...ی کنی مدابمیحاال سرخاب سف... چشمم روشن... طونکیش _

 : نازك کرد و گفتی با ناز پشت چشمستاره
 ...  جشنمیگفت قراره بر... جون گفتقیشقا... من امشب عروسم! ؟...یپس چ _
 شی سشوار شده و آرايبا موها...  ی آن کت و دامن کِرِم رنگ ماکسي نگاه کرد که توقی به شقارارسالنیام
 ... گرفتقی ستاره چشمش را از شقايبا صدا...  شده بودی خواستنيگری از هر زمان دشتری بحش،یمل
 !؟... هستم که داماد ندارمیمن چه عروس... یول _

 ...دی را کشقی شقادست
 !؟... جونقیهان شقا _
 ...قی شقايرو به رو... ستادی ارارسالنیام...  همقیشقا... دی بلند خندرارسالنیام
 ...! کندای دامادم براش پهی عروسه، یحاال که به اش گفت... حرف حساب جواب نداره _

 ...دی را کشرارسالنی و دست امدی شان پري نظربازانی مستاره
 ...!تو بشو داماد... ارسالن _

 ...ی گفت آن فسقلیچه م...  گِرد شدرارسالنی امچشمان
 !؟...هی چه حرفنیا! ؟...ی چیعنی _

 ...دی لب برچستاره
 !؟... شه مگهی میچ...  کت شلوار بپوشهیخب  _
... ستی نشتری بی کرد که ستاره دختر کوچکی وقت ها فراموش میگاه...  آن به خودش آمدکی رارسالنیام

باعث ...  دادی پوران خانم نشان ملی بود که اوايادی زي هاتی حساسلی به دلدی کرد شای وقت ها فکر میگاه
 ... حساس شودزیشده بود او هم نسبت به همه چ

 ...! شدی انجام مدی گفت بایهر چه او م... آن شب، شبِ ستاره بود...  زديلبخند
 !؟...کدوم کت و شلوار... باشه _
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 ... کندی رود و انتخاب می گفت مدی دوی که به طرف اتاق می و در حالدی دستانش را بر هم کوبستاره
 را درست شی بار هم ستاره بخواهد کراواتش را ببندد و موهانی کند اگر اری فکر کرد خدا به خالنرارسی امو

 ...کند
 ... دوختقی ستاره گرفت و به شقای خالي را از جانگاهش

 ...!خانم معلم... ي خوشگل شدیلیتو هم خ _
 ری سرت را به زدی خواست بگوی دلش مرارسالنیو ام...  انداختری داغ شد و سرش را به زقی شقاي هاگونه

... نمی را ببتی ها و داغ شدن هایتا خجالت زدگ...نمی را ببتیسرت را بلند کن تا رنگ به رنگ شدن ها... اندازین
 دنی بلعي تشنه رارسالنی تمام وجود امه کیاحساسات...  از احساس بودی رنگ به رنگ شدن ها همه نشاننیا

 ...شان بود
 ي بلند ستاره که از توي تا از اطراف صورتش کنار شان بزند که با صداق،ی شقايا رفت به طرف موهدستش

 ... راه ماندي مهی کردم، در ندای داد زد، پبایاتاق تقر
 ... داد و به طرف اتاق به راه افتادرونی را پر صدا بنفسش

...  بزرگ و ی شکالتکی و کی رنگي رو به رو شد و بادکنک هاهمانی خانه که باز شد و ستاره با آن همه مدر
 ها و همانی را فراموش کرد، به طرف مقی و شقارارسالنیو ام... بند نشدشی پاهاي رویاز شدت ذوق زدگ

 ... تا لباس عروسش را به شان نشان دهددیدوستانش دو
 را در شیبازو ناخودآگاه رارسالنی امیوقت...  هم حرکت کردندي شانه به شانه یوقت... قی ماند و شقارارسالنیام

 هم احساس کرد مثل ستاره رارسالنی حـ ـلقه کرد، امشی دستش را به دور بازوقی قرار داد و شقاقی شقااریاخت
 ... ابرهاستيرو
 ...دندی نامی نامزد مای آن ها را زن و شوهر و مهانان،ی مشتری بی خصوص وقتبه

 بودش، دهی درارسالنی که اميآقا فرهاد هم برعکس هر بار...  پا بند نبودي روی خانم آن شب از خوشحالپوران
 ی مرارسالنی امیو حت...خوشحال بود... دی خندیم... چی که درهم نبود، هشیاخم ها... در هم نبودشیاخم ها

ره هم  ستانیدر آن ب...  کاشتی اش مونه بر گي گرفت و بـ ـوسه ای که گه گاه، ستاره را در آغـ ـوش مدید
 فکر کرد از شدت تعجب رارسالنیآن قدر که ام... از ابراز احساسات پدرش شگفت زده شده بود و متعجب

 ...!فراموش کرده بود خوشحال شود
 ...! خوش در راه استي گفت خبری که میینشانه ها... رارسالنی امي بود برای خوبي ها، نشانه هانی اي همه
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 د،ی کشی خجالت مای خواست ی نمقیشقا... لند کرد تا با هم برقصند را بقی پخش شد و ستاره شقاکیموز
 ... بلند شدقی ستاره آن قدر اصرار کرد که باالخره شقاي دانست، اما او هم پا به پای نمرارسالنیام
 ...رارسالنی امدی از ددی خرامی مبای چه زو

 ماهر که دنی در رقصقی شقاگرانی از نظر ددیشا...  نداشتی خاصزی چچی هقی رقص شقاگرانی از نظر ددیشا
 اش یهمان رنگ چشمان عسل... دنیاما همان لبخندش در هنگام رقص...  نمودی مي هم مبتداری بسچ،ینبود ه

 نی تکان سرش، به انی بلندش که با کوچکتريهمان موها...  خوشحال استقی زد آن شب شقایکه داد م
 ... شودقی شقادنی و خرامدنی محو رقصرارسالنی آن که اميا بود بری کافختند،ی ریطرف و آن طرف م

 خواست خودش ببندد، ی که آن شب ستاره باز هم به اصرار ميگره ا...  کراواتش بردي به گره ی دستناخودآگاه
 ادی شود، از ستاره خواسته بود تا به او ی دارد کالفه مرارسالنی بود امدهی که دقی توانست و شقایاما باز هم نم

 ...! کراوات ببندديبدهد تا او هم بتواند گره 
 ي بر روقی داغ شقاي نفس های کراوات را ببندد، وقتي شده بودتا گره کی نزدرارسالنی به امقی شقای وقتو

 در حال ی در آن شب، احساس کرد از شدت داغدی بار شانی صدمي برارارسالنی نشست، امرارسالنیگردن ام
 ...ذوب شدن است

 ی وانمود مقی چه کار کند و شقادی داد بای محی توضقی شقاي که مثال داشت برادی شنیتاره را نم سي صداو
 ... کردی که کار خودش را می دهد در حالیکرد که دارد گوش م

 که بر رارسالنی امي هم کالفه شده است از هرم داغ نفس هاقی دانست که شقای در آن موقع نمرارسالنی امو
 ... نشستی صورتش ميرو
 گاه در چی که هيکار...  تا برقصددی آمد و دستش را کشی ستاره کِدی بود که نفهمقی شقادنی قدر محو رقصآن

 ... کردی آمد و به شدت اصرار میاما ستاره کوتاه نم... عمرش انجام نداده بود
 بعد اما، یلحظات...شد داد و بلند تی آن که آن شب، شب ستاره است، رضايادآوری با رارسالنی آخر هم امدر
 رارسالن،ی امي انهی ناشدنی به رقصدی خندی ستاره از شدت خنده دستش را بر دلش گرفته بود و میوقت
 یلی خواست خیو اگر م... زد ی چوب خشک و تنها دست مکی بود مثل ستادهی که تنها آن وسط ایرارسالنیام

 ی دستش را گرفت و سعقی بار شقانی که اشی خواست برگردد سر جایم...  زدی مزی ريفعال باشد، بشکن ها
 ... کرد نگه اش داردیم
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و ...دندی توانستند خندی هم تا مقیو ستاره و شقا...! دی بار در عمرش مثال رقصنی اولي برارارسالنی شب امآن
و ... از طرف آن دو شود از مورد تمسخر قرار گرفتنشی ناراحت نمدی دی که مرارسالنی امي بود برابیعج

 ...دی خندیخودش هم به همراه شان م
 ستاره ي را بست و به جاشی چشم هارارسالنی را فوت کند، امشی خواست شمع های ستاره می شب وقتآن

 ...آرزو کرد
 يو سال ها... رندی تولد بگشیآرزو کرد که سال بعد هم برا...  کرد که ستاره هرچه زودتر خوب شودآرزو

 ...بعدترش
 ... بپوشدی روز لباس عروس واقعکی کرد که ستاره آرزو

 گفت او ی گرفت و می و عکس مستادی ای مرارسالنی همان لباس عروس کودکانه هم مدام کنار امي تواگرچه
 ...دندی خندی داماد است و همه مرارسالنیعروس آن شب است و ام

 از همه شتری بود، بدهی خرقیطرف خودش و شقا که از رارسالنی امي کادودنی که باز شد، ستاره از دکادوها
 ...ذوق زده شد

 تواند هر زمان که بخواهد ی مگری بود و گفت، حاال ددهی خرشی برارارسالنی که امي جمع و جورتلسکوپ
 ...هر کجا که باشند...ندیستاره ها را بب

 کرد همان ی حس مرارسالنیام... بدهديپوران خانم همه را ساکت کرد تا خبر...  شدن کادوها که تمام شدباز
 ... ست که انتظارش را داشتهیخبر خوش

 رو غی سوت و دست و جي شده، خانه از صدادای ستاره پي مورد مناسب براکی پوران خانم اعالم کرد که یوقت
 ...به انفجار بود

 زده شده بود جانی و آن قدر هدی خندی بلند بلند مقیشقا...  بزندادی فری خواست از خوشی دلش مرارسالنیام
 که در ي رغم دردی علرارسالنی فشارد و امی را در دست مرارسالنی اميکه حواسش نبود چقدر دارد بازو

 ... گفتی نمچی بود، هدهیچی پشیبازو
 ...! فکر کرد هرچه که از دوست رسد نکوستو

 ...دی بـ ـوسی بود و مدهی فرهاد ستاره را در آغـ ـوش کشآقا
 ... کردی به نگاه دلخور ستاره افتاد که به او نگاه منی در آن بنرارسالی چشمان امو

 ... اش رادهی برچي و لب هادی دی بود که نگاه دلخور ستاره را مرارسالنی آن جمع فقط اميتو
 "... خوامی رو نمگهی دیکیمن قلب  " گفته بودهی که با گردیچی ستاره در گوشش پي صداو
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 ...دی لرزرارسالنی امدل
 کارتن کتاب را آورده بود کی که رارسالنی زده اش و در سکوت چشم دوخته بود به امخی با نگاه سرد و اَسما

کارش که تمام شد ... دی چی قفسه ها مي فروغ او، کتاب ها را توی چشمان بيباال به اتاقش و داشت جلو
 تخـ يلو رفت و کنارش رو جیکم...  نگرفتی زد و پاسخيبه صورت خسته و رنجور خواهرش لبخند... ستادیا

 ...ـت نشست
 !؟...يخواهر _

...  زرد و چشمان گود رفته اشي رنگ و رودنی به درد آمد از درارسالنیو چقدر دل ام...  نگاهش کرداَسما
 ... بار در دلش به نادر لعنت فرستادنی هزارميبرا

 ... بود، کنار زدختهی ریشانی پي از موها را که توي را جلو برد و طره ادستش
 !؟...يبا من قهر! ؟...ی با من حرف بزني خواینم _

...  گرفته و خش دارياما با صدا... به حرف آمد... اشک در چشمانش حـ ـلقه زد... دی کوچک اَسما لرزي چانه
 ... انگاردی خراشی را مرارسالنی اش روح امي که زبرییصدا

 !؟... شه با تو قهر کردیمگه م _
 بار پشت سر اَسما نی توالت برداشت و ازی مي را از روی بلند شد و برسشیاز جا..  زدی لبخند مهربانرارسالنیام
 ... تخـ ـت نشستيرو

 سرش را ش،ی موهاانی برس مدنی شروع کرد به کشرارسالنی امیوقت...  زانوانش را در بغـ ـل گرفته بوداَسما
 اَسما ي موهانیی آرام و با حوصله، برس را از باال به پارارسالنیام...  داد و چشمانش را بستهیبر زانوانش تک

 ...دی کشیم
 !؟...ی شونه به شون بزنهی یستی حاضر نی که حتيپس با موهات قهر کرد _

 : که گفتدی گرفته و بغض آلود اَسما را شني بعد صدایلحظات
 !؟... بشهیشونه بزنم که چ _

 شانه را کنار گذاشت و دستانش را از پشت به رارسالنیام...  نبودنددهی ژولگری موها صاف شده بودند و دحاال
 يچانه ... دادهی برادر تکي ـنه ـی زانوها بلند کرد و به سياَسما سرش را از رو... دور اَسما حـ ـلقه کرد

 ...افتاد افتاد دست برادر ي بست و اشکش بر روااَسما چشمانش ر... اَسما قرار گرفتي موهاي بر رورارسالنیام
 ... کوچولویقربون اشکات برم من آبج _
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 اوج شی و هِق هِق هادی لرزی کوچکش ميشانه ها... ردی اَسما شدت بگي هاهی بود تا گری همان کافو
و ...ی حرفچیبدون ه... ی تکانچیبدون ه...  همان طور در آغـ ـوشش نگه اش داشته بودرارسالنیام... گرفت

 ...ستی گریم راحت الیاَسما با خ
 دهی بریاَسما اما انگار از زندگ...  زدی هر روز به او سر مبای تقررارسالنی اممارستان،ی از مرخص شدنش از ببعد
 ... رفتی نشست و می می و ساعتدی پرسی آمد و حالش را می تنها مرارسالنیو ام...بود
 ي عذاداردیبا...  کردی را تمام مامدهی نای کودك به دني براي عذاداردی باگریاَسما د...  کردی آن روز فرق ماما
 به او فرصت داده بود بلکه خودش راهش را رارسالنیهر چقدر که ام...  دادی مانی سوخته اش را پای زندگيبرا

 ... دادی نشانش مدی بارارسالنیم کرد، ای نمدایاگر او راهش را پ...  بودی کند، کافدایپ
 ... هِق هِق ها فرو کش کرديکوت خواهر را در آغـ ـوش نگه داشت تا صدا آن قدر در سرارسالنیام
 ... اَسما را چرخاند و رو به خودش قرار دادفی پر کاه، بدن نحی راحتبه
 ... زدودشی اشک ها را از گونه هاش،ی شصت هابا
 ...زمیمنو نگاه کن عز... نمیبب _

 ... نگاهش کرداَسما
 ینی بشي جورنی همگهی االن برم و بزارم تا صد سال دنی تونم همی م،یاگر دوست داشته باش... ياگر بخوا _

 ...ی به حرفام گوش کنی تونی مای...ی رو نگاه کنواری و در رو دیو زار بزن
 ... دانستتشی رضايسکوت اَسما نشانه ...  مکث کردیکم
 ها هستن که یلیخ... دهی به آخر رسای تموم شده ایفکر نکن دن... منيکوچولو... خواهرم... زمی عزنیبب _

هشت، ... منو نگاه کن...  شهی تو توش گم میِانقدر که بدبخت...  از توستشتری بیلی خاشونیوضعشون، بدبخت
 !؟... بودمي چطور،يبعد از مرگ هد! ؟... بودمي چه جورشینُه سال پ

 ي که واقعا به آن روزهایی گو،ی نسبتا طوالنی بعد از مکثرارسالنی امیو وقت... کردی در سکوت نگاهش ماَسما
 ... کردی برادر را حس مي بم و مردانه ي برگشته بود، شروع به حرف زدن کرد، اَسما به وضوح لرزش صدااهیس

* * * * * * * 
ل اون وقت  حای صدم خرابکیحال االن تو، ...  خراب تر از االن تویلیخ...  خراب بودمیلیخ... نبودم... نه _

اون موقع تو تازه پونزده سالِت ... اون موقع همه من رو تنها گذاشتن...  نباشهادتی که يحق دار... ستیمنم ن
 ... من غدقن کرده بودي رفت و آمدت رو به خونه یحاج... بود

 ... دادرونی را پر صدا بنفسش
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 ... گمیاما من برات م... يدیند... ی دونینم! ؟...دی کشی چتی داداشی دونیم... کهی کوچیآبج _
 کی سال ها، نی اي همه یطِ...  داده بودي و کنجکاوي را به دلسوزشی نگاه اَسما، جايِ و سردی تفاوتی بحاال

 ... کندهی بود گالدهی وقت ندچیه...اهی سياز آن روزها...  بود برادرش از آن روزها حرف بزنددهیبار هم ند
 ياما تو... نه... ينه پس زدن اونجور...  پر بودي هديو من دلم از پس زدن ها نادر پره يتو دلِت از کتکا _

من به اجبار ...  خوامتیمن نم... رارسالنی زد که امیانگار داد م...  بـ ـوسه هاشي تویحت...  حرکاتشيهمه 
! ؟... تونستم بکنمیم کار یاصال چ! ؟... کردمی مدیا کار بی چای! ؟... کردمی کار میمن چ...باهات ازدواج کردم

 ... کردی حاج عمو خون به پا م،یچی که هیحاج! ؟... گفتم طالقیم
 ...دی کشیآه
 ی و طالقش مدمی مالی رو به تنم مزی همه چي هی اگه پدیشا...  جا بودنی اشتباهم همدیشا...  دونمینم _

...  مرد چقدر سخته که بدونه همسرش به اجبار باهاشههی ي برای دونینم... میبگذر...  زنده بوديدادم، االن هد
... خورد شدم... ی شدم آبجری تحقيبا هد ی سال زندگکی اون يمن تو... کننده ست ریچقدر خرد کننده و تحق

 ... کسچیه! ؟...دی فهمی کیول
 ...دی لرزی زد و مردمک چشمانش می مي به قرمزرارسالنی چشمان اميدی سفحاال

 یهمه م...  دونستنیهمه منو قاتل م... دونستنیهمه منو مقصر م...  بدتر شدزیبعد از مرگش همه چ _
 ...گفتن

 ... را فرو دادبغضش
 کس چیاون وقت ها ه... دختر عموشو...  زنش رو، به کشتن داد،يدی گفتن پسر حاج محمود توحیهمه م _

 کرد ی نگام ميجور... زدی به ام سرکوفت میحاج... نجای ا زدمی دوبار سر میکیاوال ... نبود باهاش حرف بزنم
...  اومدمیو باز هم م...  کردمی ممل رو تحنای ايمن همه ...  دادی کفاره مدی نگاه کردنم بايکه انگار برا

 !؟...ادتهی
ـوشش  آغـ ي آمد و او برای که برادرش مییروزها... آن روزها را لحظه به لحظه به خاطر داشت...  بودادشی

 ... فقطستادی ای به تماشا مي گوشه ادی زد اما از ترس پدر بایپرپر م
 یاز بچگ! ؟... رو داشتم آخهیک...  رو نداشتمیچونکه به جز شماها کس! ؟... اومدمی چرا بازم می دونیم _

 تونستم با دوستام ی دانشگاه هم نمي تویانقدر روابطمون محدود بود و حت...  ما رو انقدر بسته بار آوردیحاج
 ادتی! ؟...ومدمی نگهی دی هست که از کِتادی...  هم نداشتمیمی دوست صمهی یکه حت... برم گردش و کوه و 

 !؟... به کل طردم کردی حاجیهست از کِ
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 ... باز هم گفترارسالنیاما ام...  بودادشی
 چه قاتل ادتهی! ؟... راه انداختيادی فر چه داد وادتهی... دی که اومده بودم، عمو فتاح من رو دی بار وقتهی _

 گهی گفت دیاز اون موقع حاج... از حال رفت... انقدر داد زد و گفت تا دهنش کف کرد! ؟... راه اندختیقاتل
 ... نزاشتمگهیمنم د...  پامو تو باغ نزارمگهیگفت د...امین

 ـی اون دود کردنا و سي همه يتو. ..همه اش دود... همه اش دود... همه اش دود... شده بودیکی و شبم روز
 ...دیفقط کتابام به دادم رس...دنایـگار کش

 ... قفسه برداشتي از کتاب ها را از تویکی را دراز کرد و دستش
با ...  ترم عقب افتاده ام رو جبران کنمهیتونستم ... تا تونستم برگردم دانشگاه... انقدر خوندم و خوندم و خوندم _
 ...بعدشم که باالفاصله ارشدم رو قبول شدم...  آدماونی که سخت بود، اما برگشتم منیا

 ... را بر بازوان اَسما قرار داددستانش
 به دی باي تا بفهمم چه طوردی طول کشیکُل...  رو بفهممنای تا من ادی طول کشیاون موقع کُل... یآبج _

اما ... از سخت هم سخت تر بود، اما شد... بدون هم زبون.. .بدون دوست... بدون خانواده...  ادامه بدممیزندگ
... افتمی عقب نمی کردم از زندگی بود که سعنیا  بودم، اما مهمدهی که چقدر از همه برنیحاال بماند ا... تونستم

 ای... ه رو بگنای و برام ارهی نبود که منو بغـ ـل بگیاون موقع کس...  رو به ام بگهنای نبود که ایاون موقع کس
اگه ... نـ ـوازشت کردم... امروز بغـ ـلت کردم... ياما تو االن منو دار...  کتکم بزنهای...  سرم داد بزنهیحت

 اگه ی بعدش حتيدفعه ...  زنمی سرِت داد مي بعديدفعه ...  زارمی تنهات نميدیاگه نفهم... چی که هيدیفهم
درسته ... ي رو هم داری مامان و حاجیحت...  تموم نشدهی زندگیتا بفهم... ی زنم تا بفهمی میلیشده به ات س

...  دهی متیدلدار... مامان که کنارت هست! ؟... اما باالخره طردت که نکردنستن،یته ِ دلشون با طالق موافق ن
 ...همه برام خنجر رو از رو بسته بودن... چی رو که نداشتم هنایمن ا! ؟...ی آبجیاما من چ

 ...دی اَسما را بـ ـوسي موهايرو...  زديلبخند
 هاتو هیگر...!  بسهگهید...  نبودی اشکگهی که دیی تا جاي کردهیگر... ي کردهی بغـ ـل من گريامروز تو _

 االن به بعد نیاز هم! ؟...هیاز فردا چ...  خواد از فردایدلم م... ي هاتو کرديعذادار... یختیاشکات رو ر... يکرد
 خوام ی بار منیا...  خوب بود اما محکم نبودیلیهم خ یقبل...  هم بهتری قبلياز اَسما... گهی دي اَسماهی یبش

 کس چی هي نزارگهیاونقدر محکم که د... محکم باش اَسما... پر از غرور... پر از اعتماد به نفس... یمحکم باش
 احواال ضی مثل مرگهی دننی ببیوقت... ی محکمننی ببیاونا وقت... ی مامان و حاجیحت... نهیاشکات رو بب
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 ي توف،ی و ضعی مرض احوالننی ببیوقت... انیراحت تر با طالقت کنار م...  شهی راحت تر مالشونیخ... یستین
 ... شهی میدلشون خال

 ...نمی بخند ببحاال
 ... کِش آمدي اجباري اَسما به لبخندي هالب
 ... بخندشتریب...  نهي جورنیا _

 ... کِش آمدشتری ها بلب
 ... به زور متوسل شمدیبا...  ندارهدهیفا... رینخ _
...  که رنگش قرمز شدیوقت... اَسما بلند شدي هاغی خنده ها و جي شروع کرد به قلقلک دادن اَسما و صداو

 ... کردشی به التماس افتاد، رهایوقت
 ... زدشی بود که اَسما صدارهی دستگيدستش رو.. به طرف در رفت...  بلند شدرارسالنیام
 !؟...داداش _
 ... برگشت به طرفشرارسالنیام
 !؟...جانم _
 !؟... اقدام کنمدی بایکِ...  طالقيبرا _
 ... زدیقی لبخند عمرارسالنیام
... رمی ات رو بگهی خوام مهری اما من ميری طالق بگی تونی راحت ممی که داریبا مدارک... گرفتملیمن وک _
 ...هیاما شدن...  کم سختش کنههی ممکنه نیا

 ...دی حرف برادر دوانی ماَسما
 ... خوام داداشی نمهیمن مهر _

 ... همي رفت تورارسالنی امي هااَخم
 خوام طالق دادنت انقدر براش راحت ی نمیول... نه!؟... خوامی رو مزی همه چی من پول اون بيفکر کرد _

 ... کم جز و وِلِز کنههی دیبا... باشه
 شناسنامه امه انگار ي اسمش تویتا وقت...عی سریلیخ...  تموم شهعی کن سري کارهی... نه... نه داداش _

 ... کن زود خالص بشمي کارهی...  کنهیدستاش دور گردنمه و داره خفم م
د، اما  ها باشی نادر به آن راحتي خواست طالق برایبا آن که دلش نم...  نبودی راضرارسالنی آن که تهِ دل امبا

 ...رفتی هرچه زودتر اَسما، پذي رهايبرا
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 ...ی که تو بگیهرچ... زمیعز... باشه _
 ... زدشی طرف در برگشت و اَسما دوباره صدابه
 ...داداش _

 ... نگاهش کرددوباره
 !؟...جانم _

 ... بعضش را فرو داداَسما
 خوام که اون وقت ها یمعذرت م...  خوامیو معذرت م...چقدر خوبه که تو رو دارم... یچقدر خوبه که تو هست _

 ...کنارت نبودم
 ... هم بغضش را فرو دادرارسالنیام
 یشگی همي همون اَسمانجای آم ایفردا که م... يای که به خودت بنیا...  بخشمتی صورت مهیفقط در  _

 ...اما محکم تر و پرغرورتر... یباش
 ... دست به اتاقش اشاره کردبا
 ...می قديدخترم، دخترا... ی کنی جمع و جور م بازار شاممنیا _

 ...دیخند
 ...دی هم خنداَسما

 ...! کوچکشی آبجي ندهیروشن بود به آ...  تهِ دلش روشن بودرارسالنی امو
 او هم بهتر ي شد، حال و هوای اَسما بهتر میهر چه حال روح...  کردی می آمد احساس سبکرونی باغ که باز
 ... شدیم

 ... را گرفتقی شقاي اش را برداشت و شماره یگوش...  فرمان نشست و حرکت کردپشت
 !؟...بله _
 !؟...ییکجا... سالم _

 ...دیچی پی در گوشقی شقاي خنده يصدا
 ...بعد مثل طلبکارا سوال جواب کن...  بپرسی حال و احوالهیبابا  _
 ...دی هم خندرارسالنیام
 ... خونهیگفتم نکنه رفت... دی خورده تو خونه طول کشهیکارم ... اه دنبالت آموزشگامی خوام بیآخه م _
 ...یافتی زحمت بي خوام تویاما نم... من هنوز آموزشگاهم _



طعم شیرین رمان                                                 روي خط صفر              رمان   

@donyayroman 302 

 !؟...امی که ننی ایعنی نیا _
 ...دی خندقیشقا
 ...! درصدهی... فکر کن _
 ...! اونجامگهی دقهی دقستیتا ب _
 ي را رویتماس را قطع کرد و گوش...  کندی آرام رانندگدی جمله اش را تمام کند و بگوقی فرصت نداد تا شقاو

 ی به آموزشگاه مگری دي قهی دقستی تا بدیبا...  پدال فشار دادي را روشیپا...  اش انداختي کناریصندل
 ...!دیرس

 که از يبودند به بخار شاپ نشسته بودند و نگاهشان را دوخته ی هم در کافي بعد، هر دو رو به رویساعت
 ... شدی قهوه شان بلند ميفنجان ها

 !؟...اَسما چطوره _
 ...دی کشی آهرارسالنیام
 ...! بهتر بشهدیبا...  شهیبهتر م _

 ... لبخند زدقیشقا
 ...!ی صبر داشته باشدیبا... ي به اش فرصت بددیبا...  شهیم _
 ...شی در چشم هارهیخ...  نگاهش کردرارسالنیام
 !؟...یاگه صبرم سر اومده باشه چ! ؟...صبر _

 ي لبخند محورارسالنیام...دینگاهش را دزد...  رنگ گرفترارسالنی امي از حرف دو پهلوق،ی شقاي هاگونه
 ...زد
 ... خوشبخت بودمیلی برادر مثل تو داشتم، خهیمنم اگه ...  خوشبخته که تو رو دارهیلیاَسما خ _
 ... نگاهش کردرارسالنیام
 ...منو نگاه کن _

 ... شده انگاررهی چشمانش تیِ که عسلدی دی مرارسالنیو ام... را به او دوختنشی نگاه غمگقیشقا
 ...! تا کنارت باشمي بخواهیکاف...هر وقت که باشه... یهر جا که باش _
 تمام ي سواشی براقیشقا...  توانست به چشم اَسما نگاه کندیبه او نم! ؟...دروغ چرا...  برادرکی نگفت مثل اما

 ...دخترها بود
 ...!ی خوبیلیتو خ _
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 ... زدی لبخند تلخرارسالنیام
 ...!ستمی خوب نی کنیاون قدرا هم که فکر م _

 : و گفتدی خندطنتی با شقیشقا
 !؟...ي کار کردیمگه چ... طونیراستشو بگو ش _
 ... اش را به دهان بردی شکالتکی از کي تکه او
 را که ی رفت و شکالتقی چه شد که دستش به طرف لب شقادیخودش هم نفهم...  نگاهش کردرارسالنیام
 جدا قی هنوز از لب شقارارسالنیانگشت ام...ستادی از حرکت اقیدهان شقا...  لبش نشسته بود پاك کرديرو

 ...نشده بود
 ...دی به خودش آمد و دستش را پس کشرارسالنی تا امدی طول کشهی چند ثاندیشا

 ...دی نوشيجرعه ا... قهوه اش را برداشت و به لب بردفنجان
 دادگاهش خیتار... بعدشم دادگاه طالق اَسما... اول از همه عمل ستاره... هی سختي هفته گهی ديهفته  _

 اَسما هنوز دمی ترسی که منی اياما برا...  دادگاه رو تونست جلو بندازهخیتار... بهزاد آشنا داشت...مشخص شده
 ندهی آي هفته يفکر کنم برا...  شدمدواری اماش امروز به...  به اش نگفته بودميزی رو نداشته باشه، چشیآمادگ

 ...بتونه آماده بشه
 ... عبـ ـوس و به ظاهر خونسردشهی در چشمان مرد همدی دی اضطراب را مقیشقا
 !؟...ياضطراب دار _
 ... لبخند زدرارسالنیام
 !؟...ی کنیباور م... اگه بگم نه _
 ...! زنهی که چشمات داد منی ايبرا... نه _

 ... از تعجب باال رفترارسالنی امياَبروها
 !؟... زنهی من داد ميچشما _
 ...! شه خوندشونیراحت م... زنهیچشمات با آدم حرف م... آره _
 ...قیقا شد در نگاه شرهینگاهش خ...  صورتش را آورد جلوتررارسالنیام
 !؟... گهی می چگهیچشمام د... نمیبگو بب...خب _

 زند که دختر رو ی مادی چشمانت فردی خواست بگویدلش م... اهی سي لهی اما، غرق شده بود در آن دو تقیشقا
 ... زندی نمی اما زبانت از کار افتاده است انگار که حرفي را دوست دارتیبه رو
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 را، دلم تی را، دوستت دارم هاتی خسته است از آن که حرف هاتی دختر رو به رودی خواست بگوی مدلش
 ... نگاهت بخواندي را همه از توتی تنگ شدن هاتیبرا

 ... سکوتت راي روزه نیتو را به خدا بشکن ا... حرف بزنپس
 ...ستی تو و بازوان مردانه ات نيترس برازنده ...  مني مرد اَخمالوای حرف ببه
 شبانه ام تا ياهای از رومیتا بگو...  دل از کف داده ام ی و چه ساعتي از چه روزمیتا بگو. ..می تا بگوای حرف ببه

 ... رفتنتي ترسناك اگرها و اگرها و اگرهايکابـ ـوس ها
 ...میبگو تا بگو... مردِ منبگو
 ... قرارمی بشهی دلِ همدیاسای بی اندکدی تا شابگو
 ... قرار استی دانم که دل تو هم بیم...  دانمیم...  قرارتی بشهی دلِ همدیاسای بی اندکدی تا شابگو

 ... شنومی از فرسنگ ها دورتر مشهی تاپ تاپ قلبت را هميچرا که صدا...  دانمیم
 کرد ی آن طور با چشمان مشتاق به چشمانش نگاه مرارسالنی تمام آن حرف ها را بلند بلند زده بود که امییگو

 ... کرد انگاری مریو عرش را س
 .ختیبى سر و صدا گر. شب متوجه راه افتادنش نشدم"

! اِ-:  قدر گفتنیهم.  رفتی مشی ى مصمم و قدم هاى محکم پافهی خودم را به اش رساندم با قوقتى
 ى؟ینجایا
 . دستم را گرفتو

 مرده را کی اما ظاهرِ ست،ی ننی اقتیگرچه حق.  برىیرنج م. اشتباه کردى آمدى- :  قرار شد وگفتی باز باما
 . کنمی مدایپ

 . ساکت ماندممن
 . استنی سنگلىیخ.  جسم را با خودم ببرمنی توانم اینم.  دور استلىیراه خ.  کنىیخودت درك م -

 . ساکت ماندممن
  شود که دورش انداخته باشند؛ پوست کهنه که غصه ندارد، ها؟ی پوستِ کهنه اى منِی عرمیگ -

 . ساکت ماندممن
 : دلسرد شد اما باز هم سعى کردکمى

 با ندی آی در مىیهمشان به صورت چاه ها.  کنمی شود، نه؟ من هم به ستاره ها نگاه می با مزه ملىیخ -
 ... دهند بخورمیهمه ى ستاره ها بم آب م. قرقره هاى زنگ زده
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 . ساکت ماندممن
 ... صاحب هزار کرور فواره شوى منینه؟ تو صاحب هزار کرور زنگوله م.  شودی با مزه ملىیخ -
 ... کردی مهی هم ساکت شد، چرا که داشت گراو
 . برومىیبگذار چند قدم خودم تنها.  جاستنیخب، هم -
 ". دی ترسی گرفت نشست، چرا که مو
 خودش خواندن را قطع کرد و کتاب را رارسالنیام... دی کتاب خواندنش نپرانی ، ستاره مشهی بار برعکس همنیا

...  مانده بود به عمل ستاره نهیحاال که ساعات...  شازده کوچولو نبودزی غم انگيحاال وقت خواندن جاها... بست
 ... خوانده بوداره را هم به زور و اصرار ستشی جانیتا هم... حاال وقتش نبود

 ... معترض ستاره بلند شديصدا
 ...گهیخون دب... ارسالن... اِ _

 ... زدي لبخندارسالن
 ... خونمی اش رو برات مهی بق،ي شدداریاز خواب که ب...  بعد از عملتي اش باشه براهیبق... گهینه د_

 کرد و باز هم کالفه ی کار را منی بار هزارم در آن روز بود که اي برادیشا... دی کششی موهاي توی دستکالفه
 ...بود اما
 ... نگاه کردشی چشم هاي کوچک ستاره را گرفت و توبازوان

 ...یخوبِ خوب... ی بشداری که بیوقت... ی خوابیم... گهی اتاق دهی ي توي ریم...اصال ترس نداره... اینترس _
 ...دی لب برچستاره

 ...! انگاری ترسی تو میول...  ترسمیمن نم _
 ... بازوان کوچک را رها کردرارسالنیام
 !؟... ترسمی گفته من میک! ؟...گفته یک!؟...من_
 ی مي طورنی همه اش استی حالت خوب نیوقت...  موهاتي توی کشی که همه اش دست منی ايبرا _
 ...یکن
 ...ستاره تمام حاالت و رفتارش را از بر شده بود... دی مانده بود که چه بگورارسالنیام
 ...ارسالن _
 : حواس گفتی برارسالنیام
 !؟...هوم _
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 !؟... نهای ره تو آسمون یحداقل بگو باالخره م _
 : که حواسش جمع نبود انگار گفترارسالنیام
 !؟...یک _

 : با اعتراض گفتستاره
 ... گمیشازده کوچولو رو م _
 ... دانست چه کند تا ستاره دست از سر شازده کوچولو برداردی نمرارسالنیام
 ... اش روهی خونم بقی برات مي شدداریاز خواب که ب... به ات که گفتم _

 ...دی باشد دوباره پرسدهی را شنرارسالنی امي اما انگار نه انگار صداستاره
 !؟... شه مگهی میچ... خوب اونم ببره...  برهیچرا گفت بدنش رو نم _
 : حواس گفتی باز هم برارسالنیام
 ...!نهیحتما سنگ... خودش که گفت _

 : گفتي با لحن متفکرستاره
 !؟... نهرهیمی اگه بره هم نمیعنی...  شهی مثل مرده ها می گفت دروغکیول... پوست کهنههی شه یم _
 ... دادرونی نفسش را پر صدا برارسالنیام
 ...وِلش کن اونو... زمیعز.. ستاره _

 ... حوصله شدی بستاره
 !؟... نهای رمیمی خوام بدونم اگه برم تو آسمون باالخره میخب م! ؟...ی کنی مي جورنیچرا ا _
 ...دوباره بازوانش را گرفت...  گفتی بچه چه منیا...  مات و مبهوت نگاهش کردرارسالنیام
 ی اش رو برات مهی بق،ي شدداریاز خواب که ب...ي بریی گفته قراره جایاصال ک...ي بریی جاستیتو قرار ن _

 ...خونم
 ... مکث کرد و بعد ادامه دادیکم
 ...به ات قول دادم! ؟... که نرفتهادتی... ایکنار در.. . برمت شمالیم... تازه _

 ... بودری دلگشی پیانگار نه انگار که تا لحظات... دی ذوق زده خندستاره
 ...ي آب بازمی ریم... آخ جون! ؟...ی گیراست م _
 ... شدنینگاه ستاره غمگ...  بعد امایکم... دی او خندی هم از ذوق زدگرارسالنیام
 !؟...ارسالن _
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 : همان طور که لبخندش را حفظ کرده بود گفترارسالنیام
 !؟...هوم _
 ... خوامی رو نمگهی دیکیمن قلب  _

 ...دی لرزرارسالنی امي ـنه ـی در سدل
 ...! خوامی من قلب خودمو میول... دهی هم به حرف من گوش نمی کچیه _
 ...دی داد دروغ بگوحیعاقبت اما ترج... دی دانست چه بگوی نمرارسالنیام
 ...يری رو بگی قلب کسستیقرار ن _

 ... شگفت زده نگاهش کردستاره
 !؟...ی چیعنی _
 : گفتدی کشی ستاره را مینی که با دو انگشت بی در حالرارسالنیام
 ... دکتر قراره قلب خودتو خوب کنهي که آقانی ایعنی _

 ... گذاشتشی را سخاوتمندانه به نمازشی ري ستاره به خنده باز شد و دندان هاي هالب
 !؟...ی گیراست م _
 ... که گفته بودی تکان داد و تهِ دلش عذاب وجدان داشت به خاطر دروغي تنها سررارسالنیام
 

 ... باز همدی ستاره خشکي بعد اما، خنده یلحظات
 ...ارسالن _
 ... خفه جواب دادی با بغضرارسالنی بار امنیا

 !؟...جانم _
 : گفتنیمگ غستاره

 قراره خوب شم، دهی که فهمیاما از وقت...  بودمضیچونکه مر...  وقت منو دوست نداشتچیبابا فرهاد ه _
 ...دوستم داره

 ...اشک در چشمانش حـ ـلقه زد... را به او دوختنشیستاره چشمان غمگ...  فشرده شدرارسالنی امدل
 ...!ی هستی خوبي بابایلیخ... ی مهربونیلیتو خ...!ي من بودي کاش تو بابايا _
 اَبوتش ي خواست جودیدلش م...  باز شودشی بلکه راه گلودی کشیقینفس عم... چشمانش را بسترارسالنیام

 در آغـ ي اش را برالی تماي توانست جلوی بار نمنیا...دستانش به طرف ستاره دراز شد...را در آغـ ـوش بکشد
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 شدن نبود کی به نزديازی نگریو د...شتری بیکم...  شدلی به جلو متمایبدنش کم... ردی ستاره بگدنیـوش کش
 ... صدا را گذاشتی بي اهی گريچرا که ستاره خودش را در آغـ ـوشش انداخت و بنا

 و سر و صورتش را غرق بـ ـوسه دیی بوی اش را مي فر و وِز وِزيموها...  فشردی ستاره را به خود مرارسالنیام
 ... کردیم

 در شهی همرارسالنی که اميزیچ... مهربان...  پدر خوبکیآن هم ... دی دیو را به چشم پدر م استاره
 ... دوست داشت باشدشیاهایرو
...  پوران خانم بودي هاتی به خاطر حساسلیاوال...  گرفتی وقت ستاره را در آغـ ـوش نمچی آن موقع هتا

 دی ترسیم... دی ترسی فهمد، می از سنش مشتری بیلی ستاره خدی دی میوقت... بعدترش اما، به خاطر خودِ ستاره
 ی احساسرارسالنی شود، نسبت به امر ستاره و او کم کم که بزرگتدنیکه اگر عادت کند به در آغـ ـوش کش

 !؟... کردی مدی کند، آن وقت او چه بادایپ
و چقدر ...دیه در آغـ ـوشش کشو دوبار... را پاك کردشیاشک ها... ـنه اش جدا کردـی ستاره را از سصورت
 کردند اگر ی رحمانه به او گوشزد می که بییاگرها...  دادی آمد آزارش می ذهنش مي که توی مزاحمياگرها

 !؟... باشد که بتواند ستاره را در آغـ ـوش بکشد چهيبار آخر
 دیبا... کردی خفه اش ممارستانی بيبو...  اتاقيهوا... نفس کم آورد...  اگرها راه نفسش را بست انگارنی همو
 ...ستاره را از خودش جدا کرد...  تازه کندیی رفت تا هوایم

 ... ستاره اش دوختی به خون نشسته اش را به چشمان اشکچشمان
 ...! گردمیاالن برم _
 پوران خانم ي ـنه ـی ـنه به سـی اعتراض دهد، از اتاق خارج شد که سي بدون آن که به او اجازه و

 ... کردشیپوران خانم اما صدا...  کرد از کنارش عبور کندی گفت و سعيدیببخش...شد
 !؟...يدی توحيآقا _
 ...ستادی ارارسالنیام
 ... دوسِش داره فقطیلیخ... ستی کنه نی که ستاره فکر مي جورنیفرهاد ا _
 ...دی حرفش را بررارسالنیام
 ...دی به خودش بگدیبا! ؟...دی گی رو به من منایچرا ا _

 ... زديپوزخند...دی به دور و برش انداخت و آقا فرهاد را ندینگاه
 !؟...پس آقا فرهاد کجان _
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 دو تا از عروسکاش یکی گرفت که خسته شده، فرهاد رفته خونه ی ستاره بهانه من،یای که شما بنیقبل از ا _
 ... بشهداشیاالناست که پ...  داشتمازی که من نلهی وسي سرهی و ارهیرو ب

 حوصله به ی کرد و او بشیاما پوران خانم دوباره صدا...  گفت تا برودي تکان داد و با اجازه اي سررارسالنیام
 ...طرفش برگشت

 !؟...دیچرا انقدر به اش عالقه دار! ؟...دی شه بپرسم چرا انقدر نسبت به ستاره حساسیم _
امروز اما ... افتی ی نمشی برای بود اما جوابدهی پرس بارها و بارها از خودشرارسالنی بود که امی سوالنیا

 ینم... اوردی خودش بي خواست به روی دانست اما نمی هم قبل تر هم مدیشا...جوابش را پبدا کرده بود 
 ...خواست به خودش بقبوالند

تمام حسرت ها و نداشته ...  شدریتمام دردها به قلبش سراز...  هجوم آورد انگارشی عالم به گلوي بغض هاتمام
 ... شددهی مثل پتک بر سرشش کوبشیها

 ... به خون نشسته اش را به پوران خانم دوختچشمان
 ...و با لحن دردمند مردانه اش... ـنه پر از آه ـی سکیو با ...  عالم حسرتکیبا ...  دردای دنکیبا ...  گفتو
 ...!ود، االن هم سن ستاره بوداگر دخترِ من زنده ب... اگر...  کهنی ايبرا _
 از عی سریی و با قدم هاندی تا چشمان گشاد شده و متعجب پوران خانم را ببستادی از آن ناشتری را گفت و بنیا

 ...آن جا دور شد
 ي دانست چطور است که هنوز رویاصال نم...  پا بند نبودي روی بود بچه دختر است، از خوشدهی فهمیاز وقت «
 ... راندی نشسته و به طرف خانه مي کنار هدنی ماشي است تونیزم

عاشق آن بود که هر روز به خودش ...  بوديعاشق حس پدر...  بودامدهی نای بود که هنوز به دني دخترعاشق
 ... باشدای پدر دننی بهتردیگوشزد کند که با

چقدر استرس رنگ ... ی آبای کند ی صورتدی بود اتاق بچه را بادهیباالخره فهم...  راحت شده بودالشی خباالخره
 ...تا از فردا شب راحت بخوابد... یصورت...  کردی فردا رنگش منیهم... اتاق را داشت تا آن موقع

دلش از همان ...  کوچکيکفش ها... دی خری می عروسکي دخترانه يلباس ها... دی خری عروسک میکُل
 ... رفتی تپل دخترکش غنج مي لپ هادنی کشيموقع برا

اگر ...  گرفتیمعلم م... دی خری ساز مشی دوست داشت برایقیاگر موس...  فرستادشی مدرسه ها منی بهترهب
 دوست داشت یهر کالس...دی خری مشیاصال هرچه که دوست داشت برا... ی دوست داشت معلم نقاشینقاش

 ... فرستادشیم
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 ... کودکانه اش گوش فلک را کر کندي خنده هايتا صدا... دی دوی کرد و می خانه کولش ميتو
 ... رفتی دخترکش غنج مي خنده هاي صدادنی شني حاال دلش برانی هماز
 ... شدی مای پدر دننی بهتردی بااو

 بار کی...  اش به شدت در خود فرو رفته بودي اول باردارياز همان روزها... سرد بود و خاموش...  امايهد
 خودش را کنترل کرده بود که یلیخ...  کرده بوددای پلشی وساي را تونین سقط جي آمپول هارارسالنی امیحت

 يبا هد...  فکر کندی کرد منطقیع اش را حفظ کند و سي کرده بود خونسردی سعیلیخ...  نکنديبرخورد تند
 گفت یم...  پا داشتکی شهی اما مرغش مثل هميهد...  حلش کندی کرده بود منطقیسع... صحبت کرده بود

 دانست خودش هم یم...  دانستی هم مرارسالنیام...  خواهدی مادر شدن بچه است و حاال بچه نميهنوز برا
 ... رفتی میلی ویلی ته دلش از حس پدر شدن قییا جورهکی...  پدر شدن بچه است هنوز امايبرا
 زنگ یعنی نی بزند، ای حرفی وقتي دانست هدیم... چند برابر کردي را از هدشی آن به بعد مراقبت هااز

...  آورد خانهی را مي مادر هدای مادر خودش و ایهر وقت هم خانه نبود، ...  نگذاردشی کرد تنهای میسع... خطر
 چی رفت و هی در خودش فرو مشتری بل اما هر روز نسبت به روز قبيهد...  برد به باغی را مي هم هدیگاه
 ... آمدی برنمرارسالنی از دست اميکار
اگر به ...  عوض خواهد شدتی کوچولو وضعی نی نکی کرد با آمدن ی به اشتباه فکر مرارسالنی وقت ها امآن

 ... داشتی آمده بود حتما حکمتشی خواست آن موقع بچه دار شوند اما حاال که پیخودش بود دلش نم
 ي هفته های راحت سقط کردنش بهگری راحت شد که درارسالنی امالی گذشت و خی از چهار ماهگنی جنیوقت

...  هم آرام تر بود و انگار با وجود بچه کنار آمده بوديهد...  کم کردشی از شدت مراقبت های کمست،یاول ن
...  شکمش قرار دادهي را روش نشسته است، چشمانش را بسته و دستی که وقتدی دی مرارسالنی امی گاهیحت

 ی را حس مشی هم تکان هادیشا...  زندیف م مطمئن بود که دارد با بچه حررارسالنیآن وقت ها ام
 از گری دیلیچرا که برعکس خ...  دانستی نمرارسالنیام! ؟... خوردی تکان می در چهارماهگنیاصال جن...کرد

 برآورد و ي شادادی آن قدر ذوق کند که فرنین تکان جنی نعمت محروم بود که همسرش با اولنیپدرها، از ا
 ... شودکی اش شريهمسرش را صدا بزند تا او هم در شاد

 ای...  خوردی تکان نمی اصال در چهار ماهگنی جنای.. ستی کرد که از سه حالت خارج نی فکر مرارسالنیام
 ...! را ذوق زده کندرارسالنی خواست امی اصال دلش نمایو ... شدی از تکانش ذوق زده نميهد

 ...! خوردی مي ماه چندم باردارای تکانش را در هفته نی اولنی جندی وقت هم نفهمچی هو



طعم شیرین رمان                                                 روي خط صفر              رمان   

@donyayroman 311 

 ی به وضوح گرفتگرارسالنیام...  شده بودرهی انداخت که ساکت و خاموش به رو به رو خي به هدی نگاهمین
 ... بود بچه دختر استدهی درهم اش را به محض آن که فهمي بود و اخم هادهیاش را د

 انی را مي دست سرد هدرارسالنیام...  به طرفش برنگشتی حتيهد...  را در دست گرفتي دست هدآرام
 ... فشردشیانگشت ها

 !؟...میریجشن بگ! ؟... شام دونفرههی! ؟...رونی بمی شام بري خوایم _
 ...امدیاما کوتاه ن...دی را شني پوزخند هديصدا

 ...!يهد _
 ...اوردیاما باز هم کم ن...!  هوم بودکی تنها مت،ی با آن مالی سهمش از صدا کردنو
 ... شمالمی بريچند روز! ؟... سفرمیبر! ؟...یی جاهی می خواد بریدلت م... زمیعز _
 ... امااوردیباز هم کم ن... مقطع...کوتاه... سرد...  نه بودکی بار جوابش نیا

 !؟... ببرمت باغ که حال و هوات بهتر بشهي چند روزي خوایم... خب _
 ...اوردی اما باز هم کم نرارسالنیام...  نهِ کوتاه و سرد بودکی باز هم ي هدجواب

 ...! که باشه حاضرم بکنم تا حالت بهتر بشهيهر کار! ؟... که باشهیهر چ! ؟...ي خوای میخب تو بگو چ _
 رو  به طرفش کرد و دوباره نگاهش را به رو بهی نگاهمی نرارسالنیام...  به طرفش برگشتي بار هدنیا

 ... درآمدهی تفاوتی از آن حال بي هددی دینا خودآگاه خوشحال شد از آن که باالخره م... دوخت
 !؟...واقعا _
 ...دی خندرارسالنیام
 ...زمیالبته عز _

 ... کرددی دوباره تاکيهد
 !؟...يهر کار _
 ...دی هم باز خندرارسالنیام
 ...!تو جون بخواه... يهر کار _

 ... هم لبخند زديهد
 ...جونت که نه... نه _

 : انداخت و گفترارسالنی به امينگاه مردد...  مکث کردیکم
 ...!می از دستش خالص بشایب _
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 ... کم آوردگری بار دنیا...  کردندی خالشی سطل آب سرد بر سر و روکیانگار ...  کردخی رارسالنی وجود امتمام
 چندش آور يانگار تازه سرد... بلکه به طرفش پرت کرد رها نکرد دیبهتر بود بگو...  را رها کردي سرد هددست

 ي از اثرات آن سرددی دستش بسابد تا شایکی خواست دستش را به آن یدلش م... را حس کرده بوديدست هد
 ...چندش آور رها شود

 !؟... باشد از حس چندش آور سرمايزی توانست او را گری کنارش نشسته بود، چگونه مخی که کوه غی دراما
 
 هم دیشا...یآفتاب... گری دي بود مثل تمام روزهايروز... اهیهمان روز س... همان روز شوم...  آن روزصبح«

 کرد ی میاصال چه فرق...  سردی هم کمدیشا..  گرم بود انگاریکم... ی آفتابمهی و ني ابرمهی هم ندیشا... يابر
 اش به خاطر یتنها شوم...  بسبود فقط شوم بودنش مهم.. ی چه ماهای... ی بود و چه فصليچه روز

حاال اگر ... ي بود و سردیاهی که از آن روز و شبش، به خاطر داشت، سيزیچ...  اشیاهی مانده و سرارسالنیام
گرم بود و او احساس ...  نداشتادی د،ی دی نمي ستاره در آسمان بود و او ستاره اای... دی دی ماهی بود او سیآفتاب

 ...! دانستیهم نم باز! ؟... کردیسرما م
 ..نحس بود...  شوم بودفقط
 صبحانه شی شده بود و براداری بيهد...  زدیدلش شور م...  داشتی حس متفاوترارسالنی روز صبح امآن

 ...!حاضر کرده بود
وقت ...دی دزدی مرارسالنینگاهش را از ام...  افتخارها بدهد به اونی از اي آمد هدی مشیکم پ... عجبا

 ...باز هم سرد بود اما...  کاشترارسالنی امي لرزان بر گونه ي با لب هاي بـ ـوسه ا،یخداحافظ
 ینم...  ستي جورکی چرا دلش دی فهمیو هنوز هم نم...  گفت و به طرف دانشگاه راندی خداحافظرارسالنیام

 ... انگارندی بی چرا درست اطرافش را نمدیفهم
 یکم...  نگرانگری ديلحظه ا...  کالفه بوديلحظه ا...  بود حواس پرت ترشهی دانشگاه از همي روز توآن

 !؟... کردهی آورد که به چه فکر میبه خاطر نم...  بعدترشیو کم...  رفتیبعدش به فکر فرو م
 را یهمانی آدرس مکان میحت... دعوتش کردندیهمانی مکی شب به ي دانشگاه براي از بچه هایی روز چندتاآن

 ...! داردي مهم تري نگاهشان کرده بود و گفته بود کارهایهی اما با نگاه عاقل اندر سفرارسالنیام... هم دادند
 یاصال چه م...  داردینی سنگتی دانستند پدر شدن چه مسئولیآن ها چه م...!  نداشتنديری ها که تقصآن

 !؟... چهیعنیدانستند پدر شدن 
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 بار با خانه کی شی کالس هانیماب...  تا بعد از ظهر کالس داشتبای تقررارسالنیهمان روز شوم، ام...  روزآن
 از يهد...  دادی ميبه خودش اما دلدار... نگران بود، نگران تر شد...  جواب نداده بوديتماس گرفته بود و هد

 ... شده بودنی سنگنسبتا  و خوابشدی خوابی از قبل مشتری که باردار شده بود بیزمان
هر چند ... فی گرفته بود و ضعشیهرچند صدا...  جواب داده بودي بار هدنیا...  ظهر دوباره تماس گرفتیحوال

 ... راحت تر شده بود نسبت به قبلرارسالنی امالی حال بود اما خیب
 رارسالنی کند و امی مینیگفته بود احساس سنگ... دی آی شده و هنوز هم خوابش مداری گفته بود تازه بيهد

 نیهم... يآر... ای خواست اسمش را بگذارد پری که دلش ميدختر... بود مواظب خودش و دخترشان باشدگفته 
 ...! باشدشیایسفارش کرده بود مواظب خودش و پر... را گفته بود

 دیای سره بکی تماس گرفته بود و گفته بود آن روز یحاج... دی دو ظهر طول کشي هاکی تا نزدشی هاکالس
 نبود ی با آن که دلش راضرارسالنیام...  دادندی ملی تا عصر تحودی داشتند و بايریند کار تعممغازه چرا که چ

 حال بود انگار و باز ی بی کمي هديدااگرچه باز هم ص...  راحت کردي با تماس دوم به هدی را کمالشیاما خ
 ...هم گفته بود که خواب است

 و عروسک، ي پر از اسباب بازی طبق معمول هر شب، با دسترارسالنیام... دی روز شوم باالخره به شب رسآن
 ...وارد خانه شد

 ... را صدا زدي همان دم در هداز
 ... خانه دلش را لرزاندسکوت

 ... دادی نمی خوبی گواهدلش
خودش را به هال رساند و دوباره ...  گذاشتنی همان راهرو زمي ها و هرچه در دست داشت را توعروسک

 ... را صدا زديهد
 رونی در اتاق خواب به بری هم از زیو نور کم...تنها چراغ آشپزخانه روشن بود...  ها همه خاموش بودند چراغ

 ... شدی مدهیپاش
 ... را پشت درب اتاق رساندخودش
 ... رفتی نمرهی به دستگدستش

 ...ن در را نداشت انگارجرئت باز کرد... چند بار آب دهانش را فرو داد...  خورد انگاری و روده اش به هم مدل
 ...و در را رو به داخل هل داد... فشار دادنیی را به پارهی و دستگدی کشیقینفس عم...  آخر امادر
 ... اتاق چهار تاق باز شددر
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با باز شدن درب، صورتش را ...  بوددهی تخـ ـت دراز کشي بود که روي که به چشمش خورد، هديزی چنیاول
 در چرخش سرش ی اش را حتی حالی و بی سسترارسالنی همان نور آباژور، امریو در ز... به طرف در برگرداند

 دستش را يروشن شد و هد اتاق...  برق برد و چراغ را روشن کرددیدستش را به طرف کل... هم حس کرد
 ...جلو رفت نگران رارسالنیام...  چشمانش گرفتيجلو
 !؟... شدهیچ... زمیعز... يهد _

به ... پتو را آرام کنار زد...  شدن باز داردکی نزدشتری نگه داشت تا او را از برارسالنی امي اما دستش را جلويهد
 ... نشستیسخت

 ... ثابت ماندي شکم هدي رورارسالنی نگاه امو
 نی خوني به مالفه رارسالنیه بود و نگاه ام شکمش گرفتيدستش را رو...  بلند شدشی از جای به سختيهد

 ... هم به خون آغشته بوديلباس هد... تخـ ـت افتاد
 ... نگه داشتشی باز هم دستش را جلويو هد... جلوتر رفترارسالنیام
 ...!ای من نکینزد _
 ...ستادی اشی دوباره برجارارسالنیام
 !؟...ي کار کردیچ! ؟...ي هدي کار کردیتو چ _

 ... کردی عصبي خنده ايهد
 ...!می کردی مدی بانای که زودتر از ايکار _
 ... کرد خونسرد باشدیسع...  کردکنترلش را حفظ کندیسع... دی کشیقی نفس عمرارسالنیام
 !؟...بچه _
 : کوتاه و مقطع تنها گفتي هدو
 ...!ستی نگهید _

 اش را که تا يخونسرد...  زدرارسالنی دل امری اش و وقاحتش زی از ناراحتيلحن عار... ي کوتاه هدجواب
 ... حفظ کرده بود، از دست دادی قبل به سختیلحظات

 او ي و ضعفش براي حال هديدر آن لحظه بد...  جلوتر رفتیکم...  را بر هم فشار دادشی هادندانش
 ...دی قفل شده اش غري دندان هاانیاز م... نداشتیتی اهمنیکوچکتر

 !؟...ي کردیتو چه غلط _
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 یِاما هنوز هم لجاجت و سرتق... با آنکه رنگ بر صورتش نمانده بود...  با آن که حالش خراب بودي هدو
 ... اش را داشتیشگیهم
 ...!سقطش کردم _

...  فرود آمدي بر دهان هدرارسالنیپشت دست ام...  منفجر شودرارسالنی بود تا آتشفشان خشم امی کافهمان
 ...ا لرزاند ها رشهی شادشی فريو صدا

 ... تو...يتو غلط کرد... ي جا کردیتو ب _
 ... فرود آمدي بار دستش با تمام قدرت بر صورت هدنی حرفش را خورد و اي ادامه و

 ی اما خالرارسالنیام...  تخـ ـت افتاديرو...  لرزان و سستش را نداشتي پاهاي روستادنی توان اگری ديهد
 ده ها شیبرا...  اتاقش را رنگ کرده بودشی پي که هفته یدخترک...  شد دخترکشیباورش نم... نشده بود

 یدخترک! ؟... شده بودستی نش دخترکیبه همان راحت... ستی نگرید...  بود و لباس و کفش ودهیعروسک خر
بود بشود دخترِ قرار ...  او باشديبرا... قرار بود مال او باشد! ؟...از خون خودش بود! ؟...که از وجود خودش بود

 !؟... اشي باباي دردانه زیعز
 پاتخـ ي رويمجسمه ...  شودی دلش خالی پشت دستکی و یلی سکی تر از آن بود که با نیضربه سهمگ... نه
و همزمان ... ختی رنیی خورد شد و پای وحشتناکي با صدانهیآ... دی توالت کوبزی مي نهی را برداشت و بر آیـت

 ... بلند شدي هدغی جيصدا
 زی مي و عطر و اودکلن ها و هرچه رویشیلوازم آرا...  ندادي گوش خراش هدغی به جیتی اما اهمرارسالنیام

 ...دی کف کوبکیآباژور را به سرام... ختی رنی زميتوالت بود را به رو
 ... بلند شدي هدادی فرو
 ...!بسه... یبسه لعنت... بسه _
 ... را گرفته بودشی تخـ ـت نشسته بود و گوش هايو ری به سختيهد...  طرفش برگشتبه
 ...!خفه شو... يفقط خفه شو تا نکشتمت هد... خفه شو _

 خواست یم... زدی بررونی خواست بیم...  خواست حرف بزندی بار منیا...  خواست خفه شودی اما نميهد
 ... کندیخودش را خال

 !؟... من دوسِتت ندارمی بفهمي خوایچرا نم... شمیخفه نم...  شمیخفه نم _
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 يِ بود سرددهیفهم...  بوددهی فهمی جهمنمی سال زندگکی آن يخودش تو...  خشک شدشی برجارارسالنیام
 ي روز توکی يانگار انتظار نداشت هد...  خشک شدشیاما باز هم در جا...  اش است به اوی عالقگی از بيهد

 ...د که دوستش نداردی آن طور با نفرت بگواد،ی شود و آن طور با فررهیچشمانش خ
 ...از اولش نداشتم... بفهم دوسِت ندارم... یبفهم لعنت _
 ... خشک شده بود انگارشی بر جارارسالنیام
زور که ! ؟... داره بخوام بچه ات رو نگه دارمیلیچه دل! ؟... من به ات عالقه ندارم های بفهمي خوایچرا نم _
 ...ستین

 ی نمرارسالنی که امدی کوبی مرارسالنی را به صورت امشی رحمانه و مسلسل وار حرف های آن قدر بيهد
 بار ری زر،ی بار آن همه تحقری زشی کرد شانه هایحس م...  کردیتنها حس م... اوردی بر زبان بيتوانست کلمه ا
 ی منیی کرد سقف اتاق دارد پای ماحساس...  آوردی دارد کم می عدالتی بار آن همه بریز... یمتیآن همه نامال

 ... را وادار کند به زانو زدنرارسالنی تا امدیای بنیی از آن که آن قدر پادی ترسیم... دی ترسیو م... دیآ
 سست شان به ي خانه ي بزند تا ستون هاادی خواست آن قدر بلند فریدلش م...  بکشدادی خواست فری مدلش

 ... لِه کندشی پاهاریا ز ري خواست هدیدلش م... دیایلرزه در ب
 !؟... شدیم... شدیدوست داشتن که به زور نم! ؟...بود! ؟...زور که نبود...  گفتی درست مي هداما
... شی خفه شده در گلويادهای تمام فري حاکم بر ذهنش، باعث شد که به جاشهی همی دموکراسنی همدی شاو

 ...دی کلمه بگوکیتنها ... گرفتهییبا صدا... خفه... آرام
 !؟...چرا _

بارها و ... افتی ی نمی بود و جوابدهی سال بارها و بارها از خودش پرسکی نی اي که توییچراها... چرا... چرا
 بهانه ای سکوت کرده بود و ای را و او هر بار شی هاي مهری بلی بود دلدهیبارها از همسر جوان نامهربانش پرس

...  کندی سرش درد مای...دلش گرفته است... ست حوصله ایب... ستبهانه آورده بود که خسته ا... آورده بود
 ... جست تا طفره برود از جواب دادنی مي بهانه اواری کرد و از در دی وقت ها هم دلش درد میگاه

 ... سوالي ماند و چراها و عالمت های مرارسالنی باز هم امو
 ...! رو دوست داشتمي اگهیمن کسِ د _

 ی مي هدی در چشمان رنگرارسالنی چشمان امیاهیس...  اش وارد کردی رنجور مرد زندگکری دوم را بر پشوك
 ...ی عبثالیو چه خ...  از مزاحياثر... ی از شوخيبه دنبال اثر... شی کرد در چشم هایجستجو م... دیلرز
 !؟... بودی موقع چه وقت شوخآن
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 ... تمامش را تمام کردمهی ني جمله يهد
 ...!و دارم _

 ... سوم وارد شدشوك
 برده ادی که حرف زدن را از یمثل کس...  کردی را نگاه مي در سکوت هدرهی خرهی همان طور خرارسالنیام

 ...باشد
 قهی مرد در چند دقکی شد یمگر م...  خودش باشدي صدانی شد ای باورش نمد،ی خودش را شني صدایوقت

 ... آوار وجودش بماندری که خودش هم زيجور! ؟... شودرانی باره آن طور وکی
 !؟...یک _

 ... بوددهی را نفهمرارسالنیانگار منظور سوال ام...  پرسان نگاهش کرديهد
 !؟...هی که زنم عاشقشه کی خوام بدونم اونیم _

 ...دینگاهش را دزد...  را نداشت انگاررارسالنی بار توان نگاه کردن به چشمان امنی ايهد
 ...دیس بار محکم تر پرنی ارارسالنیام
 !؟...اسمش _
 ...برادر ندا...!ماین _
عقب عقب رفت تا ...زانوانش سست شد...  نداشتستادنی توان اگرید...  خراب شد انگاررارسالنی بر سر امایدن

 کرد به آن همه یو همان طور مات و مبهوت نگاه م... دادهی تکواریتن خسته اش را به د... دی رسواریبه د
 ... و حماقت خودشيوقاحت هد

 !؟...ی سال هم باهاش ارتباط داشتکی نی ايتو _
 ی رد خون را مرارسالنیام... دست لرزانش را بر شکمش قرار داده بود...  تکان داددیی تاي به نشانه ي سريهد

 یدلش نم...  خواست نگاه کندیاما دلش نم...  کفدی سفي هاکی سرامي سرد روی مي هدي که از کنار پادید
 به دی و رسي هدي پاهاي داد از رورنگاهش را س...  دهدتی خواست اهمیدلش نم...  مهم باشدشیخواست برا

 آورد از طرف چه ی کرد به خاطر نمیاما هرچه فکر م...  شان بودی عروسيکادو... فرش دست بافت وسط اتاق
 همه يدی خاندان توحکیجه  دري هالیفام... نه..نه! ؟... اشي عمه فخرای! ؟..عمه محترمش! ؟...یکس
 !؟... فرش دستبافت کادو کرده بودیکس پس چه...  طال داده بودندي و سکه سیسرو
 ی فکر مدیاما به چه با! ؟... داشت آخریتی فرش دستبافت چه اهمتیدر آن وضع! ؟... داشتیتی چه اهماصال
 یحت...  سالکی آن ي خودش توي کرد تا بلکه ذهنش منحرف شود از حماقت های فکر مدیبه چه با... کرد
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 راحت برود و با معـ الیخ  باي داد تا هدی عمو فتاح را مکی خانه کشرونی که بییروزها... قبل ترش هم
 ...ردیـشوقش دل بدهد و قلوه بگ

 ... خودشیِ زد بر احمقيپوزخند
 یدلش م... رفته و ساکت گدی دی را مي که هدییوقت ها... بعد از ازدواج شان را! ؟... گفتی بعدش را نمچرا

 گفت حاضر است همه جوره کمکش یبه اش م...  کرد درسش را ادامه دهدی اصرار مي به هدلیاوا...سوخت
 حاضر بود یحت...  خواهدیم هرچه که... ي گفت برود کالس هنریم...  خواهدی گفت نمی مياما هد... کند

آن وقت بود که ...  خواهستیبه دور از چشم خانواده هاشان، اما او باز هم نم... بفرستدش کالس آواز
 یآن وقت بود که م...  آن طور در خود فرو رفته استي کرد اشکال از خودش است که هدی فکر مرارسالنیام

 يبلکه به خانه ... ياما نه به عمارت پدر...  به باغبردش ی کرد و می منشیبعد سوار ماش... گفت آماده شود
 را کنار دوستش باشد حالش ی کرد اگر مدتی فکر مرارسالنیآن وقت ها ام... ندا تنها دوستش بود... هیهمسا

 مثل رارسالنیو ام... آمدی در می از آن گرفتگي هديتا چند روز...  شدیو واقعا هم بهتر م...بهتر خواهد بود
 ي به خانه ي از رفت و آمد هددندی فهمی نميزینه پدر خودش و نه حاج فتاح چ... د پوشانی مشیبرا شهیهم

 ...هیهمسا
 ...!دیای برد تا سرحال بی معـ ـشوقش مداریهمسرش را به د...!  چقدر احمق بودواقعا
 ...رتشی حاشا به غواقعا
 رنگش نگاهش یبا صورت ب...  فروغشی با چشمان بيهد... دنباله دار... ی طوالنيخنده ا... بلند... دیخند
 ..کرد

 واریو مشتش بر د...  مشت شدشیدست ها...  شد کم کمیخنده اش عصب... دی خندی هنوز مرارسالنی امو
 ...فرود آمد و از شدت خشم دردش را هم حس نکرد

 ...!طالقم بده _
 ي هایلیو س...فش هجوم برد چگونه به طردیو خودش هم نفهم...  نگاهش کردی ببر زخمکی مثل رارسالنیام
 ...رارسالنی اميادهای آمد و فری فرود مي بود که بر صورت هدیاپیپ

 ...خائن... فیکث... هرزه... خفه شو... خفه شو _
 حال یصورتش به گِز گِز افتاد و ب...  شدنیسرش سنگ...  ها رنگ گرفتیلی در اثر سي رنگ هدی بي هاگونه

 ... زدهی تخـ ـت تکیبه پشت
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... دی کششی در موهایکالفه دست... عرق تمام صورتش را پوشانده بود...  به نفس نفس افتاده بودرارسالنیام
 ... آمدی رفت و می می به سختشینفس ها

 ... لب زمزمه کردری زو
 ... هرزه رويتو...  خائن رويتو...  من دوِست داشتمیول _

 ... اوج گرفتشیصدا
 ...هرزه رو... يتو... دوست داشتم... تو رو... من! ؟...ی فهمیم! ؟...ی فهمیم _

 ... را خاموش کردادشی فرش،ی گلويبغض تو... دی لرزشیصدا
 ...دارم... یهنوزم دارم لعنت... هنوزم دارم _

 ... زانوانش افتادي تخـ ـت رويجلو
 ... ها دوخته شدکی سرامي به خون رونگاهش

 ...دخترمون... دخترم _
 ... نگاه کردي فروغ هدی چشمان ببه
 ...به خاطرِ! ؟...یچطور تونست... دخترت _
 ... نتوانست جمله اش را تمام کندو

 ...دی اش کوبیشانی گره کرده اش را بر پمشت
 ...خدا _

 ...دی کوبدوباره
 ...خدا _
 ...دی دوباره کوبو
 ... انصافی بي کار کردیچ!؟... با مني کار کردیچ... يهد... آخ _
 ...نزار...  حالیب...  دوباره به حرف آمدي هدو
کتکم ... بابام خون به پا کرد... خوانی رو مگهیگفت که بچه ها هم د... يمامانش اومد خونه مون خواستگار _
 !؟...ادتهی... کتابامو پاره کرد... زد
 ... دخترکشیستینبه آثار ...  هاکی سرامي رد خونِ روهی بود رهیچشمان به خون نشسته اش خ...  بودادشی

بعدشم ... ي بزارشی پاپدی االن با،ي خوایبعدش بابام به بابات گفت که اگه دختر منو به عنوان عروست م _
 ...ی دونی مزوی خودت همه چگهیکه د
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 ... اش را به او بدوزد زمزمه کردنی بدون آن که چشمان خونرارسالنیام
 ...ي حافظ کادووانیاون د _
 ... حرفش را خوردو
 ...آره _
 ...دنباله دار... بلند...یعصب... دی باز هم خندرارسالنیام
 فاسق تو رو به هم وصل ي کتاب کادوي هاکهی تکهی تمام نشستم تي هفته هیمنِ احمق ...من...من _

 !؟...کردم
 ... تمام شدي جان هدی بغی فرود آورد و جي که بر دهان هدیو خنده اش با پشت دست... دیخند...دی خنددوباره

 ...چقدر احمق بودم _
 ... فشار دادي جان هدیانگشتانش را در بازوان ب... بازوانش را گرفت...  نگاه کردي هدبه
 !؟...هان... يدیچقدر به ام خند _

 ... گذاردی مشتری رو به وخامت بي دانست با هر تکان حال هدی داد و نمي به هديدی شدتکان
 ...بگو! ؟...هان _

 ... جانش را جنباندی بيا لب هيهد
 ...رهام کن... طالقم بده _
 ...بلند شد...  کردشی رهارارسالنیام
 ...ی راحتنیبه هم... هه!؟...طالقت بدم _

 ... زدی لبخند تلخيهد
 ي براستی نی کافنایا... من دخترت رو کشتم... من خائنم... کردمانتیمن به ات خ... ستی هم راحت نیلیخ _
 ...ی بشزاری که بنی اي براستی نیکاف!؟...ی که متنفر بشنیا

 ... زدیو انگار با خودش حرف م... قدم زدی عصبرارسالنیام
 ...من تا ابد ازت متنفرم... من متنفرم... من ازت متنفرم...یتو قاتل... یتو خائن... آره... آره _
 ...اال رفت بشیصدا...  دوختي اش را به هدنی و نگاه خونستادی اشی جادر
 ...ادی زیلیخ... ادهی زیلیخ! ؟... چقدریعنی ابد ی دونیم! ؟...ی چیعنی تا ابد ی دونیم _

 ... دوباره تکرار کرديهد
 ...می بررانیقراره با هم از ا...  نگو و طالقم بدهيزی چیبه کس...  کنمیخواهش م... طالقم بده _
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 ... باز نگه داشته بود انگاری جانش را به سختی بيپلک ها...  زدی جانی بلبخند
 ... که دوستش دارمیبا کس...قراره برم و به آرزوهام برسم...  جهنم برمنیقراره از ا _
 ...به التماس افتاد...  افتادهی به گررارسالنی امي زده و غم زده رتی چشمان حيجلو... ي کمال ناباوردر
 ... هامونیمثل بچه گ... شهیمثل هم.. کمکم کن... بزار برم...  کنمیالتماست م... توروخدا _
 ... زدي پوزخندرارسالنیام
 !؟...ی ها رو نگه داشتیمگه تو حرمت بچگ! ؟...یبچگ _
 ... کنمیالتماست م... تو مرد باشیول... فیمن کث... من خائن... من بد _
 ...دی کوبواری اش را بر دیشانی بار پنی ارارسالنیام

حاال به ...  بوددهی کس اشکش را ندچی که هییهدا...  دندهکی يهدا...  سرسختيهدا...  لجوجيهدا... يهد
 ... کردیآن طور التماس م...  زدیآن طور زار م...  نامحرمکیبه خاطر ... بهی غرکیخاطر 

 !؟... بردی که مشی دردش را پدی بارارسالنیام
 ... سرش را حس نکردي هم از شدت خشم درد توباز
 ...یحیچقدر وق... ي هدیحیچقدر تو وق _
 ...دوباره خشمش فوران کرد...  آتش گذاشته بودندشی پاریانگار که ز... دی باره از جا پرکی و
 ...ي گم هدیاما به همه م... اما...  دمیطالقت م...  دمیطالقت م _

 ... ناله کردزی التماس آميهد
 ...نه _
 ... رحمانه ادامه دادی برارسالنی امو
 چارهیب...  کنم که همه تو صورت تف بندازنی ميکار...  به آب دادهی گم دخترش چه دسته گلیبه بابات م _

 ری سیهمون جور که االن من رو از زندگ...ی بشری کردن سی کنم که از زندگی ميکار... ي کنم هدیات م
 ...يکرد
 ت.. خدا لعنتت کنه...ي لعنتت کنه هدخدا

 ... ناله کرده بودانی گري هدو
 ... کشهیبابام منو م _
 : با نفرت گفته بودرارسالنی امو
 ...! خوامی رو منیمنم هم _
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 هم ي قبریدخترکش حت...  کردیانگار بر قبر دخترکش نگاه م...  دوختکی سرامي را به خون رونگاهش
 ...دی و بگرندینداشت تا بتواند برود و کنارش بنش

...  خودش محتاج مرهم بودرارسالنیاما ام...  داردازی نارمی دانست به تیم...  ناخوش استي دانست هدیم
 ...خودش به مراتب بدتر بود

 ... شده بودریتحق...  شده بودلِه
 ماند و به ی مدیبا... دلش به درد آمد... به عقب انداختی نگاهمین... ستادی درگاه اما ايتو...  اتاق خارج شداز

 !؟... رفتی شد و می متنفر مای... دی رسیدادش م
 ... زمزمه کردرلبی چه شد که زدی هم نفهمخودش

 ...من رفتم _
 نشاند ی بر گونه اش ميبـ ـوسه ا...  خواست برودی تخـ ـت خواب بود و او مي توي هدی که وقتشهی هممثل
 ... گفت من رفتمیو م

 در آغـ شتری بیکم... ن بماشتری بی کمای...  امروز را نرودی بار بگوکی ي خواست هدی دلش مشهی چقدر همو
 ...ریـوشم بگ

 ... نداد امای جوابيهد... بار هم گفتنیا
 اشاره تا برگردد و به دادش کی...  صدا بودکیتنها منتظر ...  برداشتیقدم...  را برگرداندشی رورارسالنیام

 ...کمکش کند... برسد
 تمام آن حرف ها دیبگو... ی دروغ بودند و شوخشی تمام حرف هادی کند و بگوشی صداي خواست هدی مدلش
 ...هی بودند کریی هایشوخ
 ... و رنگ استستی ها خون ننی ادیبگو
 ... تپدی قلب دخترك کوچشان هنوز هم مدیبگو
 ... کذب استشی حرف هاي همه دیبگو...دیبگو

 رهی دگهی دم آخر آخه فردا دنیصدام کن ا"
 "...  جاموی کسستمی نگهی فردا دآخه
به درب سالن که ... از کنار عروسک ها گذشت...  به طرف راهرو به راه افتادرارسالنیام...  نگفتچی اما هيهد
 ... دادهی برگشت و به در تکد،یرس
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 ی واقعيحاال که خودش به معنا...دی فهمی را مچارهی درمانده و بی واقعيتازه معنا...شکست...  کم آوردگرید
 ... شده بودچارهیکلمه درمانده و ب

 ... کردی مردانه اش را در گلو خفه ميهق هق ها...  بغضش سرباز کردو
 ...دی لرزی نداشت و مي اما، چاره اشی شانه هازی رلرزش

 ... نبودیشوخ... دروغ نبودزی چچیه
 ... نبودی به آن تلخشی براقتی وقت حقچی هو
 رمیگی سراغت رو نه نمرمیخداحافظ که دلگ"
 "رمی کن دارم مي کارهیفظ  گفتم خداحانیبب

 ... آخرش را به اتاق دخترکش انداخت که دربش چهار تاق باز بودنگاه
 را نخواسته نی هم هميمگر خودِ هد...!  آن که برگرددي گرفت که متنفر باشد به جامی تصمرارسالنی امو

 !؟...بود
 ...دیبه سرعت خارج شد و در را بر هم کوب... به طرف دربرگشت

 ... فرمان نشستپشت
 ... دی را بر فرمان کوبشی هامشت

 ... به پرواز درآمدنی زد و ماشاستارت
  بمونم تو بهم بد کنی کن بذار حتي کارهی"

  راه منو سد کنای از رفتن بشمی ممونیپش
 رهی بگو شب دست و پا گرهی رفتن بگو دواسه
 رهیگی ت نمهی جونم چرا گرشمی می راهدارم
 ی رحمی بيبگو بد کرد ی بگو حتيزی چبهم

 "یفهمی نمنوی چرا ارمی کن دارم مي کارهی
 بغـ کی با شی پی که ساعتي نداشت به مردی شباهتنی که از خانه خارج شد، کوچکتري مرددندی ستارگان دو

 ... وارد خانه شده بودی عالم زندگکیبا ...  شورای دنکیبا ... ـل عروسک
 ...! شدرانیو... جوان قصهمرد

 ... راندی و باز هم مدی لرزی مشیشانه ها...  فشردی پدال مي را روشی و پاختی ری ماشک
 ... بردنیدخترشان را از ب...  کرديزار...  به او التماس کردبهی غرکی به خاطر يهد...يهد
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... هه!؟...به پدرش! ؟... بردی پناه مدیبه کجا با...  توانستینم...  بودتشی از حد ظرفشتری بیلی ها خنیا... نه
 !؟...کدام پدر

 !؟... چشمش به دهان شوهرش بودشهی که هميمادر! ؟...کدام مادر! ؟... مادرشبه
 ...!تف سرباال بود..  ننگ راي هی مانی گفت ای که ميبرا! ؟... بردی را به کجا مشیدردها

 ششی گفت تا به ری مشیاز حماقت ها! ؟... دل بسوزانندشی گفت تا برای خودش متیاز خر! ؟... گفتی مچه
 !؟...بخندند

 !؟...دیاصال چه داشت که بگو! ؟... گفتیبه که م! ؟... گفتی مچه
 ... درد عالم استنی بدتریی تنهادی جا بود که فهمآن
 ... قسمتش کردی که نتوان با کسي چقدر دردناك است درددی جا بود که فهمآن

 ممکن شی اتفاق افتاده بود که هنوز هضم اتفاقات براعی سرزیآن قدر همه چ...  بودضی ضد و نقاحساساتش
 ...نبود

 دور برگردان به خانه نی خواست از اولی شد و می در نظرش مجسم مي جان هدی بي چهره اي الحظه
 ...برگردد
 ... شدی افتاد و عذادار می دخترکش مادی به گری دي الحظه
 ...ي شد از هدی ممتنفر
به سند ... ی حافظ لعنتوانی آن دادیبه ...  فاسق همسرشادیبه ...  افتادی مانتشی خادی بعد به ي الحظه

 ...!حماقتش
 ... کم استي هدي کرد که مردن هم برایو دوباره فکر م...  شدی دوباره متنفر مو

 بود که لییمگر او عزرا! ؟... ناحقای حق بداند يگری ديمگر او خدا بود که مرگ را برا!؟... مگر او که بوداما
 !؟...ردی را بگیبخواهد جان کس

 ...! دانستی کاره بود و خودش نمچی هشهیهم...!  کاره بودچیاو ه...  بودنی دردش همو
 ...! دخترش همیدر زندگ...  کاره بودچی همسرش هی در زندگاو
 ... کرد به برگشتنی مبی را ترغرارسالنی کرد و امی را بلند مشی باز دوباره وجدان معترضش صداو

 به ي را که هدیبه خاطر آورد کس... به خاطر آورد فاسق همسرش را...  دوربرگردانکینزد...  آخر امالحظات
 ...خاطرش به زانو درآمد و التماس کرد

 ...! کاره را فرا بخواندچی هي کمک گرفتن هم حاضر نشد او را، اوي برای حتو
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 از همسر ظالمش شی کرد و برای مهی گریحتما پشت گوش...  زدیه اش زنگ م حتما به معـ ـشوقهمسرش
 هم دیشا...  هم باز نازدی گفت و با خواهش و شایاز حال خرابش م...  و کبودش کردهاهی گفت که چطور سیم

 ییاز همان ها...  بودرده شان را حرام او نکیکی خدا ي بار هم محض رضاکی ی که حتییاز همان ها... عشوه
 شهی همگرانی دی زندگنی روتيزهای چیلی که خیبر دل...  شان را بر دل او گذاشته بودیکی ي آروزشهیکه هم

 ... برهاندوی دي و او را از قلعه دیای خواست تا بیاز معـ ـشوقش م... او حسرت بوديبرا
تا دلش بخواهد سرش را ... تا دوباره مشت بر فرمان بکوبد...  بود تا دوباره به سرش بزندی همان فکرها کافو

 ... بکوبدنی ماشي شهیبه ش
 ...دیای تا فاسق همسرش بستدی باکیبازگردد و پشت در به کش...  آن به سرش زد که باز گرددکی

 !؟... خواست بکندیبعد چه م...  آمدی مخب
 ... کشتشیم...  بودمعلوم

 !؟... چهبا
 ... چاقوبا

 !؟... زدی مشیکجا
 ...! شوديگری هـ ـوس نکند عاشق همسر دگریتا د... بر قلبش...  بودمعلوم

 ... زدی هم شاهرگ گردنش را مدیشا
 !؟...نبود... بودشتریلذتش ب... زدی فواره مخون

 ... زدی را هم مي هدشاهرگ
 ... جان دخترکشي گرفت در ازای را مجانش

 !؟...نبود... بودمنصفانه
 ... کندرونی را از سرش بییایخولیتکان داد تا افکار مالسرش را ...  خودش آمددو بارهبه

مگر او که !؟...ردی را بگی بود که جان کسلییمگر او عزرا!؟... مقدر کندی کسي او خدا بود که مرگ را برامگر
 !؟...بود
 ... پدر شدن نداشتاقتی بود که لياو مرد...  کسچیه
 ... نداشترتی بود که غي مرداو
 ... لنگه نداشتی بود که از احمقي مرداو
 ... نگه داشتن همسرش را نداشتي بود که عرضه ي مرداو
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 !؟... اصال مرد بوداو
 آن یهمانی چگونه به محل مدی را بر پدال فشرد تا خودش هم نفهمشیآن قدر پا...  برگردان را رد کرده بوددور

 ...!دیشب دوستانش رس
 

مشـ ـروب و الـ ـکل ... ستی چی پارتدیآن شب فهم...  رفتی بار در عمرش به پارتنی اولي شب براآن
 ... چه طور استیمـ ـست... ستیچ

 ... شدنیسنگ... مـ ـست شد... داغ شد... دینوش... خورد
 ...!يهد... زمزمه کرد... بودیچشمانش رنگ...  شدکی به اش نزديدختر
 ... استنیگفت نگ...  کردی حرامش نمي که هدیی همان هااز... با عشوه... با ناز... دی خنددختر

 ...مـ ـستانه.. بلند... دیو خند! ؟..نینگ..  خودش زمزمه کردبا
 يهد... نه!؟... باشدي توانست هدیمثال م! ؟... باشديگری توانست کس دیاصال مگر م...  استنی بود نگمعلوم

 ... زشت نجاتش دهدوی ديد تا از قلعه حاال معـ ـشوقش رفته بو... حاال با معـ ـشوقش بود
 ...دی اسمش را پرسدختر

 ...وی داد دجواب
 ...!ی خوشگلوی و گفت چه ددیگونه اش را کش... مـ ـستانه... دی هم خنددختر

به دختر گفت که مـ ـست ...  زشت استویبه دختر گفت د... گفت... نبود... نه!؟...او خوشگل بود... خوشگل
 ...ندی بی مبایاست و زشت را ز

 ... های مـ ـستنیتا باشد از ا...  زشتيوهای دنیتا باشد از ا...  و گفتدی خنددختر
 ... نشسته بودشی پاهايرو

 ... ستبرش را نـ ـوازش داده بودي ـنه ـیس...  سرانده بودراهنشی پری را زدستش
 ... گُر گرفته بودرارسالنیام

 !؟... گرمش استدی پرسدختر
 یاز شدت گرما داشت م! ؟... گرمش باشددیچرا نبا... هزار بوديآمپرش رو...  گرمش بود بود کهمعلوم

 ...همسرش خائن بود... دخترش مرده بود!؟...آن هم از اعماق دلش! ؟... سوختی مدیچرا نبا...!سوخت
 !؟... سوزِ دلشي نبود برای ها کافنیا

 ... رو به ذوب شدن استیگفته بود از داغ...  بود که گرمش استگفته
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 !؟... خواهد بخوابدی بود دلش مدهی پرسدختر
 ...! نشودداری بگری که ديجور...  خواهد بخوابدی گفته بود دلش مرارسالنی امو

 ...! بود و گفته او بلد است چطور بخواباندشدهیخند... نیهمان نگ... دختر
 ...! بود و با خودش برده بوددهی کشی دستش را مثل کودکو

 ...! ستي ورزشکارکلشی گفت چقدر هی داد و می ستبرش را نـ ـوازش مي ـنه ـی دختر، سي هادست
 ... ستیته...  ستیپوشال...  گولش را نخوردی خواست بگوی او دلش مو

 ... زندیچقدر تند م...  قلبش قرار داد و گفتي را رودستش
 آن حقارت ها و ي است که بعد از همه حیقلبش وق...!  استحانهی قلبش وقي تپش هادی خواست بگوی او مو

 ...!آن هم آن قدر تند...  زندیخوار شدن ها، هنوز هم م
 ... هادنی آن طور تپي بود براي چه شورگری را داو

 !؟... گفته بود دوست دارد اول چه کار کنددختر
 ...! عشوهیکم...! نازی او گفته بود کمو

 ... بوددهی خنددختر
 ... خواهدی مخصوص مي کرده بود که ناز و عشوه دی او تاکو

 !؟... چهیعنی گری مخصوص دد،ی پرسدختر
 ...! کندی که همسرش، خرج معـ ـشوقش میی از همان هایعنی گفته بود مخصوص رارسالنیام

 ...! دختر جمع شده بودلبخند
در آغـ ...  برهـ ـنهیبا بدن... نی سنگيبا سر... دی شديآن هم با سردرد...  شده بودداری از خواب بی وقتصبحش

 ... برهـ ـنهيـوش دختر
 ... اوستنی شد که ایباورش نم...  بوددهی سرش کشي توی دستکالفه

 ... بودنیسنگ...  رفتی مجیسرش هنوز گ... دی پوششی سر و صدا لباس های و بآرام
 ...ي هدانتیو خ... آمد مرگ دخترش بودادشی که به يزی چنیاول...  تخـ ـت انداختي به دختر روینگاه

 دردها به طرفش هجوم ي بود و باز همه دهی از سرش پریمـ ـست...  کرد دل و روده اش به هم خورداحساس
 ...آورده بود

 بسپارد ی به فراموششهی همي کند براي که کاريآن قدر قو...  وجود داشتي قوی کاش شـ ـرابي کرد افکر
 ... راریآن همه تحق
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 شتریدر ب...  به خاطر داشتشبی دوبلکس را از ديخانه ...  صدا از اتاق خارج شدیب...  را از دختر گرفتنگاهش
 پله ها نیتلو تلو خوران و سنگ...  مبل ها به خواب رفته بودندي سالن و روي هم تويعده ا... اتاق ها بسته بود

گفته بود بماند تا حالش ! ؟... رود با آن حالشی ماگفته بود کج...  چشمش سبز شدي جلولی آمد که سهنییرا پا
 ... کندی تواند رانندگیآن طور نم... بهتر بشود بعد برود

با ...  دانست چرا از بودن در آن خانهیخودش هم نم...  خواست برودیبه اصرار م...  قبول نکرده بودرارسالنیام
 ... از آن ها بوده استیکی خودش هم شبی دانست دیاگرچه م... رد کی میآن آدم ها احساس خفگ

 ... برساند و بعدش برگرددرارسالنی امنی داد که خودش او را با ماششنهادی بود، پدهی اصرارش را دی وقتلیسه
 یم! ؟...دی لحظه مانده بود که چه بگوکی رارسالنیام! ؟... بود کجا بروددهی پرسلی که نشستند، سهنی ماشيتو

 ی مدیبه کدام خانه با...  شده بودرانیخانه اش و...! او که خانه خراب شده بود! ؟...کدام خانه!؟...رفت به خانه
 !؟...رفت

 ... حرکت کردلیو سه... چه شد که آدرس باغ را داده بوددی هم نفهمخودش
 ... کردی نگاه مرونی صدا به بی داده بود و بهی تکی سرش را به پشترارسالنیام
از آن که ... دی نوشيادیاز آن که ز...  خراب آمده بودیاز آن که او با حال... شبی کرد از دی مفی تعرلی سهو

 ی گرم از هر مسکنی هم آغـ ـوشکی جور مواقع نی را به سراغش فرستاده بود و گفت که در انی ،نگلیسه
 !؟... کندی چرا اثرات آن مسکن را حس نمدی فهمی نمرارسالنیو ام...مسکن تر است

 ... به خاطر نداشتيادی ززی اش چیاز مـ ـست...  به خاطر نداشتيادی ززی چشبی از داصال
 ... و در آخر حالش به هم خورده بودشبی کرده بود دي روادهی گفته بود در خوردن زلی سهو
 ... را هم به خاطر داشتنی ارارسالنیام

 ... رفتی را گذاشت و خودش با تاکسنیماش...  رساندشلیسه
 ... باز شدیکی تي در با صدای سوال و جوابچیبدون ه...  را فشردفونی آي دکمه رارسالنیام
پشت سرش ...  ظاهر شدشی جلویاول از همه حاج...وارد خانه شد...آشفته.. نیسنگ...  خستهیی قدم هابا

 ...دی کشی پله ها سرك ميو اَسما هم از تو...منصوره خانم
 :دی پرسیکیو عل سالم چی بدون هیحاج

 !؟...ییمعلوم هست کجا _
 

 ... انداخترارسالنی امي به سر و وضع آشفته ینگاه
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 !؟...هی چه سر و وضعنیا _
 ... سکوت گرفته بود انگاري روزه رارسالنیام
 !؟... تا حاال چقدر به ات زنگ زدمشبی از دی دونیم _

 ...! در خانه ماندهشبی اش از دی آمد که گوشادشی تازه
 : گفتنی حال و سنگی بی لحنبا
 !؟...نی داشتيکار! ؟..چرا  _

 ... جلوتر آمدیحاج
 میاومد... ارهیساعت دوازده مادرت نتونست طاقت ب...  دادی جواب نمی زدم خونه تون کسی زنگ میهرچ _

 ... خوادیباالخره زن حامله مراقبت م...  بوديمادرت نگران هد...دم در خونه
! ؟...حامله! ؟...کدام زن! ؟...زن...!  هم دلش خوش بودیحاج... زدي جانش پوزخندی بي با لب هارارسالنیام

 !؟...کدام بچه
... ی چشمت روشن حاجدیدلش خواست بگو... هه!؟...عروس بدکاره اش! ؟... نگران عروسش شده بودیحاج

 ...!کالهت را بگذار باالتر که عروس ات هرزه از آب درآمد
 ...ستادیزبان در کام گرفت و خاموش ا... دی بگويزیست چ توانی افسوس که نماما
 ...!با توام پسر _
 ... حوصله شدی برارسالنیام
 ...! کجا رفتهنمی رم خونه ببیاالن م... یباشه حاج _
 در ی حاجي برخورد و اخم هایبازدمش به صورت حاج...  کردی فرار مي وضوح از بر زبان آوردن اسم هدبه

 ...هم رفت
 !؟...اونم از زن حامله! ؟...ي که از زنت خبر نداري شدرتی غی انقدر بیعنی! ؟... کجاستنمی برم ببی چیعنی _
 خواست یدلش م...!  جهانمرتی غی بي من سرآمد مردهايآر... ي آردی خواست بگوی دلش مرارسالنیام

 ي دخترگرید...بدتر خون نکند و دلش را دیآن قدر زن حامله زن حامله نگو... ستی در کار ني بچه اگری ددیبگو
 یعنی! ؟... کردن چطور بودسقط اصال...  دخترشان را سقط کرده بوديهد...  شدستیدخترش ن... ستیدر کار ن

 !؟... بوددهیدخترش هم درد کش
 ... به درد آمددلش

 !؟...هان! ؟..ي کوفت کردیچ! ؟...يدی مهی چه بونیا! ؟...یچرا منگ... با توام! ؟...ییمعلوم هست کجا _
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 ... زدي باز هم پوزخندرارسالنیام
 !؟... کوفت کردمیمگه مهمه چ _

 راه دستش از انیم...  امادیای فرود برارسالنی صورت اميباال رفت تا رو...دستش باال رفت...  شدی عصبیحاج
 نیا... بود دست بلند نکردهشی بچه هاي گاه روچی هشی هايری رغم تمام سخت گی علیحاج... ستادیحرکت ا

 ...خورد  راه ماند چرا که چشمانش به چشمان دردمند پسرش گرهانیبار هم دستش م
 را شُل یهرچه بود دست حاج...  هم التماسدیشا... يدیناام... ی و کالفگدی باری غم مرارسالنی نگاه اماز

 ... افتادنییدستش پا...کرد
 ... برگشت و به طرف در به راه افتادرارسالنیام...  لبری گفت زیالاالالله

 !؟...کجا _
 : رمق جواب دادی و بنی همان طور سنگرارسالنیام
 ...!دنبال عروست _
 ... هم به همراهش رفتی حاجو

...!  رفته بوديزی رساندنش اما از شدت خونرمارستانیبه ب... افتندی جان در خانه ی را بيهد...!دندی رسری داما
 ... شده بودری دگرید

 ... منفور شدرارسالنیو ام...رفت...  مرديهد
 یعمو فتاح که قاتل خطابش م...  کردی مي محمود به وضوح از نگاه کردن به صورت پسرش خوددارحاج
 ...کرد

...  بود که همسرش را به باد کتک گرفته بودی و بد مـ ـستاشیاو پسر ع... شی نظر پدرش و حاج عمواز
 ... اشیاشی عیِو رفته بود پ...همسرش را کتک زده بود...  بودهختی خانه را درهم رلیوسا

 کنار آمده بود و دم رارسالنی امي هایاشی سال با عکیچرا که حتما ...  صبور بود و فداکاري نظر آن ها، هداز
 ... کرده بودي بود و آبروداراوردهیبر ن

 به کمک ي سخت و فلزلی از وسامی مـ ـستقي استفاده ي لهی به وسي اظهار داشت که هدی قانونیپزشک
 ... کرده استنی اقدام به سقط جنی بهداشتری استاندارد و غری غیطی که پزشک نبوده، در شرايگریشخص د

 تی خونریزي شدید داخلی، پارگی احشاء و رنگ پریدگی جسد براي تعیین علت مرگ کفا،ی کالبد شکافدر
 ...کرده بود
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 ي را خواند فکر کرد که هدی قانونی گزارش پزشکی وقترارسالنیام...  درگذشت،دی شديزی در اثر خونريهد
 ي کارنی دست به چنیی رهاي عاشقِ معـ ـشوقش بود که حاضر شده بود برايادی زای بود و زاری از او بیلیخ

 !؟... ارزش جانش را داشتيزاری بای عشق ایآ!؟...بزند
 رفت که دخترش با ی وجه در کَتَش نمچیبه ه... رفتی را نپذی قانونی وقت گزارش پزشکچی فتاح اما هعمو

 ... سقط شده بودرارسالنی امي در اثر کتک هاي هدياز نظر او بچه ... دست خودش بچه اش را کشته باشد
 را با آن ي هدرارسالن،ی دانست امی که منی همی شک نکرد ولی قانونی محمود اما، به گزارش پزشکحاج
 ي بود برای اش، کافي و مشـ ـروب خواریاشی عیِو بعد رفته پ... آن طور کتک زده است رو به مرگش،عتیوض

 ...عاق کردنش
 ي دستانش، روي ها و جاي که کبودیدر حال...  راي هددی سرد و سفي هنوز به خاطر داشت چهره رارسالنیام

 شیباز هم دلش ر...  خون بود، امايبا آن که دلش از دست هد...  زدی ذوق مي بدجور توي هددیپوست سف
 ...شد

 رغم تمام ی که علیعذاب وجدان...  شده بودرشی گبانی که تا سال ها گریعذاب وجدان...  وجدان گرفتعذاب
 ...ابدی یی نتوانست از دستش رهاش،یتالش ها

 ...! بودياو قاتل هد...  گفتیعمو فتاح درست م... ردی را تنها گذاشت تا بمي هداو
...  بود انگاردهی در همان شب شوم خشکرارسالنی امياشک ها... کندهی مرگش گري ها باعث نشد برانی ااما

 با مرگ دست و ي که هدیشب...  بوددهی خشک،ي مرگ هدیدر واقع در همان شب اصل... شهی هميآن هم برا
 ... کرد و اویپنجه نرم م

 ...تا سال ها بعد...  را گرفتشیو سخت گلیو از همان زمان بغض... ختی نری اشکي سوگ هددر
 تکرار کرده بود که تا ،ي خود هدي که از همان شب شوم چند بار جلوینفرت... را نفرت گرفتشی اشک هايجا

 ...ابد خواهد داشت
 ... کردی دست و پنجه نرم مضشی هنوز هم با احساسات ضد و نقرارسالنی ها گذشت اما امسال

 »...! دادی منی عذاب وجدانش را تسک،ي با نفرتش نسبت به هداو
 ... رسانده بودمارستانی هم خودش را به بقیشقا

 که یتخـ ـت...  کردند به طرف اتاق عملی روان را دنبال میتخـ ـت... و دو زن...دو مرد... حاال چهار نفرو
دهد، به جز  توانست نشان بی را ميزی هر چشی که چشم هایدخترک...  بوددهی دراز کششی به رویدخترک
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 ...دی دی سرش مي باالياما به وضوح ترس را در نگاه آدم بزرگ ها... ترس
 

 یآن قدر محکم گرفته بود که ستاره دردش م...  کردی فرهادِ نامهربانش، دستش را محکم گرفته بود رها نمبابا
 ... گفتی نميزی اما چ،یآمد کم
 ... کردی اشکبار، نگران و مهربان بدرقه اش می پورانش، با چشمانمامان

 ... اشیشگی هممی با لبخند مالق،یشقا
تا ... دی فهمی موها مي توادشی زي هادنی را از دست کشنیستاره ا... ارسالن به وضوح کالفه بود...  ارسالنو

 ... بکشدشی کوتاه دست در موهاي و به فاصله ادی بود ارسالن آن قدر زدهیبه حال ند
 نگفته بود و شیهر چقدر التماسش را کرده بود، آخر داستان شازده کوچولو را برا..  اما دلخور بود از دستشهنوز

 ... آخر داستانياو حاال مجبور بود که تا بعد از عملش صبر کند برا
 فیح و نفی ظرکلیآخر ه..  اَبوتش نبودي قد و قامت جودي را که برازنده ی تخـ ـتدی دی مرارسالنی امو

 !؟...ی دم و دستگاهنی و چنی تخـ ـتنیستاره کوچولو را چه به چن
 ...دی داشت، دست کوچک ستاره را در دست گرفت و بـ ـوسی طور آرام آرام که با تخـ ـت قدم برمهمان

لبخند !! ؟... داستان را بخواندي هی ماند تا بقی ممارستانی بي عملش توانی بود تا پادهی در جواب ستاره که پرسو
 ... تواند برودی دانست که او اگر بخواهد هم نمیو ستاره نم... حتما... زده بود گفته بود البته

 ي چقدر دل بسته د،ی آی تخـ ـتش مي سرش که پا به پاي توانست تصور کند مرد باالی نمی حتستاره
 ...اوست

و همه ناخودآگاه عقب گرد ... ه به طرف چهار نفر بسته شد رحمانی که بياز در...  گذشتي ـت از درتخـ
 ...کردند

 ... خفه دور شودطی خواست از آن محیدلش م...  آزاد بخوردي خواست هوای دلش مرارسالنیام
 ... زدشی صداقیشقا...  به راه افتادی طرف در خروجبه
 ...!ریام _

 ...برگشت
 !؟...ي ریکجا م _
 ... کم هوا بخورمهی رم یم _

 ...و بعد اضافه کرد... مکث کردیکم
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 ...تنها _
 ... الك خودش برودي خواست دوباره توی مشی اخمالوشهیمرد هم...  تکان دادي سرقیشقا

 ... ناگوار مثل برق از سرش گذشتي لحظه فکرهمان
 !؟... شدی چه مرارسالنی آمد، امی بر سر ستاره میی بالاگر

 ...زدی را به شدت تکان داد تا افکار مزاحم را دور برسرش
 ... شدی رفت و رفته رفته از او دور می افتاده راه مي دوخت که با شانه هاي را به قامت مردنگاهش

 ... ستاره دست به دامان خدا شدی سالمتي از ته دل براو
 را رو به آسمان خم کرد و گردنش را سرش...  را تا آخر باز کردشی داد و دست هاهیتک...  نشستمکتی نيرو

 ... دادهی تکمکتی نیبه پشت
 ... که روز را رنگ شب کرده بوداهیآن قدر س... ظی و غلاهی سيابر...  بودي ابرآسمان
 ...دیدوباره و دوباره کش... دی کشیقی عمنفس
 يا...  توانست کنارش بماندی مشتری بی کاش کميا...  بودرتری کاش ساعت عمل ستاره دي کرد که ای مآرزو

 ... را بشنودشی خنده هاي توانست صدای مشتری بیکاش کم
 کرد به بعد از عمل ستاره ی میسع...  خوب فکر کنديزهای کرد به چی میسع...  باشدنی کرد خوش بی میسع

...  آبي و شنا تويبه آب باز...  کردیبه شمال بردن ستاره فکر م... دیای برونیفکر کند که او سالم و سرحال ب
 ... کنار ساحلي هايشن باز

 ی دکتر مثل مته مغزش را سوراخ ميباز هم حرف ها...  خوبيوسط تمام آن فکرها... اهای وسط تمام آن رواما
 ...کرد

اصطالحات و حرف ها و ... فی ضعاریو ستاره بس... عمل سخت بود... داشتادی هم کلمه به کلمه اش را به هنوز
اصل ماجرا همان دو ...  هم نبودیلزوم...  آوردی که دکتر گفته بود را، به خاطر نميه سلنبه ا قلنبياسم ها

 ...جمله بود
 ...فی ضعيستاره ...  سختعملِ

 !؟... آمدندی با هم جور در مایآ
هرچند که باز هم همان دکتر گفته بود خطر عمل به خاطر ... دیای کرد جور دربی از تهِ دلش آرزو مرارسالنیام

 ...شتری بیلی خ،يدی شدیی نارسانیو خطر عمل نکردنش هم با چن... استادی زاری ستاره بسیفی سن و ضعیِکم
 ... را از دست بدهدشی تمام داشته هارارسالنی انصاف نبود که امنیا...  آمدی جور در مدیبا
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 !؟... داشته باشد باالخرهی سهمی زندگنی از اا،ی دننی توانست از ای او نمایآ...  حق او بودستاره
 !؟...ي دارضیمر _
 ... به طرفش برگشتی مرد مسني صدابا

مرد همان طور ...  شدرهی دستان مرد خي توحی به تسبرارسالنینگاه ام... خاموشش به حرف باز نشدي لب هااما
 ... نشسترارسالنی کنار اممکت،ی ني گفت، روی مییزهای چرلبیکه ز

 !؟...مزاحم خلوتت که نشدم _
 دلش گفت حاال که يو تو... باز کردن دهانش را نداشت انگاريحوصله ...  باز هم سکوت کرده بودرارسالنیام

 ...!يشده ا
 !؟...هی کضِتیمر _

 چرا آن گونه دی هم نفهمو باز... ردی سوال باز هم زبان به کام بگنی چرا نتوانست در برابر ادی هم نفهمخودش
 ...جواب داد

 ...!دخترم _
 ...ستادی آن از ذکر گفتن اکی مرد ي هالب
 !؟...چِشه _

 ... اول نبودی به سختشی حرف زدن براگری حاال که قفل زبانش را شکسته بود، دانگار
 ...! قلب دارهوندیپ... بردنش اتاق عمل _

 ... به آسمان کردی نگاهمرد
 ... شااهللاخدا شفا بده ان _
 ... بود انگاریمثل حاج... قشی مرد انداخت و انگشترش عقدی سفبای تقري هاشی به ری نگاهرارسالنیام

 ی بود که نمبی عجشیو برا...  گشت در وجود مردی می حاجي به خود به دنبال آن غرور آزار دهنده خود
 ...و نه در نگاهش... نه در حرکاتش... افتشی

 ... کردی نگاهش نمنیی از باال به پااو
 عمر کی یناسالمت...! در شناختن شان خبره شده بود...  شناختی دست نگاه ها را منی اگری درارسالنیام

 ...! را بر دوش حمل کرده بودی حاجینی چننی نگاه اینیسنگ
 ... پاره بودشی جاهای که بعضی تنگنیو نه به ج...  ژل زده و آراسته اش توجه کردي نه به موهامرد
 ...! انجام دادوندی عمل پمارستانی بنی همي توشیپسر منم سال پ _
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 ... به طرفش برگشتهی از ثاني در کسررارسالنیام
 !؟...االن چطوره _

 ...دی کشی آهمرد
 ...!بدنش پسِش زد...  نگرفتوندیپ...فوت کرد _

 ...دی ـنه لرزـی در سرارسالنی امدل
...  آوردنش بخشژهی وي مراقبت هاي از توشی کم پهی... ختی مقدار اوضاع قلبش به هم رهی خانمم شبید _

 ...ششیدوباره برگردم پ...  بخورمیی هواهیاومدم 
 ...حرفش را قطع کرد...  انگاردی شنی مرد را نمي حرف هارارسالنیام
 ...چقدر بعد از عمل... پسرتون _
 که داغ فرزند يآن هم از مرد! ؟...دی پرسیداشت چه م... را خورد جمله اش ي هی آن به خودش آمد و بقکی و
 ... بوددهید

 ...اما جواب داد... انگاردی را فهمرارسالنی احساس اممرد
 ...دو ماه و سه هفته و چهار روز بعدش _
 عمل دم ریستاره کوچولو معلوم نبود که بتواند ز... وضع او از مرد بدتر بود... بدتر دلش به شور افتادرارسالنیام
 ... نهای اوردیب

 ...! جووني کالفه ایلیخ _
 !؟... باشمدینبا _
 !؟...ی که آروم بشی کنی نمي کارهیچرا  _
 ... بوددهی به فکرش نرسچرا زودتر... شی ـگارهاـی ناخودآگاه فکرش رفت به طرف سرارسالنیام
 !؟... هستيزی چي مغازه اایکی نزدنیا _
 !؟...اصال آن اطراف هست! ؟... با مغازه کجاستي آورد سوپری نمادی قدر آن روزها اضطراب داشت که به آن
 : گفتی آرام ادامه داد، انگار که با خودش مو
 ...رمی ـگار بگـی سدیبا _

 ...لبخند زد...  نگاهش کردمرد
 ...!يری که سرطان بگی کنی کار نمهینگفتم چرا ...ی که آروم شی کنی نمي کارهیپسر جون، گفتم چرا  _
 ... زدي پوزخندرارسالنیام
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 !؟... کار کنم مثالیچ _
 ... به آسمان کردی حوصله سرش را برگرداند و نگاهی بو

 خواست یاگر هم نم! ؟... کردی نم را راحتهی و هم خودش را و هم بقدی باری خواست ببارد، چرا نمی ماگر
 !؟...ي شده بود و ابراهی چه دردش بود آن طور سگریببارد، د

 ... به طرفش دراز شده بود، به سمتش برگشتی دست مرد که با کتابدنی دبا
 ...!!! الجنانحیمفات...  به کتاب انداختیی گذرانگاه

 !؟... حرف ها آخرنیاو را چه به ا... اش گرفتخنده
 ... نگاه به من بندازهی... جانپدر _
 ... به سر و وضعش اشاره کردو

 ... اما، صورتش را از نظر گذراند تنهامرد
 !؟... که اهلش باشمادیبه من م _

 ...دی باز هم آرام خندمرد
 
  و قال رامیما برون را ننگر"_
 " و حال رامی درون را بنگرما
 
 دلت دیانگار که بخواهد به مرد بگو...  از سر چه بوددی که خودش هم نفهميخنده ا... دی هم خندرارسالنیام

 ...!خوش است پدر جان
 ... لب زمزمه کردریز
 ...ی گی رو منی که ايدیدرون ما رو ند _

 ...دی شنمرد
 ... گهی رو خدا داره منیا...  گم پسر جونی رو من نمنیا _
 هم به دنبالش به آسمان رارسالنینگاه ام... ان اشاره کرد را نگه داشته بود، به آسمحی با دستش که تسبو

 ... شددهیکش
 ادشیچند وقت بود که ! ؟...چند وقت بود که نامش را نبرده بود...! یبیچه اسم غر... خدا...خدا... خدا!؟...خدا

 !؟...نکرده بود
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 ... آوردی نمادیبه ...  دانست ینم! ؟... افتاده بودادشی به ی بار کِنی آخراصال
 یآن همه ب...  بود از دست آن هم وقاحتدهی که نالیهمان شب...  بارش همان شب منحوس بودنی آخردیشا

 بود و دهی کوبیشانی و درمانده شده بود که چندبار مشتش را بر پچارهی که آن قدر بیهمان شب... ي هدیشرم
 دهیرنج! ؟...دلخور بود! ؟...شی بود از خداارطلبک!؟...چرا... چی هگریو بعد از آن شب د... بود و گفته بود خدادهینال

 !؟...بود
 چنگ زی چکی بود و تنها به دهی برزیاز همه چ... بعد از دخترش.. ي دانست که بعد از هدیفقط م...  دانستینم

 ...زده بود
 ...!نفرت

 گه من از رگ گردن هم به ی م کهستی خود نیب...  خبردارهزتی از همه چیعنی...  گهی منوی خودش ایوقت _
 ...! ترمکیشما نزد

 بود و دهی که نالیهمان شب... باز هم همان شب شوم در نظرش نقش بست... زدي باز هم پوزخندرارسالنیام
 ... کرده بود، اماشیصدا

 !؟... دهی خودشو نشون نمیی و تنهایچارگی و بیچرا موقع بدبخت! ؟...ستی نای رگ گردن چرا وقت بدبختنیا _
 : مرد صبورانه گفتو
 !؟... نهای ده ی جوابت رو مینی که ببيتو صداش کرد _
 ... دست مرد اشاره کردي به کتاب تورارسالنیام
 !؟...نیبا ا _

 دارد که بتواند مرگ ییدعا! ؟... همسرش را پاك کندانتی دارد که خیی کتاب دعانی ادی خواست بگوی مدلش
 !؟...فرزندش را از ذهنش پاك کند

 ... قرار دادشی پالتوی داخلبی کتاب را دوباره در جمرد
 با یکی...  تونه خدا رو صدا بزنهی کتاب منی با ایکی... کنهی نمیفرق...  کتابنی بدون اای...  کتابنیبا ا _

 اش رو بلد یاگه معن... کنهی که به طرف آسمون بلندشون می با دستاش وقتیکی... با اشکاشیکی... دلش
 حی گن مفاتی چرا به اش میفهم یاون موقع م... ی خونی مي داری چی بدون،ی خونی میاگه وقت... یباش

 ...الجنان
 ...دی کشیقی نفس عممرد
 ... بهتر از خودم، حال خودم رو گفتهیحت...رهی گی هست که هر وقت دلم ملی کمي دعاي جاهی _
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 ركی غی من لی و ربیاله"
 ي کشف ضراسئله

 ي امری النظر فو
  من و پروردگار من جز تو من که را دارميخدا
  خودی درخواست برطرف کردن بدحالي از وکه
  نظر کردن در کارم کنمو
 ي شعرتیل
 ي و موالی و الهيدی سای

  وجوه خرت لعظمتک ساجدهی النار علاتسلط
 دانستمی کاش ميا
  مني اقا وخدا و مواليا
 یکنی اتش دوزخ را مسلط مایا

 ي که برایی رخسارهابر
  تو سجده کنان به خاك افتاده اندعظمت

 يدی سای
 ی معولهی من علای
 ی شکوت احوالهی من الای
  مني اقايا
  مني هی که بر اوست تکيا
 " برمشی احوالم را به سوتی انکه شکايا

 ... دوخترارسالنی نگاهش را به اممرد
 ... حالنیبا ا _

به چه ... ی که صداش بزننهیمهم ا... صداش بزن... باهاش حرف بزنيهر جور که دوست دار...  جونپسر
 ...محاله جوابت رو نده...فقط صداش بزن...ستی مهم نیزبون

  مجویبی و ترتی آدابچیه"
 " خواهد دل تنگت بگوی چه مهر
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 !؟...ي دعا کردي پسرت چطوريتو برا _
 ...دی کشی آهمرد
 ... عمر صداش زده بودمهی  کهيهمون طور...  که بلد بودميهمون طور _
 !؟...جوابت رو داد _

 ... را گرفترارسالنی منظور اممرد،
 کارش چیه...  باشی به رضاش هم راضیول... صداش بزن...  کنهیگر... دعا کن! ؟...مگر ممکنه جواب نده _
 ...! فراموش نکننویا... ستی حکمت نیب

 ... بلند شدشی جااز
 ... موقع آسمان روشن شدهمان

 ...دیغر
 ...دی بارو

 ...دیمرد خند...  دو نگاهشان را به آسمان دوختندهر
 ...!ي داری چه شانس خوبنیبب...  شهی بارون مـ ـستجاب مری گن دعا زیم...بارون رحمته _
 ... به راه افتادمارستانی به طرف در بو

 ... برگشترارسالنیبه طرف ام... ستادیا...  رفتی قدمچند
 که صداش نهیمهم ا... ي کار کردی چستیمهم ن... ی هستی کستیمهم ن...يهر طور که بلد... صداش بزن _
 ...یبزن
 ... رفتو
 ... ماند و رحمت خدارارسالنیام

 ... قطرات درشت باران نشسته بودریز...  سرمايتو... مکتی ني شدت گرفت اما او هنوز روباران
دستانش را کامال گشوده ...  داده بود بازهی تکمکتی نی گردنش را به پشت را به طرف آسمان گرفته بود وسرش

و صورتش را سخاوتمندانه در معرض بارش قطرات باران قرار داده ... قرار داده بودمکتی گاه نهی تکيبود و رو
 ...بود

 شد و او به اراده ی اراده بسته می بشیپلک ها... رفتندی چشمانش فرو مي آمدند و توی ممی ها مـ ـستققطره
 ... کرد تا باز شوند دوبارهی خودش وادارشان مي

 !؟... گفتی مدیچه با! ؟...اما چطور...  بزندشی خواست صدایم...  صدا بسته شدیاما ب...  باز شددهانش
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 قسم ي برای که سال ها بود حتیرارسالنیام! ؟... را به خاطر داشترارسالنیام! ؟... کردی نگاهش ماصال
 !؟... بوداوردهین هم نامش را بر زبان نخورد

 ...و باز هم بسته شد...  کردییتقال...  دوباره باز شددهانش
 ی سالم مدیبا! ؟... گفتی مدیچه با...  همه سالنیبعد از ا! ؟... شروع کنددی بود با چه بادهی از مرد نپرسچرا
 !؟...دی طلبی پوزش مدی هم بادی شاای!!! ؟...کرد

 "...  مجویبی و ترتی آدابچیه"
 ... بار اما زبانش به حرکت درآمدنیا... را باز کرددهانش

 ...!ستاره رو خوب کن _
 !؟...آن طور طلبکار و پر رو... دیآن طور مختصر و مف! ؟... چه طرز دعا کردن بود آخرنی خودش فکر کرد ابا
 ...!ستاره رو نبر _

 ... گفتی مشتری بدیبا ...نبود! ؟... بودیکاف... دهانش را فرو دادآب
 ...! منو نبريستاره  _
 ... دخترمو نبرهیکی نی بگو التییبه عزرا... بزار ستاره بمونه...  برهیک...  بمونهی کی گیتو م... ییتو خدا _
 ...دی لرزی مشی به حرف آمد صدای بار وقتنیا...  را فشردشی گلوی هم همان بغض لعنتباز
 ... خودتشی پي دخترم رو بردشینُه سال پ _
 به ی چه حسرتی دونیم...  به دلم موندی چه داغی دونی دونم که خودت میم... يدی دونم که خودت دیم _

 ...دلم موند
 ...دوباره به دلم داغ نزار _

 ... گرفتشیصدا
 ...ریدخترمو دوباره ازم نگ _

 ...دی لرزدلش
...  سرمانی ايتو...  باراننی اریز... نیبب...ستی کس نچی جا هنیا...! نیبب!؟...ی کنیچه م... رارسالنیام... یه

 ...فقط من هستم... یفقط خودت هست
 !؟...ینی بیم... من هستم و توفقط

 ... دق راي نهیی آنیبشکن ا...  غرور مسخره رانی ابشکن
 ...بگو
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 "... خواهد دل تنگت بگویهر چه م"
 ... کنمیازت خواهش م... ازت _
... حاال که قفل زبانش باز شده بود...  گفتی مدیاما با...  خفه شدشیصدا...  را بستشی هم بغض راه گلوباز

حاال وقت سکوت ...  گفتی مدیحاال با... رونی بختندی ری اراده میحاال که کلمات ب...  بوددهیحاال که دلش لرز
 ...نبود

 ... کنمیبه ات التماس م _
 ... انگارختندی ری مرونی خودشان بي بعديالتماس ها...  اولش سخت بود تنهاالتماس

 ... التماس نکردمیبه خاطر کس... التماس نکردميزیتا حاال به خاطر چ _
 ... کنمی حاال التماس میول _
...  کردی خواستم و قبول نمی که ميزی هرچيبرا... ی کردم به حاجیبچه که بودم، به اسم تو التماس م_
 ... گفت قسم ندهی مشهیاونم هم... ا گفتم تو رو به خدیبه اش م! ؟..ادتهی

 !؟...به خودت!؟...یبه تو بگم تو رو به چ! ؟... قسم بدمیحاال تو رو به چ _
تو رو به ...  دمی قسمت مي که داریبه هر اسم...ي که داریهر اسم... میرح... رحمان... اهللا... ایخدا...خدا _

 ...ریستاره رو ازم نگ...  دمیخودت قسم م
 ... کنمیمالتماست  _
 اشک آلود، از پشت پنجره نگاهش ي جفت چشم قهوه اکی دانست یو نم...  گفتی گفت و می گفت و میم
 ... اوي اجابت التماس هاي کند برایو التماس م...ندی بی را مشی کند و حرکت لب هایم

 از کف بدهد و دل اری دهد تا مبادا اختی فشار منی را محکم بر زمشیو پاها...ندی بی را به آسمان مشی هانگاه
 ...تا مبادا آن خلوت عاشقانه را بر هم بزند...دی به پرواز درآشیبه باران بزند و به سو

 ... کردی هم چنان التماس مرارسالنی امو
 ...بمون...  کنم ستارهیالتماست م... بمون...بمون... ستاره_
 "...ستیهشم بلد ن که خواییبه خاطر تو التماس کردم با لب ها"

 صدا ی همان طور مات و برارسالنیام...  درآورد و در خانه را باز کردرارسالنی امبی جي را از تودهای کلقیشقا
 گرفته و خش دار شی صداهی که از شدت گرقیشقا...  به طرف مبل رفت و نشستمیمـ ـستق... وارد خانه شد

 ...شده بود، کنارش نشست
 !؟... هم داشتی آمدنرونیب... ی در خود رفتننی چنایآ...  کردی فکر مزی چکی تنها به و



طعم شیرین رمان                                                 روي خط صفر              رمان   

@donyayroman 342 

تنها ...  توانست با آن حال تنها بگذاردی را هم نمرارسالنیام...  وقت بماندری توانست تا دی شده بود و او نمشب
 . بودي زنگ زدن به دکتر علودی که به ذهنش رسيفکر

گفت ... دکتر هم به شدت متاثر شد...  کردهیپشت تلفن گر... ت را گفرارسالنیحال و روز ام...  گرفتتماس
 را رارسالنی وجه امچیگفت تا آمدن بهزاد به ه... ردی بهزاد را داد و گفت با او تماس بگيشماره ... ستیتهران ن

 ...تنها نگذارد
 پلک هم ید و حت شده بود که آن طور مات بورهیبه چه خ...  شدرهی مبل خيبه مرد رو...  را قطع کردتماس

 ... دانستینم!؟... زدینم
 ...قرار شد بهزاد خودش را به سرعت برساند...  بار با بهزاد تماس گرفتنیا...  تلفن را برداشتدوباره
 ... را قطع کردتماس

 ... رفترارسالنی طرف امبه
 نگاه کرد که يبه مرد...  قرار دادرارسالنی زانوان امي را روشیدست ها...  زانو زدنی زمي مبل، روي به رورو

 ... بوددهی دقی که شقايگری تر از هر وقت دیخال... شهی تر از همیخال... ی بود و خالرهینگاهش خ
 ...ریام _

 ...سکوت
 ...ریام _
 ... شدزی التماس آمشیصدا...  هم سکوتباز
 ... بگويزی چهیتو رو خدا  _
 ... افتادهی گربه
 ... بگويزی چهی.. . بزنی حرفهی... ریام _

 ... را در دست گرفت و تکان دادرارسالنی سرد امي هادست
 ...حرف بزن... یحرف بزن لعنت _
 ... شدرهیتنها چند لحظه و دوباره به رو به رو خ... چند لحظه... نگاهش کردرارسالنیام

 ... بلند سر دادي را با صداهیو گر... دادهی تکرارسالنی اش را بر زانوان امیشانیپ... اوردی طاقت نگری دقیشقا
 لرزاند انگار که باالخره ی را هم مرارسالنی امشیلرزش شانه ها... ستی گری و مدی لرزی مشی هاشانه

 زده رونی خورده اش بزی لي اي روسرری فرو رفت که از زقی شقاي در موهارارسالنی بعد، دستان امیلحظات
 ...بود
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 ... جمله گفتکی تنها و
 ..اور کنم تونم بینم _
 ... شددتری شدقی شقاي هیگر
 ...! توانست باور کند ستاره کوچولو رفته استی هم نماو

 ...!خط صفر... خط صاف... خط ممتد... دی کشی سرش سوت مي بوق ممتد دستگاه توي هم صداهنوز
 ... اش را هم فراموش نخواهد کردهی ثانکی ی آورد که مطمئن بود تا زنده است حتی مادی را به یلحظات
 ...آرام ِ آرام... چشمانش را بسته بود آرام بود...  بوددهی اما راحت خـ ـوابستاره
 خط صفر ي که نُه سال رويستاره ا..!  نبودیاو را که از مردن هراس...  آرام باشدستی بای بود که ممعلوم
 ای دهد ی مياری را قلبش ي نفس بعدای دانست آینم رفت، ی که هر نفسش که ميستاره ا...  کرده بودیزندگ

 بود اما دهی که مرگ را فهميستاره ا...  کرده بودی اش، با حسِ مرگ زندگی که با تمام کودکيستاره ا... نه
 ... بوددهینترس

 ...! رفتی بود که با آغـ ـوش باز به استقبال مرگ ممعلوم
 گفت ستاره قبل یوقت... دی به انجام نرسوندیبود که اصال عمل پ دکتر از اتاق عمل خارج شده بود و گفته یوقت
 ای دننی ستاره با قلب خودش باالخره از ادی فهمرارسالنی امیوقت...  رفتيزی ضعف و خون رلی به دلوند،یاز پ

 ...نیم زي آب بشود و برود توی خواست از شرمندگیدلش م...رفته بود
و چقدر ساده بود که ستاره را ساده حساب کرده بود و فکر ...  که به ستاره گفته بود قبل از عملی خاطر دروغبه

 ...!کرده بود ستاره دروغش را باور کرده
 ی اجازه نمکی چیو ه...  آقا فرهادي هاي و زارادهایفر...  دادی پوران خانم اعصابش را خراش مي هاونیش

 ... آخر شازده کوچولو را بخواندشیبه قولش عمل کند و برا... ش خلوت کند اَبوتي را با جوديدادند او لحظه ا
 دو ي فرفري با موهاي کرد، منتظر بود دختری و در را که باز مدی پری زنگ آپارتمانش از جا مي هر بار صدابا

 ... خانهي درست رد شود بدود توری نقش، از ززی ریکلی بسته، با هیگوش
 ... خنددی و مستادهی اش ای دو گوشي که با آن موهادی دی کرد ستاره را می از خانه که نگاه مي هر گوشه ابه

 ...!ارسالن...  کندی مشی صداجانی دود و با هی کتاب خواندنش پابرهـ ـنه موسط
 ...! خوردی آرام تر و باز حرفش را مدی که بگودی آی دود و او تا نوك زبانش می مستاره
 ... خنددی مستاره
 ...ندی چی لب برمستاره
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 ... پرسدی از ستاره ها مستاره
 ...ردی گی سراغ ستاره اش را مستاره
 ... خواهد تا به شمال ببرتشی از او مستاره
 !؟...ي و شن بازمیشنا کن! ؟...می فرصت نشد به شمال برويدید... ستاره ... ستاره
 ... امادی خندیباز هم م...  شدی کرد و حالش خراب می مي بازی وسطستاره
 ...دی پرسی مشی از او از آرزوستاره
 ... رساندی مشی او را به آرزوستاره
 ... دادی گوش خراش سر مي و صداهادی کشی ها ممی سي نظم روی آرشه را بستاره

 ... گوش نواز تر بود حاالیی از هر نوارارسالنی امي که برای گوش خراشيصداها
 ... بستی کراواتش را مستاره

 ... کردی را درست مشی موهارهستا
 ... گذاشتی شاخ مشی براستاره
 ...دی خندی مدنشی به رقصستاره
 ... کرد کم کمی می او را اهلستاره
 خودت ،ي کردی را که اهلی هر گُل،ي کردی هر که را اهليمگر فراموش کرد! ؟...ي مگر فراموش کردستاره

 !؟...ي کردیپس چرا شانه خال! ؟...ی تو مسئول گُلت هستی دانستیمگر نم!؟...یمسئولش هست
 !؟... کردی دوست چه می برارسالنیحاال ام.. تا دوستت شودي کردی را اهلرارسالنی امتو

 کرد که تنها ی فکر منی به ارارسالنیو ام... خودش بود و به امر خودشلی ستاره، همه به می اتفاقات زندگتمام
 ی بيای دننی ايستاره برا...  آورده شدای دننیاو به اجبار به ا...او به زور... خارج بود آمدنش از دست خودش ایدن

 .. او نبوديجا... ای دننیا...  خوب بوديادی زختهیو افسار گس... یوحش... رحم
 ... گشتی شان منی که شب ها به دنبال پرنورترییدر همان ستاره ها...  او در آسمان ها بوديجا

 ی آمد چرا که می مرارسالنی اميبه خانه ...  خواستی کرد که می آن طور زندگضشی با همان قلب مرستاره
 ... خواستی کرد چرا که می مي بازیوسط... خواست

 ... کردی خواست زندگی بود، او آن طور که مشی روي که جلوی ورود ممنوعي و تابلوهادهای رغم تمام نبایعل
 ...خواست مرد ی در آخر هم آن طور که مو
 ... قلب خودشبا
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 ...! هم نگرفتیو قلب...  خواستی را نميگری دقلب
 ...! خواستی نمیمتی را به هر قی زندگستاره

 لهی شی است و چه قدر هم ساده و بفیتازه چه قدر هم لط. آخر من مسئولشم... می گویگلم را م...  دانى؟یم"
 !براى آن که جلو همه ى عالم از خودش دفاع کند همه اش چى دارد مگر؟ چهارتا خار پِرپِرَك. لهیپ

 . توانستم سر پا بند بشومی نمگرید.  هم گرفتم نشستممن
 ... و بسنیهمه اش هم... نیهم-: گفت

 .من قادر به حرکت نبودم.  هم کمى دودلى نشان داد اما باالخره پا شد و قدمى به جلو رفتباز
مثل درختى که .  نزدادىیفر.  حرکت ماندی دم بکی! نیفقط هم...  جرقه ى زردى جست وشی قوزكِ پاکنار

 ". بلند نشدىی افتاد که به وجود شن از آن هم صدانی آرام آرام به زمفتدیب
 

فن  آن همه خاك دری کوچکش زي ستاره یعنی...! دیاز سرما بر خودش لرز... از خاك سرد را دست گرفتیمشت
 !؟... زدی نمگری واقعا قلب کوچکش دیعنی! ؟...شده بود

 ي شدن لباس های شان مهم نبود خاکي کدام براچیو ه... نشستنی زمي رورارسالنی هم کنار امقیشقا
 ...شان

 توانست ببند چطور ستاره اش را یچطور م...  بودستادهیدور ا...  بوداوردهی را طاقت ني خاك سپاررارسالنیام
 ...!زندی ری خاك مشی تمام روی رحمی گذراند و با بی مکی آن گودال تاريتو
 یکی نیا... دنی توانست مجبورش کند به دی هم نمیکس... خارج از توانش بودگری مورد دکی نیتحمل ا... نه

 !؟... توانستینم... توانست انتخاب کندیرا که خودش م
 ها ونیو ش...دی دی پوش حـ ـلقه زده به دور مزار را ماهی ستی جمعیاهی که تنها سيجور...  بودستادهی ادورتر

 ...دی شنیرا م
 ...ختی ری بود و آرام اشک مستادهی اشیو در سکوت پا به پا... هم خاموشقیو شقا... بودستادهی صدا ایب

 ... شده را داشتنیباز هم آن بغض نفر...  امارارسالنیام
 با ژل و ی خواهینم! ؟...ینی بیم!؟...نی و آشفته ام را ببختهی در هم ري موهاد،ی خواست به ستاره بگوی مدلش

 ی اگر حرفستمی نرارسالنیام! ؟... که دلت خواستیهر مدل! ؟...ی را درست کنمی موهاگری آت و آشغال دیکُل
 ...بزنم
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وات بستنت طول  هم کراگری قرن دکی اگر تا یباور کن که حت...باور کن! ؟...ي کراوات ببندمی برای خواهینم
 ... کنمی متیبکشد،سکوت خواهم کرد و تنها تماشا

... ي شدی بزرگ مدیستاره تو با! ؟... خواستی میدلت عروس... ستاره! ؟... خواستیدلت لباس عروس م...ستاره
 تو را اقتی شد که لی مدایاما که پ...ي کردی ازدواج مدیتو با...ي شدیمثل پرنسس ها م... ي شدیخانم م

 ... قبل بزرگ و مهربانت رااقتیل! ؟...داشته باشد
 ...ستاره... ستاره... آخ... ستاره

جلو ...  ماند و ستاره اشرارسالنی امیوقت...  ها رفتندی رفته رفته، رفتنیوقت... پراکنده شدتی جمعیوقت
 ... وفا کندجلو رفت تا به قولش...  آخرِ شازده کوچولو را بخواندشیجلو رفت تا برا...رفت

 !؟...ی آخرش عجله داشتي چقدر برايدید...! باالخره آخرش رو برات خوندم! ؟...يدید _
 ...خشک شد... دی کشریت... از شدت بغض به درد آمدشیگلو
 ارهیبرگشت به س... شازده کوچولو رفت...  خواستم اون موقع برات بخونمی نمنی هميبرا...! بودنیآخرش هم _
 ...مثل تو...کشی کوچي
 ... فرو دادی دهانش را به سختآب
 ستاره مال نی اون روز به ات گفتم پر نور ترادتهی...! ستی نکی تو کوچيستاره ... ی دونی میول _

 ...اشتباه... زمیاشتباه کردم عز!؟..توست
 ری اش درگیلعنت هنوز هم با بغض رارسالنیو ام... به هق هق افتاده بودقیشقا... کردی دستش را خالي توخاك

 ...بود
 !؟...هی چشی خوبی دونیم...همه ... زمی ستاره ها مال تو هستن عزيهمه  _

 !؟...هی بپرسد چاقی را محکم کند و با اشتشی منتظر بود تا ستاره طبق عادت کش موهاانگار
 هیبا ... م دنبالت خواد بگردی نمگهید...نمی بیتو رو م...  که نگاه کنمي که من به هر ستاره انهی اشیخوب _

 ...ي خندیتوام به من م...  خندمی جا به ات منیمنم از هم...ینی بیتو هم منو م...  کنمی مداتینگاه پ
 ...دیخند

 ...مثل شازده کوچولو _
 ...دی کشیقی عمآه
 ...!قیشقا _

 ...هنوز هم ماتِ خاك گور بود...  امارارسالنیام...  به طرفش برگشتهی از ثاني در کسرقیشقا
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 ...!جانم _
 ...! دختر داشتمهی منم ی دونستیم _

 ...! از صرف فعل گذشتهدی لرزقی شقادل
 ...!نه _
 !؟... اگه االن زنده بود، هم سنِ ستاره بودی دونستیم _

 : لرزان گفتیی با صداقیشقا
 ...!نه _
 !؟... شکم مادرش بود، مردي هنوز توی وقتی دونیم _
 ...!نه _
 ی خواست، چونکه میچونکه من رو دوست نداشت، چونکه از من بچه نم... زنِ من... مادرش...ی دونیم _

 !؟...دخترمون رو کشت... عشقشیِخواست رها بشه تا بره پ
 ...دی توانست بگوی همان نه را هم نمگرید... زبانش بند آمد...ستادی از تپش اقی شقاقلب

 ...!قیشقا _
 ... شده بودندي دوباره جارقی شقاي هااشک

 !؟...جانِ دلم _
 کرد تا ي کاری دونیم!؟... بود که دخترم برگشتهنی مثل ای دونیم! ؟... ستاره مثل دخترم بودی دونیم _

 !؟...حسرت پدر شدن به دلم نمونه
 ...قی چشمان شقاي قهوه ایِ نی شد در نرهی لرزان خی مشکي لهی تدو
 !؟...رم دوباره مرد که دختی دونیم _

 ...براق شد... شفاف شد...شی مردِ اَخمالويچشمان مردانه ... چشمان مردِ محمکش... به درد آمدقی شقادل
 ... شد انگارسیخ...نه

 ... فرود آمدقی دست شقايو اشکش بر رو... دی لرزشیپلک ها...  پر شدچشمانش
 ... باالخره شکسترارسالنی امي شده نی بغض نفرو

 ... باز کرد انگاري قطرات بعدي قطره، راه را براکی همان
 ... گرفتندی آمدن از هم سبقت مرونی بي اشک ها براحاال

 ...!قیشقا _
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 ...قیجانِ شقا _
 ... شدی منیی ـنه ستبرش باال و پاـیس...  مقطع شده بودشینفس ها...  انگاردی توانست بگوینم
تنهاش گذاشتم تا ... من تنهاش گذاشتم...  مرديزیاز شدت خونر... من زنمو تنها گذاشتم...من... قیشقا _
 ...رهیبم

 ... را گرفت و تکانش دادقی شقابازوان
 ...اونم مرد... تنهاش گذاشتم ...رهی خواست بمیاون شب دلم م!؟...ی فهمیم _

 ...رار داد قرارسالنی امسی دستان کوچکش را دو طرف صورت خقیشقا
 ...آروم باش _
 ... گرفتی اما آرام نمرارسالنیام
 ...اون حقش بود...  مردی مدیاون با...  مردی مدیبا...خائن بود... دخترمو کشته بود_

 ... به قبر ستاره انداختینگاه
 ...اون که حقش نبود! ؟...اون چرا! ؟...ی ستاره چیول _

 ... نگاه کردقی به شقادوباره
 !؟...بود...رهیحق من نبود دخترم دوباره بم... من که حقم نبود _

 ... کردی مهی تنها گرقیشقا
 ... کردی تکرار مرارسالنی امو
 ...نبود... نبود... نبود _

 ... برداشت و به دور کمـ ـرش حـ ـلقه کردرارسالنی صورت امي دستانش را از روقیشقا...دی لرزشی هاشانه
 ...فیهر چند ضع...فیهرچند ظر...  داشتازی نی گاههیزان مرد عبـ ـوسش به تک ستبر و لري هاشانه

 ... تر کندکی را به خودش نزدرارسالنی کرد امی فشار دست ها، سعبا
لحظه ... اما...  اش را حفظ کندیشگی خواست ظاهر مقتدر همیاولش م...  اما، اولش مقاومت کردرارسالنیام
 تاپ تاپ قلبش يصدا...  قرار گرفتقی گرم شقاي ـنه ـی شد که سرش بر س چهدیخودش هم نفهم...  بعديا

 ... اولشدی شنیرا م
 ... بلند و مردانه اش گُم شدي هق هق هاي صداانی تاپ تاپ قلب، در مي بعد اما، صداي الحظه
 ... شکسته شد و بغضش شکستنینفر... ستی گذاشت و گرقی شقاي ـنه ـی را بر سسرش

 ...شی موهاي بعد تویکم... دی کشیدستش را پشت کمـ ـرش م...  فشردی را به خود مرارسالنی سر امقیشقا
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آن قدر ...  ها گفت و جانم هازمی گوشش عزریآن قدر ز...  ادامه دادوستهیو آن قدر آرام و پ... قدر با حوصلهآن
بعد از هشت، نه سال  کردن هی کرد گری احساس نمرارسالنیکه ام... کنهیگر...  کنهی گفت گریراحت م

و ... ضعف باشديو سخت نشانه   چنان مغروري چون او،مردي کردن مردهی گرای...  معمول باشدری غيزیچ
 ...ستی ، راحت گری خجالتچیبدون ه... یی اباچیبدون ه

 ...دیچی در قبرستان پشی هق هق هايصدا
 ... نُه ساله اش باالخره شکسته شدبغض

و بودن ... چه طور گذشتدی شب و روزش را نفهمرارسالنی که اميسه روز...  روز از رفتن ستاره گذشتسه
 ... که به تهران برگشته بودي دکتر علویو حت...بهزاد هم... در کنارش واقعا نعمت بودقیشقا

 ... داشتگری دیی رنگ و بوشی اما، براقی شقابودن
و ... اگر تنفرش از نادر نبوددیشا..  گرفت ی اگر خودِ اَسما تماس نمدیشا... دی رسی اگر زمان دادگاه اَسما نمدیشا

 ...دیای برونی توانست بعد از سه روز از خانه بینم... گری ددی و بادیهزار شا
 ... ستي رود جارکی مثل ی روند و زندگی و مندی آیآدم ها م... ی زندگری ناپذریی تغقتی بود حقنی او

 ... کردنی محکومند به زندگشهی ها همزنده
سال ها بود که از سر و وضع به مد و ...  سر و وضعش، نگاهش نگران شددنی با دی خانه که شد، حاجوارد

 ی رفت و چشم غره می در هم مشیاخم ها...  و جوان پسند پسرش که از نظر خودش سبک بود و جلفکیش
 ... نبودیشگی همرارسالنیام...  آشفته بودرارسالنیسر و وضع ام...آن شب اما... رفت
 از قبل مشخص شی به دقت درست شده بود و هر تار مو جاشهی که همییموها...  و در هم بوددهی ژولشیموها

 ...بود انگار
 ... که معلوم بود چند روز است اصالح نشدهیی هاشی اصالح نشده و رصورت
 ... به خون نشستهچشمان

 ... مردانه اش را تا آرنج باال زده بودراهنی پي هانیآست... نامرتب بودشی هالباس
 در هم شی اخم هارارسالنی امدنیاو عادت کرده بود با د...  پسرشدنی طور دنی عادت نداشت به ایحاج
 ... لب غرغر کندریچشم غره برود و ز...!برود

 !؟... شدهیچ _
 ... جواب، سالم کردي به جارارسالنیام
 ...مسال _
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 ... ، با دست به گونه اش زدرارسالنی امدنیبا د...  آمدرونی آشپزخانه بي خانم هم از تومنصوره
 !؟... شدهیچ... خدا مرگم بده _
 !؟... شده بود و خبر نداشتزی تا به حال آن قدر عزیاز کِ...  پوزخند زدرارسالنیام
 ... از دوستام فوت کردهیکی _

 :دی پرسیحاج
 !؟...جوون بود _
 ..!هنوز نوجوان هم نبود! ؟...جوان... دی کشری احساس کرد تهِ دلش ترارسالنیام

 ... تکان دادي سرتنها
 ... شدنی غمگی حاجنگاه

 ...خدا به پدر و مادرش صبر بده _
 ... تر آمدکی خانم نزدمنصوره

 !؟... فوت کرديچطور _
 نخواهد دای تمام شدن پالی ها خی منصوره خانم شروع شود، به آن راحتي دانست اگر سوال های مرارسالنیام

 : گفتي شد که سرسرنیا...کرد
 ...تصادف کرد _
 ... مطرح شوديگری مهلت نداد تا سوال دو
 !؟...هی فردا چي برنامه تون برانمیاومدم بب... برمدیبا...  وقت ندارمادیمن ز _

 ... مبل هال نشستنی ترکی نزديرو...  به وضوح در هم رفتی حاجي هااخم
 ... حاالنیبش _
 : حوصله گفتیب...  حرفشي آمد تورارسالنیام
 ...اما شما... ادی بستی نازیمامان ن...  دنبالتونامیفردا ساعت هشت م... گفتم که وقت ندارم _

 ... حرفش را قطع کردیحاج
 ...!میری نگمی بهتر باشه انقدر با عجله تصمدیشا _

 .. بر لبش نقش بستي برکیلبخند ... باال رفترارسالنی اميابروها
 !؟...عجله _

 ... جا به جا شدشی در جای کمیحاج
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 ... نادر اومده بود دم مغازهروزید... می مقدار صبر کنهیبه نظر من بهتره  _
عث همه با... خرابشی روحتیوضع... حال و روزشیآشفتگ...  چه شد که از کوره در رفتدی نفهمرارسالنیام

 ...و زود از کوره در برود... خوددار باشدیشد تا نتواند کم
 ...! بسهگهید... یبسه حاج _
 ... شدشیدای پله ها پي اَسما هم توادش،ی فري صدابا

 !؟.. بود که آن طور با او حرف زدرارسالنی امنیا...  گِرد شدی حاجچشمان
 ...بس کن بدبخت کردن ما رو... بس کن... یبس کن حاج _

 : گفتزیمنصوره خانم هشدار آم... به درد آمدی حاجدل
 ...!ریام _
 ... مادرش گرفتي سکوتت جلوي دستش را به نشانه رارسالنیام
 سکوت تماشا ي توی و شنونده و نشستي بودنندهی همه سال که فقط بنیمثل ا...  ماماندی نگيزیشما چ _

 ... سرمون آورد االنم تماشا کن فقطیی چه بالهاماشی با تصمی حاجینی ببيکرد
 ... بلند شدشیاز جا...  از کوره در رفتیحاج

من ...  مـ ـستقل رو نداشتمی زندگاقتیمن بودم که ل! ؟...من بدبختت کردم! ؟...من بدبختتون کردم! ؟...من _
 هام به ستوه یاشیا عمن بودم که زن حامله ام رو انقدر ب... ي و مشـ ـروب خوري بازقیبودم که افتادم به رف

 خون خودش و ي زدم بعدش ولش کردم توکتک من زنم رو به قصد کشت! ؟...آوردم که بره بچه اش رو بندازه
 !؟...یاشیرفتم ع

 ... زدادیفر
 ...من بودم! ؟...آره! ؟..آره _

 ...ی شد به حاجرهیو خ...  شدنیغمگ... دی لرزرارسالنی امنگاه
تو ... ی رو نشناخترارسالنتیام... ی وقت پسرت رو نشناختچی که تو هنهیل امشک! ؟...ی حاجهی چی دونیم _

 خزعبالت رو باور نی که ایتو انقدر به پسرت اعتماد نداشت...ی رو باور نکننای که ای نداشتمانیانقدر به من ا
 ..ینکن

 ... دادرونی را پر صدا بنفسش
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اگه به قول تو ... ستی ني خوای که تو مي اون جورپشی اگه تی که بدونیانقدر پسرت رو نشناخت... یحاج _
 که ياونقدر...  شناسهیحرمت خانواده رو م...  شهیاما حرمت سرش م...  ندارهی درست و حسابمونی و انید

 ... گفت چشمیهِ... له گفت بیهِ...  گفت چشمیهِ..  گفت بلهی حرمت ها هِنی به خاطر همشه،یهم
 ... جلوتر رفتیقدم
 سال تمام کیعروست ...  چسبهی نمرارسالنتی وصله ها به امنی ای که بدونیانقدر پسرت و نشاخت... یحاج _

 !؟...ی تو حاجيکجا بود...  کردریپسرت رو تحق
 !؟... گفتی چه مرارسالنیام...  کردی محمود ناباورانه نگاهش محاج

... گفتم بچه ست...  تحمل کردماشوی سال تمام نامهربونکی...  ها شو تحمل کردمي سال تمام سردکی _
من خوشحال ...حامله شد..نشد... ی نشد حاجیول... می شی درست ممیگفتم دو تامون بچه ا...  شهیدرست م

 ...رهی جونش رو بگداون حاضر بو... دخترمون بدميمن حاضر بودم جونم رو برا...اون ناراحت... بودم
 ...دیخند

 !؟... عادالنه بود،نهیلیخ! ؟..ینی بیم _
 ...شی درك حرف هاي داشته باشد برای فرصت کافی خواست که حاجیانگار م...  مکث کردیکم
نه مشـ ـروب ...من نه معتاد بودم... آب خوردن دخترشو کشتیبه راحت...دخترِ برادرت...عروسِت... یحاج _

عروسِت از سرِ دلِ خوش رفت ...!  رو نداشتمیچی هيمن اصال عرضه ...نه دست بزن داشتم..اشینه ع...خور
 ...!دخترش رو کشت

 ... زدی مي به قرمزی حاجرنگ
 چرا از من ی دونیم! ؟... چرا بچه نخواستی دونیم..یحاال مونده تا بدون... یحاال مونده تا بفهم! ؟... شدیچ _

 !؟... چرا منو دوست نداشتی دونیم...چون منو دوست نداشت! ؟... خواستیبچه نم
 ... شد و گفترهی خی چشمان حاجبه
 ...! خواستی رو مي اگهیچونکه کسِ د _

 ... حبس شدی حاجي ـنه ـی در سنفس
 ...یعصب...بلند... دی خندرارسالنیام
 رو دوست بهی مرد غرهی... شوهرش رو دوست نداشت... عروس حاج محمود... زنِ من، دختر حاج فتاح _

به اش التماس ... نه،نخواست...همون شب از پسر حاج محمود خواست... ه خاطر اون دخترشو کشتب...داشت
 ...خارج  با هم برنیی بفهمه تا بتونه با فاسقش دو تايزی چیکرد که طالقش بده و نذاره کس
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 ... اش کِش آمدی عصبي خنده
 ... قلبش قرار گرفتي روی دست حاجو
 همسر باوفاش بلند يغلط کرد دست رو...  کردتیخر...  کردیقاط ... شدیپسر حاج محمود هم عصب _

 يبرا...  بازم حواسش بود که حال همسر وفادارش خرابهتشی عصبانيبا همه ...  صورتش زدياما فقط تو...کرد
 یبعدم انقدر عصب...! گد مشت و لری زرتشی عرضه نداشت بگیحت! ؟...ینی بیم...  زدیلی فقط به اش سنیهم

 ...داغ کرد.. مـ ـست شد....  بار عرق خوردنی اوليبرا.. یرفت مهمون... رونیبود که از خونه زد ب
 ... انگاردی دی را نمی رنگ حاجرییاما تغ...  نگاه کرد ی حاجبه
 که مامانش رفت دختر يهمون پسر...  بودهی که عاشق پسر همسانهیا! ؟... کجاستشی جالبی دونیتازه م _

حاج فتاح هم ...!  رو دوست دارنگهی کرد و به اش گفت پسرش و دخترِ اون هم دي خواستگارحاج فتاح رو
 تا دخترش رو ببنده به ناف ش برادري پسغام فرستاد براغامیبعدم انقدر پ...  مشت و لگد گرفتریدخترش رو ز

 ... نفهمه دختر حاج فتاح عاشق شدهی نشه و کسیی آبرویتا ب... کودنرتِی غی احمقِ برارسالنیام
 ... زديپوزخند

 !؟...ي من نبودی که تو باعث بدبختيهنوزم معتقد _
 ... شدنش از پله هاری منصوره خانم و بابا گفتن اَسما و سرازغی و جی جمله اش همزمان شد با سقوط حاجو

 که یخطوط...  دادیا نشان م که ضربان قلب پدرش ری شده بود به دستگاهرهی بود و خستادهی اشهی شپشت
 ...از صفر شدن شان...  از راست شدنشاندی ترسی مرارسالنی کج و معوج نبودند و امیلیخ
 !؟...دی دی مدی چند نفر را بایصفر شدن نوار قلب! ؟... بس نبودشی براگرید

 !؟... آمد چهی بر سر پدرش میی بالاگر
 به می بود که مـ ـستقمی آنقدر وختشیوضع... رساندنشمارستانی افتاده بود، به بی بعد از آن که حاجباالفاصله

با ... اما...  جان سالم به درد برده بودیو حاج... دی که ساعت ها به طول انجامیعمل... اتاق عمل برده شد
 یلی شدن خنییو باالو پا...مقطع دستگاه نبود  بوقي که اگر صدادیآن قدر سف...دی سفیبا رنگ...فی ضعیضربان

 ... کرد به زنده بودنشی شک مرارسالنی ـنه اش نبود، امـیآرام س
 ... نشسته بودیمکتی ني آن طرف تر روی کماَسما

 که نگاهش هنوز هم به یآن هم در حال...  منصوره خانم را که که در کنارش حس کرد به حرف آمدحضور
 ...افتدید منحوس دستگاه به راه ب بوق ممتي صدارد،ی اگر نگاهش را بگدی ترسیانگار م... دستگاه بود

 !؟... عمل بشهدی که بادی دونستی میاز کِ _
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 ... را پاك کردشی خانم اشک هامنصوره
 گفت حالش یم...اما بابات گوش نکرد... قلبش بسته شدهی دکتر به اش گفته بود رگ هشیدو سال پ _

 ...خوبه
 ...باز هم همان غرور مسخره...  پوزخند زدرارسالنیام
 !؟... کنهی خودشم اول به غرورش فکر میِسرِ سالمت _
 نی اي عمل باز، توسکیدکتر گفته بود ر.. دی ترسی دونم که می من میول...  دادی نشون مي طورنیا... نه _

 ی دونم که میاما من م... می خواست ما بفهمینم... ارهی خودش بي خواست به رویبابات نم... ادهیسن و سال ز
 ...دیترس
 !؟... دونستمی مدیچرا من نبا! ؟...نی نگفتیچیچرا به من ه _

 ...دی کشی خانم آهمنصوره
 ... نفهمهرارسالنیبابات گفت ام _
 ... نگاهش کردرارسالنیام
 ... و کافر باشمیحاال هر چقدرم که الابال! ؟...ستمیمگه من پسرتون ن! ؟...ستمیمگه من پسرش ن! ؟...چرا _

 ... نگاهش کردزیم خانم التماس آمنصوره
 ... ندارهی از من دل خوشری دونم امی گفت میبابات م... هی چه حرفنیا... نه... نه پسرم_

 ...دی و نگاهش را دزداوردی پسرش را طاقت ني دهیمنصوره خانم نگاه رنج... به درد آمدرارسالنی امدل
حداقل به ...  االنیول... ادی به ام فشار میلیاون موقع خ...  به حالش نکنهی ترسم بفهمه و فرقی گفت میم _

 ... گم خبر ندارهیخودم م
 ... جمع شدشی چشم هاي تواشک

 ... باشموونیهر چقدرم ح...  که باشمیمن هر چ _
 ...رررریییام _
 ... نداد و حرفش را ادامه دادیتی اما، اهمرارسالنیام
 ...م کنی بازم خونوادم رو رها نمیول... هر چقدرم پست باشم _
 ...! التماس کردن منیاونم بعد از کل... ي زدی دو بار به مون سر م،یکی ی تو به زور ماهیول _
 !؟... منو از خونه طرد کردیک... مامان _

 ... دوختنی خانم نگاهش را به زممنصوره
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 ...من که... نیشماها منو نخواست _
 ...دی کششی موهاي تویدست
 ... حرفاستنیحاال چه وقت ا... اصال ولش کن _
 ... راهرو به راه افتادي به طرف درب انتهاو
 ...ریام _
 ... برگشت به طرفشرارسالنیام
 !؟...همه اش راست بود... ي هديدرباره ...  يدرباره ... ي که امروز زدییحرفا _
 دروغ هم ی نگاهنیمگر چن...  بود بر تمام آن حرف هايدیینگاه غم زده اش مهر تا...  نگفتچی هرارسالنیام
 !؟...دی توانست بگویم
 ... شدي منصوره خانم دوباره جاري اشک هاو

...  بودمارستانی بي روز و شب را تورارسالنیام...  بودامدهی هنوز به هوش نی گذشت و حاجی روز از عمل مدو
ور منصوره به خاطر حض...  آمدی نممارستانیاما به ب...  زدی مرتب زنگ مقیشقا...با همان سر و وضع آشفته

 ... احوال بوديای مرتبا جوی تلفنماا... نروددیو او هم بهتر د...  گفتی نميزی چرارسالنیام... خانم
 ی کرد به حاجی دلش التماس ميو تو... دوخت به دستگاهی و نگاهش را مستادی ای مشهی پشت شرارسالنیام

 ... پسرش مهم استي که براندی و ببدیایتا به هوش ب... دیایتا به هوش ب
 !؟... شد مهم نباشدی ممگر
 یحاال م...  که ستاره را از او گرفته بودیمارستانیب...  شوم بود انگارمارستانی بنیا...  شدی مدی کم اما، ناامکم

 ...ردیرفت تا کم کم پدرش را هم بگ
 ...! منصفانه نبودنیا... نه
و چقدر ...  آمدی بچه بود، با مادرش می که وقتییجا...!  چه شد که از مسجد سر در آورددی خودش هم نفهمو

 ...! کسِل کننده اشي رفت از فضایآن وقت ها حوصله اش سر م
 یسِرَش چه بود، نم...  نشستی هم بر دلش مبیعج... چی کِسل کننده که نبود هشی اما، فضا براحاال

 ...!دانست
 ... اذان ظهر از گلدسته ها بلند شديصدا

 ...! خدا بزرگ استیعنی دانست ی مرارسالنی گفت و امی اهللا اکبر مموذن
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خدا بزرگ ...  که معلوم استنیا! ؟...یی گوی مبی که از غي فکر کرده اای آدی خواست به موذن بگوی مدلش
 ...! بردیاگر بزرگ نبود که ستاره را نم...  بزرگ باشددیبا...است

 ...یکی یکیآن هم ...  بردی او را نمزانی بزرگ نبود که تمام عزاگر
 ... سست شدزانوانش

و نه به نگاه ...شی شدن لباس های داد به خاکیتیو نه اهم...  زانوانش نشستيرو... اطی حيتو...  جاهمان
 ...گرانی دزی ترحم آميها

 کرد از ی که ادعا میاز همان... از همان بزرگ...  بودریلگاز او د... کندتیآمده بود که شکا...  بود تا گله کندآمده
 ... کندتیآمده بود شکا...  تر استکیرگ گردن نزد

 ...! را به خودش بکندتشی توانست بکند به جز آنکه شکای چه مو
از او رانده شده بود انگار و ...  کردی متی بود و به او شکایاز او شاک...  کردی بود و با او درد و دل مری او دلگاز

 ...به او پناه آورده بود
 ... گشتی او آمده بود و به او برماز

فقط ... بلند بلندای دی گوی دلش ميتو... دی گوی چه مدی فهمیخودش هم نم...  زدیحرف م...  کردی مزمزمه
 ... گفتیم

 : گفتی مطلبکارانه
چرا ! ؟...ی کنی و خالصم نمي بری دفعه خودمو نمکیچرا ...  ندارم تحملگهیباور کن د... بسه... بسهگهید _

 بنده هیمگه بق..  کنمی همه تقسنی رو بایبابا بدبخت! ؟...يمگه تو انصاف ندار...ی کنی منی دست چامویدو رو بر
 هم یرارسالنی افته امی مادتی تازه دیا که رسیبه بدبخت!؟... به من برسهدیچرا همه اش با! ؟...ستنیهات ن
 !؟...هست

 ... کردی بعدش التماس میکم
بابامو ...  نبرگهیبابامو د... ستاره ام رفت.. زنم رفت... دخترم رفت... گهیبسه د... خسته ام... خسته شدم_

 ..برگردون
 ... شدسیچشمانش خ...دی لرزشیصدا

 ... صداش کنمبزار... برش گردون...  بار بابا صدا کردنش به دلم بمونههینزار حسرت  _
 ...نُه سال تمام ترکش کردم...  سال تمام طردم کردنُه
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 دونستم یم.. اگه ازش کمک بخوام... اگه باهاش حرف بزنم...  دونستم اگه برگردمیاما من م..  طردم کرداون
 ...رهی گیپشتمو م

 ... رو به ارث بردمیی از اون غرور کذایی رگه هاهیمنم ...  دونمیم...  دونمیم...آره
 ...ی که ازم گرفتییبا کسا... ي که سرم آوردییبا بالها... لگدمال شد...  خورد شدگهید...  شکستگهی دیول
 ... دست به سر و وضعش اشاره کردبا
 ...از اون همه ادعا...  مغرورراسالنیاز اون ام...! ازش نموندهيزی چگهید!؟...ینی بیم!؟...نیبب_

 ...خرابم...  داغونمگهید...  برام نموندهیچی هگهید...! نیحال و روزم رو بب! ؟...نی و وضعم رو ببسر
 ... گونه ها روان شدي روشی هااشک

 رارسالنیبزار بفهمم که ام...  بار بزار بفهمم که منم برات وجود دارمنیا... داغون ترم نکن... خراب ترم نکن _
 ... ها هم سهم دارمی خوشيبزار باور کنم تو...  هستادتیرو هم 

 ... داغونم نکننی از اشتریب... نکن
 ...دی لرزشی هاشانه

 ... شدت گرفتشی هاهیگر
 ...! منو ببرای...  بابامو برگردونای _

 ... تخـ ـت بخوابدي کرد تا روی حـ ـلقه کرده بود و کمکش می را دور کمـ ـر حاجدستش
 ... دست و پا کندی خانم متکاها را پشت کمـ ـرش مرتب کرد و از اتاق خارج شد تا برود سوپمنصوره

 که يبه پدر رنجور...  به پدرش انداختیاَسما نگاه....  نشستیکنار حاج...  تخـ ـتيرو...  ارسالن اماریام
 ... بودشدهیخداوند دوباره به شان بخش

نگاهشان پر بود از حرف ...  آن ها را تنها بگذارددی گفت بایمحس ششمش ...  هم به برادرش انداختینگاه
 ... نگفتهيها

 ... اتاق را ترك کرد و پدر و پسر تنها ماندنداَسما
به وضوح خوشحال بود بعد از مدت ...  کردی کرد و با هر نگاهش خدا را شکر می نگاه می به حاجرارسالنیام
 ...د بودهیخدا پدرش را دوباره به او بخش...ها
 ...!دیپدرش را به او بخش...  که ستاره را از او گرفته بودیمارستانی همان بدر

 از وجودش که نُه سال بود طعم يپاره ا..  تنشيپاره ...  شده بود در نگاه پسرشرهی محمود هم خحاج
 ...کیحداقل نه آن قدر نزد...  بوددهیحضورش را نچش
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آن قدر با هم حرف نزده بودند که ...  شروع کننددیند از کجا با دانستی دل شان بود که نمي قدر حرف توآن
 ...! هم از اول بلد نبودنددیشا...  را فراموش کرده بودندگریکدیحرف زدن با 

 !؟... نشده بودری دي پدر و پسري زدن حرف هاي براای فکر کرد که آی حاجو
 !؟...ریام _
 !؟..یبله حاج _

 ...در آخر اما گفت...  دست و آن دست کردنی ایکم...  اِن و مِن کردیکم...  سخت بود گفتنششی براانگار
 ...ي زدي که در مورد هدییحرف ها _
 ... حرفشانی رفت مرارسالنیام
 ...ی زنیبعدا حرف م... ی استراحت کندیفعال با! ؟...یحاال چه وقت حرف زدنه حاج _

 ...دی کشی آهیحاج
 !؟...ی چستهیاگه قلـ ـبم با! ؟...یه چ نباشیاگه بعدن _
 ... اعتراض کردرارسالنیام
 !؟...هی چه حرفنیا...یحاج _

 ... محمود اما، دلخور ادامه دادحاج
 ... ي رو به ام نگفته بودنایاگه مرده بودم و تو ا... اگه مرده بودم...  بودستادهیاگه قلـ ـبم ا _
 ... نگاه کردرارسالنی امبه
 !؟... همه سالنی ایا به ام نگفتچر! ؟...چرا _
 او بود و تنها ي چشم هاي که لنگه یچشمان... حاج محمودي که چشم هادی دی تمام مي با ناباوررارسالنی امو

قرمز ... خانهي بازار و آقایِحاج... حاج محمود مغرور...  حاج محمودي قهوه ايچشم ها. رنگشان بوديفرقش تو
 ...سیشده بودند و خ

 ...ی خواستیم! ؟...ی نکردنم رو به رخم بکشي پدری خواستیم! ؟...ی پدر نبودنم رو به رخم بکشی خواستیم _
 ... کرده بود، حرفش را قطع کردری گشی گلوي که توي بغض بدو

 که اعتصاب کرده بودند یچشمان...  بوددهی که نُه سال تمام خشکیچشمان...  بودسی هم خرارسالنی امچشمان
 ...دندی باری بهانه می قبر ستاره، انگار افسار پاره کرده بودند و با بهانه و بي آن روزش روي زار زدن ها، بعد از

 ...!به خاطر عمو فتاح نگفتم... نه _
 ... شگفت زده شدی حاجنگاه
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داغون ... دی فهمی رو منایاگه ا... با او همه دبدبه و کبکبه... با اون همه غرور... می شناسیعمو رو هممون م _
 بود به يازی چه نگهید...  از پا انداختشی کافيبه اندازه ...  داغونش کردی کافي به اندازه يمرگ هد... شدیم
 !؟... حرفا نیا

 با اخم نگاهش کرده بود شهی که هميپسر...  کردی نگاه مشی هنوز هم بهت زده به پسرجوان رو به رویحاج
بار بعد ... شیبار بعد به خاطر موها...  شرت چسبانی بار به خاطر تکی. ..يبه هر بهانه ا...  کردیو سرزنشش م

 .... به خاطر
 کرد پسرش، هنوز همان پسرك ی احساس مشهیانگار هم...  سرزنش کردنشي بود براي بهانه اشهیهم

 ... کردی شد و خوب و بد را به اش گوشزد می می امر و نهدی بود که بایکوچک
 آن قدر یکِ!؟... آموخته بودی آن قدر مردانگیکِ...  آن قدر مرد شده بودیکِ... شده بود آن قدر بزرگ ی کِپسرك

 !؟... شرمنده کندنی چننی گرفته بود که حاال او را اادی يجوانمرد
 !؟... بوددهی او بزرگ شدنش را ندچرا
 

 سرِِ یی دونست چه بالیخودش م...  کردهی دونست که در حق دخترش چه ظلمیم...  دونستی خودش معمو
 ... نبود نمک به زخمش بپاشميازین...  نبود من به اش گوشزد کنميازی نگهید... من آورده

 ...رونی را پر صدا داد بنفسش
 یی آبرویب...  کار کردهی چيدی بود همه بفهمن دختر حاج فتاح توحيازیچه ن...  بود که حرف بزنميازیچه ن _
! ؟... قاتل...  زد قاتلی چرا داد مدی دی که منو میی وقتای کنیفکر م... خت تره عمو از جون دادن هم سيبرا

 سر من داد یوقت...االن هم داره...شتخودش عذاب وجدان دا... دی کشیخودش عذاب م...  گفتیبه خودش م
 یتا بتونه زندگ...  رو گردنش بندازهرای کرد تا تقصی مدای رو پیکی دیبا...  زدی زد، انگار سر خودش داد میم

 ...کنه
 ... زدی تلخلبخند

 !؟... بهتر از منیک _
 ...دی کشیآه
انقدر از ! ؟....زنِ من منو دوست نداشت...  مردمي گفتم آهای مدیبا! ؟...ی گفتم حاجی مدی بایچ... درضمن _

 ...عاشقِ! ؟... خواستی اومد که ازم بچه نمیمن بدش م
 ... انداختریرش را به ز را خورد سحرفش
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 که ازش متنفر بود، ی دو ماهه، اونم ناخواسته، اونم از کسنی جنهی اَسما به خاطر سقط شدن دمی دی میوقت _
 کار کرده ی گفتم مگه من چیهمه اش به خودم م...  گرفتی مشی زد، دلم آتی کرد و زار می مهیاونقدر گر

 ...يبودم که هد
 ی او بهتر از هر کسدیشا. دردِ دل پسرش به درد آمدینی از سنگیدلِ حاج.  کرد را ادامه نداد و سکوتحرفش

 یی دردهانی چندی فهمیتنها او بود که م. با همان غرور مردانه. چرا که خودش مرد بود.دی فهمیدردش را م
 بعدش یکم... آمدی می خودش و حاجي هادنی نفس کشيتنها صدا. مرد مثل سم کشنده استکی يبرا

 ... به حرف آمدیحاج
 !؟...دمی که من نفهمي انقدر مرد شدیتو کِ _
 ... اش را به او دوختی چشمان اشکرارسالنیام
 !؟...اصال من پدر بودم!؟... بودميمن چه پدر _
 ...!یحاج _

 ... تکان دادنی سرش را به طرفیحاج
 ...يوا... ی بر احوالت حاجيوا... یکدوم حاج... یه...یه... یه _
 ... کردشی صدانرارسالیام
 ...یحاج _

 ... نگاهش کردیحاج
 . ..ی اَسما جبران کني برای تونیاما م... اما...  شدری من ديبرا _

 ... نگاه کردی به حاجملتمسانه
 دلش به ات قرص دیبا...  به ات وابسته استیلیاون خ... ی کنتی ازش حمادیبا... يری پشتش رو بگدیبا _

 یدلش م... خوادیاَسما فقط ازت اجازه نم... خالص کنهزی همه چیباشه که بتونه خودش رو از دست اون ب
 که بخواد پشت سرش ی دهن هر کسي توی خواد بزنیدلش م... یستی دادگاه مثل کوه پشتش بايخواد تو

 ... خوادیپدر م... واد خی رو متتیحما..  خوادی رو نمتتیاَسما رضا...  چرند بزنهيحرفا
 ... مکث کردیکم
 ...!ی کن حاجيبراش پدر _

 ... نبودای آن دنيانگار اصال تو...  تکان دادي سریحاج
 ...!ی تو بگیهر چ _
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آن طور ... آن طور مظلومانه... ی طور حرف زدن حاجنیاو عادت نداشت به ا...  به درد آمدرارسالنی امدلِ
 ... گفتی مدی بایحاج...  گفتی ميزی چدی که نبارارسالنیام! ؟...گری بود دي اغهی چه صیهرچه تو بگ... عیمط
 ... زدی مادی فردیبا...  با آن لحن آرام حرف بزنددینبا...  دادی دستور مدیبا
 ...!ریام _

 ... دهانش را قورت دادآب
 !؟... بکنمی خواهشهی شه ازت یم _

 !؟...ی کنیچرا دل خون پسرت را خون تر م! ؟...یی گویچه م! ؟...ی حاجی کنیچه م! ؟...خواهش
 ...!یشما امر کن حاج _

 ... همشیلب ها...  لرزدی چانه اش مدی دی مرارسالنیام...  دوخترارسالنی اش را به چشمان امی اشکنگاه
 ...ي بودکی کوچیلیمثل اون وقتا که خ...  هاتیمثل بچگ...  شهیم...  شهیم _

 ... حبس شدرارسالنی امي ـنه ـی در سنفس
 !؟... بابایبه ام بگ...  شهیم _

انگار ...  صدا بسته شدی پدر باز شد، اما بي اجابت خواسته يدهانش برا...  شدت گرفترارسالنی امي هااشک
 ... نشستی زبانش نميانگار رو... دی چرخی زبانش نميآهنگ اسم بابا بر رو

 يو چشم ها...  افتاده باشدی که در خشکي ای تاب، مثل ماهیب...  صدایب...  بار دهانش باز و بسته شدچند
 ...رارسالنی امي شده بود به لب هاخی میحاج

 ... درآمدشی باالخره صداو
 ...!بابا... ی که تو بگیهر چ _
 ... شدت گرفتی حاجي هاهیگر
 ...دمیباالخره نمردم و به آرزوم رس _

 ...دی لرزشی هاشانه
 شد، دتری که شدی حاجي هاهیگر.... ستادی راه انیاما مردد در ب...  به طرفش دراز شدرارسالنی امي هادست

 ... اراده به حرکت درآمدی بشیدست ها
 ستبر پسر ي ـنه ـیو باالخره بر س... آمدنییپا...  آمدنیی پایسر حاج...  به دور پدر حـ ـلقه شدشی هادست

 ...ستیسش باز شد و راحت گرباالخره راه نف... باالخره آرام گرفت... نشست
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 نماد استبداد بود و اقتدار، حاال در شی براشهی که هميپدر...  به دور پدر محکم تر شدرارسالنی امي هادست
 هی گري براياو هم به شانه ا...  شانه استکی که چقدر محتاج دی دی مرارسالنی و امستی گریآغـ ـوش او م

 ... بودني به قوهرنظا... خسته شده بود از تظاهر کردنگریاو هم د...  داشتازیکردن ن
 تنش يپاره ...  از وجود خودش بودي که تکه ایآغـ ـوش...  در آغـ ـوش فرزندستنی داشت گری چه لذتو

 ...بود
 ... بابا گفتناتيدلم لک زده بود برا _

 ...دی لرزی هم مرارسالنی امي شانه هاحاال
 ..بابا ی گفتی می لحن صدات وقتيبرا _
 ... مونهی به دلم مدنی بابا شنهی ي و آرزورمی می مینگفت _
 ی که صدام مارمی هات و به خاطر بی بچگي ده صدای نمياری ذهنم گهید! ؟... شدمری پگهی که دینگفت _

 ... بابايکرد
 ...بابا...بابا... بابا... بابا...  کردی مشیصدا... و آرام...ی در پیپ...زی رکی رارسالنی امو

 ... نداشتیرمانی هم سیو دل حاج... شد انگاری نمری گفت سی چه مهر
 

 ارسالن کنارش نشسته و ری بود و امدهی دراز کشیحاج... ها و بعد از سبک شدن هاستنیبعد از گر...  بعدیساعت
 ... پدرشيبه حرف ها داد یدستش را در دست گرفته بود و آرام و با حوصله گوش م

 ... که بردلش مانده بودییبه حسرت ها... شیبه درد و دل ها... شی های دلتنگبه
 نُه سال فراموشش نکرده نی ای وقت در طچی پدرش هدی فهمرارسالنی که امي بود آن لحظه انیری چقدر شو

 ... را داشتهشی دورادور هواشهی همدی دی که منیبه ا... بود
باهاش حرف زده ... ي دکتر علوشی رفته بود پلیهمان اوا....  داندی آدرس شرکت را مدی دی که منی ابه

 پسرش را ياز او خواسته بود هوا... پسرش نگران استيگفته بود برا...  استرارسالنیگفته بود پدر ام...بود
 ...به او خبر دهد آمد، شی پشیبرا ی مشکلنیشماره اش را داده بود و گفته بود اگر کوچکتر... داشته باشد

 ... کندی می دنده و اگر بفهمد تلخکیگفته بود پسرش غُد است و ...  امادی نگورارسالنی بود به امگفته
 که ي از همان دوره ایحت...  و پوکش خبر داردکی از جی حاجدی دی از آن که مرارسالنی برد امی می چه لذتو

 زده بود، به هر که توانسته بود رو انداخته بود تا يهر در گفت در آن زمان به ی شده بود و حاجقیدو ترم تعل
 ... افسوس که نتوانسته بودیول... ردی را بگقشی تعليجلو
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 ... دانشگاهش را هم داردي حساب ترم های که حاجدی دی میوقت
 به خانه بزند، پدرش از او ي کرد سری زد و به او اصرار می که مادرش زنگ میی وقت هایلی خدی فهمیوقت

 و او بعد از دو دیای بردی پذی مای آندیتا بب...  پسرش را بشنودي زد تا صدای مفونی آيخواسته بود و تلفن را رو
 !؟...ندی ماه پسرش را ببکی از شتریو بعضا هم ب...  ماهکی ایهفته 

آن زمان حاج ...  شدندمیتی نبود و شتری بي پسربچه ای که حاجیگفته بود از زمان... خان داداشش گفته بوداز
 بود نی هميبرا... کرده بودي پدرشی برادر، براکی پدر، و نه کیمثل ...  گرفته بودشی پدرش را برايفتاح جا

 نی نسبت به اش احساس دِشهی بود تا همده ها هم باعث شنیو هم... که آن قدر به برادر بزرگش وابسته بود
 ... حرفش حرف نزده بودي وقت روجیو ه... کند

... در مورد نادر هم...  را در حق پسرش کرده باشدی ظلمنی کرد که چنی وقت فکر نمچیه... ي در مورد هدو
 ... اش استیشگی هميآرزو... او و اَسما...  آنهایگفته بود که خوشبخت

 آن که آن قدر يبخشدش براب... ببخشدش که پسرش را نشناخته بود...  در آخر از او خواسته بود تا ببخشدشو
 که با ستی نی داند و پسر او، آدمی هست که نمییزهای نداشت تا از همان اول بفهمد چمانیبه پسرش ا

 ...همسرش چنان کند
 نیبه داشتن چن...  کندی افتخار مي پسرنینی شد و گفت به داشتن چرهی خرارسالنی امي به چشم های وقتو

 ... کرد در آسمان هاستی احساس مرارسالنی، ام... رای داند مرام مردانگی که ميمرد
 ... پدرش به او افتخار کردباالخره

 ...!باالخره طالق اَسما را گرفتند...  و تقالی از چند ماه دوندگبعد
 ...ستادی پدر پشت دخترش اکی واقعا مثل ی حاجو

 ي دلش را براي خودیود و گفته بود ب به اَسما زده بي دادگاه، نادر پوزخندي جلسه نی قبل از شروع آخریوقت
 ی حاجای رارسالنیو اَسما قبل از آن که به ام... قِران هم حرامش نخواهد کردکی صابون نزند و او هیمهر

 ستی نری نادر گفته بود ، آن قدر حقبه  و با انزجارختیفرصت جواب دادن بدهد، تمام نفرتش را در نگاهش ر
 ي را از آن خانه زی چچیو ه...  چون اوستیوانی که ماحصل درآمد حیفی کثيکه بخواهد دست بزند به سکه ها

 ...و تنها تابلو فرشش را خواهد برد... راشی لباس هایحت...  با خود نخواهد برد،یجهنم
 کند، از کوره رشی آن طور تحقشانی خانواده هاي و جلواوردی کرد اَسما آن طور زبان دربی که فکرش را نمنادر

 راه انی می که دست حاجاوردیدستش را بلند کرده بود تا بر صورتش فرود ب... در رفت و به طرفش هجوم آورد
 ...گرفته بودش
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 پر ي بر صورت نادر نواخت در راهروی که حاجي ایلی سي صدای و اَسما چقدر خنک شد وقترارسالنی امدل
 ...ا گوش نوازتر بود انگار آن هي برایی و از هر نوادیچیسر و صدا پ

 بلند ي دختري اجازه نخواهد داد تا دست روي اکتفا نکرد و گفت هنوز او نمرده است و به احدیلی به سیحاج
 ...دهی از گُل نازك تر نشني پدريکند که در خانه 

 را شی تار موکی اقتی لی سپرده بود که حتی بود از اول هم اشتباه کرده بود و دخترش را به دست کسگفته
 ...هم ندارد

 و دهان تمام خاله زنک ستادی پدرش محکم ادی دی می سبک شده بود وقترارسالنی امي شانه هاي بار روچقدر
 ی ارتباطي زده نشد که به نحوی حرفیی از جاای ی از کسگری کرد که ددشانی تهدي را بست و جورلی فاميها

 ...داشته باشد به طالق اَسما
 اگر آن گونه بود هم یاما حت...  دانستی خدا مگری دد،ی رسی گفتند و به گوش آن ها نمی اگر پشت سر محاال
 ... کندی متشی پدرش آن طور حمادی دی می مهم نبود وقتشی کس براچیاصال ه...  اَسما مهم نبودي، برا
 ... بودی او همان کافيبرا

 ي هم توادی زگری دیحت...  آمدی مرونی به ندرت از خانه بیلیخ... شده بودری گنی ، زمی به راستگری فتاح دحاج
 ... کردند به طور مرتب به او سر بزنندی میاَسما و حاج محمود اما، سع...  شدی نمیباغ آفتاب

 ... به خان داداشش نگفت،ي در مورد هدی حرفرارسالنی به اصرار امی حاجو
 کرد که زنگ ی شروع مقی شقايصبحش را با صدا... بودرارسالنی امی زندگي روزهانی بهتردی روزها شاآن
معموال ...  رفت دانشگاهی مقیبعد از شرکت به دنبال شقا...  رفتیبه شرکت م...  کردی مدارشی زد و بیم
 ... رفت به باغیو م  رساندی را مقیبعد از آن شقا... خوردندی با هم مي از خانه عصرانه ارونیب

 خواست همان سال کنکور ی بود و مصرانه مشیدر حال سر و کله زدن با کتاب ها اتاق ي توشتری که باَسما
 ی به شوخی گاهرارسالنی خودش را در درس ها غرق کرده بود که اميجور... ارشد بدهد و تهران قبول شود

 برود تا خودش را به گار  آن قدر تخـ ـتهستی نيازین...! برگردد خوب استی گفت کم کم هم به زندگیم
 ...!کشتن دهد

 ... مورد عالقه پسرش را درست کندي رفت تا غذای طرف و آن طرف منی خانم در آشپزخانه به امنصوره
 ي از مغازه ایحاج... زدندی و گپ مدندی نوشی ميچا...  نشستندی سالن مي به همراه پدرش تورارسالنی امو
 شان یمی داد مغازه را به شاگرد قدی مشنهادی پرارسالنیو ام...اشت توان اداره کردنش را ندگری گفت که دیم

 ...د خواهد کری به مغازه خواهد زد و سرکشيبسپارند و خودش هر هفته سر
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 طرف و نی به ادنی شد تا شب در حال دوی مداریبا آن که از صبح که ب...  شده بودادی اش زی آن که دوندگبا
 ...و از همه مهم تر زنده بود... بوددواریام. ..اما خوشحال بود... آن طرف بود

 مهی شب از نیو وقت...  نشستدی از شب می شد که تا پاسی با پدر داغ مشی شب ها آن قدر گپ و گفتگویبعض
... مشی اتاق دوران قديتو...  ماندی رفت و شب را همان جا می به خانه نمگری درارسالنی گذشت، امیم

 ... شدی که پنجره اش به باغ باز میهمان
چه ... برگردد به خانهرارسالنی داد امشنهادی پی شد، حاجادی زي پدري ماندنش در خانه ي شب های کم وقتکم

 !؟... کندی داشت تنها زندگیلزوم
 ي بوشی جاي که جایبعد از رفتن ستاره، تحمل آن آپارتمان و مجتمع...  آمد انگاری هم بدش نمرارسالنیام

 ی حس مشتری آن جا بود بی انگار نبود ستاره را وقتیی جورهاکی...  سخت شده بودشی داد برایستاره را م
 ... از آن جا رفتندتاره که پوران خانم و شوهرش هم چند ماه بعد از رفتن سیمخصوصا وقت... کرد

 ...ی خداحافظي که با پوران خانم آمده بودند برای آقا فرهاد را به خاطر داشت وقتي دهی هم قامت خمهنوز
 : تکان داد و با خودش گفتي بود، سردهی را دشی هاقهی کنار شقي شده دی سفي موهارارسالنی امو

 ...! کندرونیکفر نعمت از کفت ب...  نعمت نعمتت افزون کندشکر
تنها به خاطر آن که با ...  اشیضیرتنها به خاطر م...  فرهاد قدر دخترکش را، قدر فرشته اش را ندانستآقا
 دخترش را از ي جست و همان طوری مي شد، ازش دوری وخامت حال دخترکش حال خودش خراب مدنید

 ...مهرش محروم کرد
 ی که مییحسرت آغـ ـوش گرفتن ها و بـ ـوسه ها... از حسرت استزی بود حاال دل آقا فرهاد لبرمطمئن

 ...ودتوانست نثار دخترش کند و نکرده ب
 ...! ستیمی چه درد عظدن،ی دانست حسرت بر دل کشی نمرارسالنی امي کس به اندازه چی هو
 ی می کرد که اگر ستاره بود حاال چقدر احساس خوشبختی فکر مدی خوابی می ها شب ها وقتنی اي همه با

 چقدر احساس گریاگر ستاره بود د...  راقیشقا...اَسما را... حاال که پدر و مادرش را در کنارش داشت! ؟...کرد
 !؟... کردی میخوشبخت

 ...! توانست کامل باشد انگاری نمزی وقت همه چچی که هدی رسی مجهی نتنی آخر هم به ادر
 کم بود به نیهمان که ارتفاعش از زم... ي پدريهمان اتاق خانه ...  اتاقشي پنجره ي وقت بود که از توآن

 ی به آسمان نگاه مند،ی توانست آسمان را ببی بود، مدهیتخـ ـت دراز کش ي که روی در حالیراحت
 ... گفتی ستاره اش را مریشب به خ...  زدیناخودآگاه لبخند م...کرد
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پلک ... از پشت سر شاخ گذاشته بودشی که برای پاتخـ ـتي اَبوتش روي دوخت به عکس جودی را منگاهش
 ... بستی را مشیها
 ... باشددهی خوابی نداشت به آن آرامادی گاه به چیآن قدر آرام که ه... دی خوابیم
 

 روز باالخره کی یوقت... کردی فکر مرارسالنی به سر و سامان گرفتن امي به طور جدی بود که حاجي روزچند
 يزی چنرارسالیام... شگفت زده شدرارسالنی واکنش امدنیبا د...  گذاشتانی در مرارسالنیزبان گشود و با ام

 ي مطمئن شد کاسه اد،ی دورتش صي را هم روي لبخند محوی حتی همان که مخالفت نکرد و حاجینگفت ول
 ... کاسه استمی نریز
 !؟... استي نکند خبردی پرسرارسالنی اماز
 !؟...يچه خبر... نه بابا _

 ... کردی بابا خطابش مرارسالمی گرفت انگار با هر بار که امی در دلش آرام ميزی هنوز هم چیحاج
 !؟...هی کنمیبگو بب... دروغ نگو... یپدر صلوات _

 ... هستي باز شد، مطمئن شد خبری حسابرارسالنی امشی که ندی دیوقت
 ... هست کهیکی... راستش _
 ... کردنچی حرفش را قطع کند و شروع کند به سوال پی بود تا حاجی همان کافو
از ! ؟... نهای و حجاب هست ایاهل ح! ؟... انیآدم حساب! ؟... کاره ستیباش چبا! ؟... کاره ستیچ! ؟...هیک _
 دختر هیخودم ...  خوامیمن صالحت رو م...  بابا جوننیبب...  کننی مشی نباشه که هفتاد قلم آرایی دخترانیا

 ...شناخته شده ست... لی و اصبی نجياز خونواده ... سراغ دارم
 ...ساکت شد... حرفش را خورد...  باال رفته اش از تعجبيد و اَبروها افتارارسالنی که به امنگاهش

 ... همی بعد حاجیکم...دی خندرارسالنیام
 ... کردنریی از من گذشته تغگهید...  شدمری هم پي جورنیا...  بزرگ شدمي طورنیا...  کار کنم بابا جونیچ _

 ... مکث کردیکم
 !؟...هی چه جور دخترنمیحاال بگو بب _

 که شفاف یاز چشمان... حشی ملياز لبخندها... قیو شروع کرد به گفتن از شقا... شدقی عمرارسالنی املبخند
 ی اش گفت و از خانمیاز مهربان...  شدندی کِدر می و به وقت ناراحتدندی درخشی میبودند و موقع خوشحال

 ...بودن  زدن اش تا مهارتش در سنگ صبورلونیاز و... اش گفتياز هنرمند... اش
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 ... همراه بودن و سربار نبودنشاز
 ... و گفت و گفتگفت
 ی گذرش به آن جا مری به دری در کمال تعجب، با آن که آنقدر ددی دیباز هم م... رد کردیکی یکی ها را قطعه

 توانست با شمردن یم... و هم چندم بودن سنگ قبرش را... قطعه اش را حفظ استيافتد، اما باز هم شماره 
 ... برسد باال سرشش،یقدم ها

چقدر ... مرگخیتار...  تولدخیتار...  اول نوشته ها را خواندشهیطبق عادت هم... ستادیا... دی سرش که رسيباال
 ...!هجده سال...! کوتاه بود

 یود طوالنتوقفش ممکن ب...  دفعه اش فرق داردنیاما احساس کرد آمدن ا...  پاها نشستي پنجه ي رواول
 ي روندیمردد بود که بنش...شی پاری زی خاکنی نگاه به زمکی...  مرتبش انداختي نگاه به لباس هاکی... شود

 ... نهای نیزم
 ...يبه خاك زد... يتو که ما رو قبال داغون کرد _
 ... نشستنی زمي روو
 ...ستی نیالیخ...! نمی شی بار به خاطرت، خودم به خاك منیا _

 ... سنگي دستش را گذاشت روي گُل قرمز توي شاخه
 ...برات گُل آوردم...ومدمی نی دفعه دست خالنیا! ؟...ینی بیم _

 یدست... بعد سرش را بلند کرد و به رو به رو دوخت... نگاهش را دوباره به سنگ دوخت...  سکوت کردیکم
 ...دی کششی موهايتو
 اگه به همون دیشا...  خوندم بهتر بودی اگه نمدیشا... خوندم ی مدی نبادیشا...  دونمینم... دفترتو خوندم _

 ...! فهمم چه مرگمهینه مثل حال االنم که خودمم نم... موندم راحت تر بودمیشدت متنفر م
 ... دادرونی را پر صدا بنفسش

 ي کاش تويا...ي زدی کاش نميا... ي هدي زدیاون حرفا رو نم... همون شب نحس...  کاش شب آخريا _
 ...یاعتراف رابطه ات با ن

 ... بر زبانشبهی سخت بود آوردن اسم آن غرشی هم براهنوز
اگرچه اگر ... ی که من رو از خودت متنفر کننیفقط و فقط به خاطر ا...ي کردیاغراق نم... ارویبا همون  _

من بدون اون اغراق ها هم ازت متنفر ! ؟... کردی میچه فرق...  بودانتیخ... انتی بازم خ،ي کردیاغراق هم نم
 ... به اغراق نبوديازین... بودم
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 ـگار ـی موندم و سی مداری صبح بي که من تا دم دماییهمون شب ها...  سالتکی اون ي هاي سردهمون
 ... کردمیدود م

 .. باره حرفش را قطع کرد و نگاهش را به سنگ دوختکی
 توش یکی نی که ايانقدر بال سرم آورد... میبگذر...الی خیب! ؟...ي کردي ـگارـی تو منو سی دونستیم _

 ...گُمه
 نخوامت و راحت طالقت گهی که دياونقدر...  ازت متنفر شده بودمی کافي به اندازه ی دخترم رو کشتیوقت
 ...بدم
 ...بغض کرد...  گرفتشیصدا

 درب و ي جاهی يتو... شهرنیی پاي که به خاطرش بريانقدر!؟...ي با من انقدر عذاب آور بود هدی زندگیعنی _
بچه ات ... یفیبا او همه کث... یبا اون همه سخت... با اون همه درد...  نبودشی حالیچی که هی زنشیپ... داغون

 !؟...ی بکشنیی پاکهی تکهیرو ت
 ... چشمانش جمع شدي تواشک

 ...یاما فقط کم... آروم شدمی کم کنم که بعد از خوندن دفترتیاعتراف م...  کنمیاعتراف م _
 ... کرد بغضش را فرو دهدی و سعدی کشیقی عمنفس

 رفته رانیبعد از ازدواج ما از ا... همون پسره... اروی که دمی فهمی کم داغ دلم کم شد وقتهی! ؟...دروغ چرا _
 نیبا ا... شب اول با هم بودنمون... ی شب عروسي تودمی فهمی کم دلم آروم گرفت وقتهی کم ، فقط هی... بود

 هی مثل من که به قول خودت فقط مثل یکس بودن با...  بودن با منیلی که خنیبا ا... که برات سخت بود
 که خودتو نی ايفقط و فقط برا... ي قدم شدشیاما پ...  سخت بودیلیخ... ی برادر دوستم داشتایپسرعمو 
 شوهرت يفقط و فقط برا...  دوريزی بری داشتي اگهیبال به کسِ د که قیهر احساس...  شبههی یمجبور کن

 ...یباش
 دلت عذاب ي ته ته هادمی فهمیوقت... ي کرده بودی تو هم سعدمی فهمی دلم آروم گرفت وقتیفقط کم... یکم

 ...ي کردی فکر مبهی غرهیاما به ... اما... يهم بستر من بود... ي بغـ ـل من بودي که تونی از ایوجدان داشت
 ... شدي جارشی هااشک

 که زنم نی کردم اال به ای فکر مزی من انقدر احمقم که به همه چيدی دی که منی از ایعذاب وجدان داشت _
 ...هی اگهیعاشق کسِ د
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 راحت تر یکم...خارج بود هنوز... برادرش اونجا نبود... دوستِتشی بردمت پی که میی روزادمی فهمیوقت
 ...ي زدی زد تو باهاش حرف می زنگ مي اونجا بود تویاما وقت...شدم

 ... به سنگ نگاه کرددوباره
! ؟...ي که آرزوشون رو به دل من گذاشته بودي زدی مییاز اون حرف ها! ؟...ی گفتی میبه اش چ... یراست _

 !؟... که دوسِت دارمنی اای... ای... ای زود بای... مثال دلم برات تنگ شده
 ... باال رفتشیصدا

 ...بفهم... یتو بازم خائن...!انتیخ...انتهی هم خنایبفهم ا...  بفهمیول _
 
 دردت ی بگی که باهام حرف بزني کردیمگه تو منو آدم حساب م! ؟... گم منی میچ... نه...يگفته بود _
 ... و من بعد از نُه سال خوندمینوشت... ينوشته بود... ينگفته بود! ؟...هیچ

 ... زديپوزخند
 ...!دینُه سال طول کش! ؟...ي جواب سواالمو دادری چقدر با تاخینی بیم _

چونکه شازده پسر از خارج اومده بود و ! ؟...چرا...يناراحت بود... ي باردار شدیوقت... ينوشته بود... ي بودنوشته
 ی بدبختهی قراره ی دونستیچونکه م... ي ناراحت شده بودشتری دختره بيدی فهمیوقت... ي شده بودییتو هوا

 تو با من انقدر احساس یعنی... بدبخت بشهم هگهی دختر دهی ی خواستینم... ی خواستینم...بشه مثل خودت
 !؟ي کردی میبدبخت

 دوستت، ي خونه ي رفته بودي که شازده اومده بود و تو چند باری از وقتدمی فهمی کم داغ دلم کم شد وقتهی
 ... نهی زنِ من تايگفته بود... رهی دستِتم بگينزاشته بود

 ... زديپوزخند
 !؟... شهی دلم خوش مییزای که با چه چي چه به سرم آوردینی بیم! ؟...ینی بیم _
 ياون شب حرف زد... یبه آرزوهات برس... یکه رها بش... يکه بر... ي رو گرفته بودمتیاما تصم... اما

 ... کنمی بازم کمکت مي کردیفکر م... باالخره
اونقدر ...  تا اون حد احمق نبودم کهگهی داره، دي حدهی هم یاحمق! ؟... با خودتي کرده بودي چه فکرآخه

 ... عشقتیِ پي بری سر و صدا طالقت بدم و برات بپوشونم تا جنابعالیاحمق نبودم که ب
 ... زدیانگار با خودش حرف م...  شدلی تبدي به زمزمه اشیصدا
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... ي بهتر از خودم منو شناخته بوددیشا...  احمق بودمي کردیفکر م که تو ي همون قدردمیشا..  دونمینم _
 ینم...ي زدیحداقل اون شب نم... ي زدی اگر اون حرفا رو نمدیشا... دیشا... ي کردی اگر اونقدر اغراق نمدیشا

 ...رفتم
 ... شدي بند آمده اش دوباره جاري هااشک

 ... موندمی مدیشا _
 ...دی لرزشی هاشانه

 به دیشا...ي شدی خوب مدیشا... دمی رسی به دادت مدیشا... ي موندی زنده مدیشا... ي مردی تو نمدیشا _
 دمیشا... دمیشا... ی رفتیراحت م...  دادمی شدم که خودم طالقت میخاطر کشتن دخترم انقدر ازت متنفر م

...  منوی شناختیبهتر از خودم م... یت دونسیتو هم م... دمی بخشیم... آره... دمی بخشیاونقدر احمق بودم که م
 ...ي خالص رو زدری تنی هميبرا...ی گفتي اون جورنی هميبرا
 ... اش شدت گرفتهیگر
...  دونمینم! ؟...ی دونم چقدر بعدش رفتینم!؟... به سرت اومدی دونم بعد از رفتن من چینم...  دونمینم _
 من يدای دونم از تهدینم... ی نخواستای... ی زنگ بزنی و به کسی خودتو به تلفن برسونی دونم نتونستینم

 !؟... که عمو بکشتتيدیترس! ؟... گمیگفتم به همه م! ؟... برمی که گفتم آبروت رو ميدیترس
 ..دی را بر سنگ کوبمشتش

 ی دونستیتو که م...  حرف مفت زدمی دونستیتو که م...ی شناختیتو که منو بهتر از خودم م... یدِ آخه لعنت _
 ینم... زنمی کنم و دم نمی وامونده تلنبار مي ـنه ـی سنی اي من دردامو توی دونستیتو که م...چرت گفتم

 ... نُه سالنیمثل ا!؟...یدونست
 ... هق هق افتادبه
 دمی بودنت کشي که تویاون همه عذاب! ؟... که تا آخر عمر عذاب بکشمي کرديچرا کار!؟...یچرا لعنت... چرا _

نُه ساله که هر ... کشمیدارم م... نیبب...  کشمیدارم م!؟... بعد از مردنتم عذاب بکشمی خواستیم! ؟...بس نبود
... اگر...  گشتمیاگه برم... کردمی رو رد نمیلعنت اگر اون دور برگردون...  رفتمی گم اگر نمیروز به خودم م

 ...اگر... اگر
 ... زدادیفر
 ... عذابهي هی من تا آخر عمر مايلعنت به تو که مردنتم برا... را اگنیلعنت به ا... لعنت _

 ... به من که دوسِت داشتملعنت
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 گفتم ازت یهِ...بازم دوسِت داشتم... ي که سرم آوردیی بالهايبا همه ...  همه سالنی اي به من که تولعنت
 ی لعنتي که از اون اگرهانی ايط برافق...هنوزم ازت متنفرم... نیهر سال اومدم سر قبرت که بگم بب... متنفرم

 ...از عذاب وجدانم... خالص شم
 ... شدرهی حک شده بود، خدی با رنگ سف،ی سنگ مشکي که رويبه اسم هد...  سکوت کردیکم
 ...يریببخش که تنهات گذاشتم تا بم... ببخش که تنهات گذاشتم ... يمن رو ببخش هد _

 ...خدا بگذره... از حق دخترمون هم... من از حق خودم گذشتم... گذرمیازت م...  بخشمتیمنم م...منم
 . گفتني دلش نمانده بود براي توی حرفگریآن قدر گفت تا د..  قدر گفتآن

 ... کمان بعد از باران بودنی که بعد از آن همه اشک، مثل رنگيلبخند... زديلبخند
 ینی بیم! ؟...ینی بیم! ؟...یلی خیعنی گفته بودم تا ابد تهادی! ؟... شمی گفته بودم تا ابد ازت متنفر مادتهی _

 ...! نتونستم متنفر بمونميدید! ؟...يدید!؟...اَبدمون چه کوتاه بود
 بود و طلب دهیامروز بخش... خواست پرواز کندیآنقدر که م... سبک شده بود...  از قبرستان خارج شدیوقت

 ...بخشش کرده بود
 ... کردن عذاب بودینفر زندگبا ت... گفتی درست مقیشقا
 ...دی آی مای دننی به ایتی انجام ماموري برایفکر کرد به آن که هر کس...  راند فکر کردی به طرف خانه میوقت

 را که خرج ي آن که آن همه مهر پدريتنها برا...  مثل اوی کمک کردن به کسي برادی آی مثل ستاره میکی
 ...سبک کند... داد، را خرج کندینکرده بود در دلش تنبار شده بود و عذابش م

 ...شی هاي غم ها و شادکیبشود شر...اموزدی را بدنی آن که بخشي آمد برای مقی مثل شقایکی
 به خواسته دنی رسيبجنگد برا... شی آروزهايبجنگد برا...  آن که بجنگدي آمد برای مي مثل هدیکی

 ...شیها
 ....ی بزرگتر از هر بزرگی مثل ستاره بچه بود، با روحیکی
و هم ... به خرج داد که هم خودش را نابود کردیاما آنقدر بچگ...  ستاره بچه نبودي به اندازه ،ي مثل هدیکی و
 ... رارارسالنیو ام...خواهرش... مادرش...مثل پدرش... راگری دي هایلیخ
 !؟... او چه بودتیمامور! ؟... آمده بودای دننی چه به اي برارارسالنیام

 !؟... از عالم و آدمدنیبر!؟...شی ارزش هاي برادنینجنگ! ؟... و چشم گفتنبله
 ...!دی آفری ها نمنی اي را برای او قطعا کسيخدا... نه
 ...بس بود ساکن ماندن... رفتی راه مدیبا...  دادی ادامه مدیبا...  کردی مدای راه خودش را پدی خودش بااو
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 ...! خط صفر مانده بودي بود هر چه روبس
 ... بود و نگاهش را به آسمان دوخته بودستادهی پشت پنجره امرد
 ...رگاهی ببرمش تعمدیبا...  امروز خاموش کردنمیماش! ؟... دانشگاهي بریفردا سر راه شرکت منو م... بابا _

 ...، لبخند زد.ستی نگریهمان طور که آسمان را م...  دختر نبودي انگار اصال حواسش به حرف هامرد
 ...!بابا _

 ... به طرفش برگشتمرد
 !؟...جانم _
 !؟ی کنی نگاه میبه چ!؟... کنمی ساعته دارم گِل لگد مهیمن  _
 ...!به ستاره ها_

 . متعجب نگاهش کرددختر
 !؟...مگه ستاره ها خنده دارن _

 ... تر شدقیلبخندش عم... اخت دوباره به آسمان اندی نگاهمی نمرد
 "! ندازنی منو به خنده مشهیستاره ها هم "_
 "...! اش شده که او پاك عقلش را از دست دادهنیقی دانست که دختر یو مرد م"

 ... که از پدر به ارث برده بودیعادت...  دختر از شدت تعجب رفت بااليابروها
... ی حرف بزنیلسوفیبعدم ف..! ی و لبخند بزنی احساس نگاه کن بودم مامانمو انقدر بادهی وقت ندچیه _

 ...!یی بابایزنیمشکوك م
 آن همه شال ی وقتدی فهمی وقت نمچی بافت و دختر هی طرف مادرش برگشت که نشسته بود و شال مبه

 !؟... همسرش شال ببافدي مختلف در بازار بود، چرا مادرش اصرار داشت خودش براي و به رنگ هایبافتن
 ... کردی سرش را بلند کرده بود و به پدر و دختر نگاه مزن
 ... آقا مشکوکهنی اتیوضع... ی مامانحتیاز من به تو نص _

 ... شددتری تکان داد و خنده اش شدي سرمرد
 ...! کنهی مینگاه کن چه ذوق _

 یکیتازه ..  رو سر ذوق آوردهیی باباي جورنیکه ا هی ستاره خانم کنی استیمعلوم ن.. حواستو بده...  جانمامان
 ...! گه ستاره هایم... ستیهم ن

 ...دی بار زن هم خندنیا
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 ...! چتونهستیدوتاتون معلوم ن... نه بابا _
 ... شدرهی اش خي قهوه ایبه چشمان عسل...  به زن نگاه کردمرد
 ...! دانست راز او و ستاره ها رای زن متنها

 
.  سخت شاد شدنددندی دی که مرا دوباره زنده منیدوستانم از ا.  لب ترنکرده امىی جاهی قضنیمن هنوز بابت ا"

 . گفتم اثر خستگى استیمن غمزده بودم اما به آنها م
.  دانم که او به اخترکش برگشتهی را خوب منیاما ا...  نه کامالعنىی.  کرده امدای کمى تسالى خاطر پحاال

و شب ها دوست دارم ...  هم نبود که چندان وزنى داشته باشدکرىیپ.  نکردمدای را پکرشیچون آفتاب که زد پ
 ". هزار زنگوله اندنیع. به ستاره ها گوش بدهم

 
 
 . شددی جا هم بود که ناپدنی جا بود؛ و بعد در همنی در انی کوچولو بر زماریظهور شهر"
 صحرا افتاد حتما ری گذرتان به کوقای اگر روزى تو آفردی که مطمئن بشودی منظره را نگاه کننی قدر به دقت انآ

 دی خواهم که عجله به خرج ندهیو اگر پاداد و گذارتان به آن جا افتاد به التماس ازتان م.  شناختدیآن را خواه
 شی اگر موهاد،ی اى به طرف تان آمد، اگر خندچهب آن وقت اگر. دی ستاره چند لحظه اى توقف کنریو درست ز

 دیدر آن صورت لطف کن. ستی که کدی زنی جوابى نداد، البد حدس مدی بود، اگر وقتى ازش سوالى کردىیطال
 : جور افسرده خاطر بمانمنی من ادیو نگذار

 ))شازده کوچولو(( ". که او برگشتهدیسی به من بنودی درنگ برداربى
 ر. فاطمه
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